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O câncer se tornou umas das doenças mais presentes no cenário atual, recebendo destaque por ser é uma 
das principais causas de morte em todo o mundo. Estudos apontam que em 2012, houveram 8,2 milhões 
de mortes, e esse número deverá aumentar para mais de 13 milhões em 2030, e destes, é estimado que 
458 mil mortes por ano estão relacionadas especificamente ao câncer de mama, o que o torna a principal 
causa de morte por câncer feminino, tanto no mundo desenvolvido como em 
desenvolvimento. Caracterizar o câncer de mama no município de Presidente Prudente no período de 2008 
a 2012. Busca em banco de dados do DATASUS, que é de acesso livre para a população e que não identifica 
os indivíduos em questão, dispensando a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
Presidente Prudente foi utilizado como município de residência dos casos, e os dados foram obtidos 
segundo a análise de internações por sexo e internações por ano processamento segundo município, 
internação por sexo segundo faixa etária, óbitos por sexo segundo município e óbitos por sexo segundo 
faixa etária.  Ocorreram 227 casos de internação por câncer de mama no município em questão, entre 2008 
e 2012, sendo que destes apenas 3 casos (aproximadamente 1,3%) se referem à indivíduos do sexo 
masculino. A faixa etária com maior número de internações é entre 50-59 anos, que representa 
aproximadamente 26% das internações referentes ao sexo feminino, seguida da faixa etária dos 40-49 
anos, que representa aproximadamente 23% das internações. Foi constatado que houve um aumento de 
aproximadamente 3% de internações entre 2008 e 2012. Quanto aos óbitos, foram notificados 17 casos, o 
que representa aproximadamente 7,5% de óbitos do total de casos que passaram por internação. Todos 
casos notificados de óbitos se referem à mulheres, e a faixa etária que compreende de 50-59 anos foi a 
mais afetada. Houve um aumento no número de casos de câncer de mama, o que confere com dados 
epidemiológicos do país e de maior parte do mundo. Conforme a literatura aponta, o índice de câncer de 
mama é predominantemente maior no sexo feminino, o que confere com os resultados encontrados na 
pesquisa. Quanto a faixa etária com maior prevalência de casos, o intervalo de idade entre 50-59 anos, é a 
mais acometida pela doença, sendo também, faixa etária que apresenta maior número de óbitos, o que é 
compatível com a literatura. Os achados desse estudo evidenciaram que o câncer de mama é 
significantemente menos prevalente em indivíduos do sexo masculino, e que a descoberta da doença, 
assim como a internação para tratamento da mesma, ocorre principalmente durante a quinta década de 
vida, como é relatado na literatura. O aumento no número de casos é explicado pela maior exposição aos 
fatores de risco, e pelas melhorias implementadas no diagnóstico dessa doença, que passou a ser mais 
investigada e abordada na população, e é devido a esse aumento que ocorreu o crescimento no número de 
óbitos associados a doença.         
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Os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) estão associados a elevadas mortalidades, e constituem a 
segunda forma mais frequente de tumores malignos da infância e a sexta causa mais comum nos adultos. 
Existe uma distribuição diferente quanto a prevalência dos tipos de tumores do SNC de acordo com a 
localização geográfica. Em jovens, o tipo neuroepitelial é o mais prevalente, enquanto que, na maior parte 
dos indivíduos com mais de 40 anos, os tumores no SNC ocorreram em decorrência da propagação 
sistêmica de outro foco de doença, ou seja, são metástases secundárias. Quanto a incidência por gênero, 
estudos afirmam que a doença é mais prevalente em homens. Caracterizar o perfil do câncer do sistema 
nervoso central em Presidente Prudente entre o período de 2008 a 2012. Busca em banco de dados do 
DATASUS, que é de acesso livre para a população e não identifica os indivíduos em questão, dispensando a 
necessidade da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa(CEP). Presidente Prudente foi utilizado como 
município de residência dos casos, os dados foram obtidos pela a análise de internações por sexo segundo 
município e segundo a faixa etária, óbitos por sexo segundo município e segundo faixa etária.  Em 
Presidente Prudente foram registradas 108 internações por neoplasias do encéfalo e em outras partes do 
SNC entre os anos de 2008 e 2012, sendo que destes, 56 pertencem ao sexo feminino (53% dos casos, 
aproximadamente) e 52 ao sexo masculino (47% dos casos, aproximadamente). A faixa etária que 
apresentou maior número de internações foi entre 50 e 59 anos, e as que apresentaram o menor índice de 
internação foram menores de 1 ano e entre 10 e 19 anos. Em relação a morbidade, foram registrados 14 
óbitos, sendo 7 pertencentes ao sexo masculino, e 7 ao sexo feminino. A faixa etária que apresentou maior 
índice de óbitos foi entre 50 e 59 anos, onde houve 4 casos registrados, e as faixas etárias com menor 
índice de óbitos foram menores de 1 ano, entre 5 e 49 anos e maiores que 80 anos. Conforme a literatura 
aponta, o sexo masculino apresenta maior número de casos e óbitos pela doença, o que diverge com os 
resultados encontrados na pesquisa. Embora a literatura aponte um aumento no número de casos de 
tumores do SNC, não foi evidenciado esse aumento na pesquisa. Os achados desse estudo evidenciaram a 
maior prevalência do câncer de SNC em indivíduos do sexo feminino, refletindo em maior número de 
internações, o que diverge com o apontado pela literatura, onde o sexo masculino é mais acometido por 
esse tipo de neoplasia. O menor número de internações ocorreu entre as faixas etárias menores que 1 ano 
e entre 10 e 19, o que pode ser justificado pela menor prevalência da doença nessas faixas etárias quando 
comparadas a outras idades. Em relação a morbidade,também houve conformidade com a literatura, que 
aponta que esses tumores causam maior mortalidade em indivíduos jovens, além disso, nesse estudo, foi 
observado que acima dos 80 anos a taxa de óbito também é alta.          
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O crescimento populacional vertiginoso e desordenado dos centros urbanos ocasiona alterações 
no ecossistema pelo homem, o que propicia o fenômeno da domiciliação de escorpiões, forçando 
esses animais sair em busca de abrigo e alimento em entulhos e locais com acúmulo de lixo, 
pondo em risco a saúde dos seres humanos, o qual tem se tornado um problema de saúde pública 
em todo o Brasil. Seu conhecimento clínico e epidemiológico é de alta relevância em virtude de 
sua frequência e gravidade, pois permite identificar regiões mais suscetíveis, onde deverão ser 
desenvolvidas ações de prevenção e adequação no atendimento ao acidentado Ampliar o 
conhecimento sobre o número de ocorrência de agravos por escorpiões no município de 
Presidente Prudente, visando contribuir no combate e controle desta epidemia preocupante ás 
autoridades epidemiológicas e populacionais. A Vigilância Epidemiológica (VE) do município de 
Presidente Prudente disponibilizou o número de casos de acidentes com escorpião entre o 
período de 2011 e setembro de 2016, os quais foram relacionadas com os dados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os resultados foram analisados por meio de 
análise estatística descritiva, gráficos e tabelas. Pode-se verificar que a maior ocorrência de 
acidentes com escorpiões foi no ano de 2012 (56 casos) e 2015 (67 casos). Em 2012 observou-se 
também maior numero de acidentes em pessoas do sexo feminino (38 casos). De acordo com a 
faixa etária, o maior número de acidentes ocorreu em pessoas entre 20 à 29 anos (2012 - 12 
casos) e entre 30 à 39 anos de idade (2015 - 10 casos). De acordo com os dados analisados 
podemos observar que a incidência no número de agravos causados por escorpiões no período de 
2011 à 2015 vem aumentando significativamente totalizando 233 casos em 5 anos e quando 
comparados com os dados obtidos no período de janeiro a setembro de 2016, obtivemos um 
aumento de 25%, ou seja, 59 casos notificados De acordo com os resultados pode-se concluir que 
está ocorrendo uma epidemia de escorpiões no Município de Presidente Prudente tornando 
necessária a adoção de medidas profiláticas mais eficientes contra esses aracnídeos. A 
conscientização através de divulgação e educação em saúde à população sobre a ocorrência 
destes eventos embora apresentem resultados a longo prazo devem ser continuadas.         
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A doença ocular mais comum em todo o mundo é a conjuntivite, sendo que a sua variedade 
alérgica acomete aproximadamente 40% das crianças. Por oferecer um tratamento rápido e eficaz, 
sem efeitos colaterais, a acupuntura vem ganhando destaque na medicina.  Avaliar a eficácia da 
acupuntura como tratamento adjuvante em pacientes com conjuntivite alérgica. Estudo 
prospectivo do tipo coorte transversal, aprovado pelo Comitê de Ética. Identificados pacientes 
com conjuntivite alérgica que esteja em tratamento alopático prescrito por oftalmologista há pelo 
menos um ano, com recidiva de sintomas, independente da idade, no Ambulatório de 
Oftalmologia do Hospital Regional de Presidente Prudente (HRPP). Pacientes e/ou responsáveis 
responderam um questionário sobre sinais e sintomas de conjuntivite alérgica, antes, após o 
término de 10 sessões de acupuntura com intervalo semanal e um e dois meses após o término da 
última sessão. Os resultados preliminares foram analisados por estatística descritiva simples. Dos 
24 pacientes identificados, 20 realizaram as sessões com acupuntura (2 crianças se recusaram por 
medo, 1 por dificuldade de transporte e 1 por não ter disponibilidade de acompanhante); 75% 
masculino com idade média de 11,5 anos. O tratamento era basicamente anti-histamínico e 
corticosteroides tópicos. O questionário foi respondido pela primeira vez baseado na avaliação dos 
últimos 6 meses de sintomas, onde referiram: 75% prurido que afeta as atividades; 80% sensação 
de corpo estranho (CE); 85% fotofobia; 95% lacrimejamento; 65% ansiedade ou irritação; 100% 
crises e hiperemia moderada a intensa. Após as 10 sessões estavam ausentes: 65% do prurido; 
90% da sensação de CE; 80% da fotofobia, lacrimejamento e sintomas emocionais; 100% das crises 
e 65% da hiperemia. Após um e dois meses, 100% da sensação de CE e fotofobia estavam 
ausentes, prurido e emocional se mantiveram semelhantes, crises leves recorreram em 15% e 
hiperemia discreta em 70%. Diversas doenças alérgicas se beneficiam com o uso da acupuntura, 
como tratamento isolado ou associado, principalmente pela dificuldade de se estabelecer uma 
constância dos sintomas em longo prazo, tendo em vista a sua variabilidade com fatores 
ambientais. Além da melhora precoce dos sintomas da conjuntivite alérgica com o tratamento 
adjuvante da acupuntura, com exceção da hiperemia, foi observada constância nos sintomas 
analisados em até dois meses do término das sessões. Levando em consideração que os pacientes 
são alérgicos, essa hiperemia ocular leve não representa um fator de contradição no 
estudo.  Aparentemente, o presente trabalho demonstrou a eficácia da acupuntura como 
tratamento adjuvante em pacientes com conjuntivite alérgica, devido a melhora dos sintomas, 
não apenas precoce, mas duradoura no período analisado, em pacientes que apresentavam 
recidivas frequentes com o tratamento alopático convencional.          
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A IC tem sido apontada como um importante problema de saúde pública com com elevada mortalidade e 
morbidade.As projeções mostram que a prevalência da IC aumentará 46% de 2012-2030.Além disso a IC é a 
principal causa de internação hospitalar, baseado em dados disponíveis de cerca de 50% da população sul-
americana. Avaliar a Prevalência de Internações (P) por IC a cada 1000 habitantes em PP e RP,entre 2008 e 
2015, considerando a variável idade. O levantamento de dados ocorreu a partir do site do Portal DATASUS, 
através dos dados de Morbidade Hospitalar do SUS (SIH-SUS). Observa-se que a P por IC em PP, entre 2008 
a 2015 é: P=1,25.Já a P por IC na população de RP entre 2008 a 2015 é: P=5,28.As maiores P por IC em PP 
são observadas nas seguintes faixas etárias: acima de 80, entre 70 a 79; entre 60 a 69; 50 a 59; 40 a 49, 10 a 
14, 5 a 9, 30 a 39, 15 a 19; 0 a 4 e 20 a 29 anos. Já as maiores P por IC em RP são quanto a idade são: 
pessoas acima de 80 anos; 70 a 79; 60 a 69; 50 a 59; 40 a 49; 0 a 4; 30 a 39; 20 a 29 ; 5 a 9, 10 a 14 e 15 a 19 
anos. Em estudo realizado por Mangini (2008)a média de idade de internação por IC foi de 61 anos, o que 
discorda dos resultados encontrados,visto que,as maiores prevalências de internações por IC observadas 
tanto em PP e RP ocorreram a partir de 80 anos,seguidas e 70 a 79 e 60 a 69.Para Bocchi et al.(2005) os 
casos de IC aumentam de acordo com a idade, havendo 10 e 25 casos novos por ano entre septuagenários 
e octogenários,respectivamente, o que concorda com os dados encontramos, pois as P de IC tornam-se 
maiores nas faixas etárias mais elevadas.Lessa (2001) aponta que as maiores internações por IC entre 1998 
e 2000 no Brasil, considerando-se a variável idade ocorreram em: 70 a 79 anos, 60 a 69, acima de 80, 50 a 
59, 40 a 49, 30 a 39 e 20a 29 anos.Tal fato concorda com os resultados encontrados em partes, pois tanto 
em PP quanto em RP as populações mais hospitalizadas por IC foram: com idade superior a 80 anos, 
seguida de 70 a 79, 60 a 69, 50 a 59 e 40 a 49.Em estudo realizado por Godoy (2011)o pico de internações 
por IC se deu entre 60 e 79 anos, o que discorda dos resultados encontrados, pois as maiores prevalências 
de IC foram observadas acima dos 80 anos em ambas as cidades.De acordo com estudo realizado po Loyola 
Filho (2004) no Brasil em 2001, as maiores prevalências de internações por IC a cada 1000 habitantes 
ocorreram na população acima de 80 anos, seguida de 70 a 79, 60 a 69 e 20 a 59, o que concorda com os 
resultados encontrados. As maiores P de internações por IC por IC são observadas nas populações idosas de 
ambas as cidades, evidenciando a necessidade do melhor acompanhamento desses pacientes no 
atendimento primário a fim de evitar e diminuir as hospitalizações e os consequentes gastos. Entender 
quais são as faixas etárias mais afetadas pela IC é essencial para melhor direcionar as ações de prevenção 
de doenças e educação em saúde na Atenção Básica, fornecendo a Autonomia ao paciente portador de 
IC.         
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O traumatismo intracraniano constitui o grupo de lesões mais graves e associadas à maior taxa de 
morbidade e mortalidade dentro da entidade de traumatismo cranioencefálico, com destaque 
para as hemorragias subdural e subaracnóide, contusão e hematomas intracerebrais. As atividades 
de transporte como acidentes com motocicletas, veículos automotores e atropelamento 
constituem as principais causas do traumatismo intracraniano. A população jovem entre 20 e 29 
anos bem como sexo masculino caracterizam as maiores vítimas. O estudo tem como objetivo 
avaliar a taxa de letalidade decorrente de traumatismo intracraniano no Brasil, além de comparar 
sua incidência nos diferentes gêneros. As referências foram coletadas na base de dados do Portal 
DATASUS. Os dados obtidos mostraram que, em 2016, o número de internações hospitalares 
decorrente de traumatismo intracraniano no Brasil foi de 105.447 com destaque para as regiões 
Sudeste (43.698) e Nordeste (28.690) como as principais acometidas. Desse total, 10.298 vieram a 
óbito, resultando em uma taxa de letalidade de 9,76. Em relação ao gênero, 8.289 das vítimas 
fatais eram do sexo masculino enquanto 2.009 eram mulheres, representando uma porcentagem 
de 80,49 e 19,51, respectivamente. A faixa etária mais acometida se encontra naqueles com idade 
entre 20 e 29 anos, totalizando 1.546 mortes em 2016. De acordo com os dados coletados, foi 
possível observar uma taxa de letalidade alta, representando 9,76% em relação às internações 
ocorridas em 2016. Em relação ao sexo, pode-se destacar a grande diferença entre óbitos de 
homens e mulheres, que evidencia uma taxa de 80,49% dos óbitos ocorridos em indivíduos do 
sexo masculino, indicando que o alto número se deve ao fato do homem ter, de modo costumeiro, 
um comportamento mais imprudente em relação às mulheres. Indivíduos com idade entre 20 e 29 
anos são os mais acometidos, demonstrando que adultos jovens se sujeitam a situações de maior 
risco que ocasionam, invariavelmente, em um maior número de mortes. O número elevado de 
óbitos demonstra a necessidade contínua de capacitação dos profissionais designados à avaliação 
neurológica pré-hospitalar bem como das equipes hospitalares responsáveis pelo atendimento ao 
paciente com traumatismo intracraniano. Além disso, o fato das vítimas terem, em sua maioria, 
idade entre 20 e 29 anos corrobora a importância de ações que buscam a conscientização dos 
jovens, principalmente no trânsito, para prevenção da ocorrência de óbitos evitáveis.         
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GABRIEL CABRAL FLORENTINO  
 

São considerados óbitos infantis aqueles que ocorrem de 0 a 365 dias de vida. Ao longo dos anos houve um 
declínio da mortalidade infantil no país, porém ainda é um desafio reduzir a mortalidade infantil no Brasil, 
pois os níveis ainda são altos quando em comparação com a taxa de desenvolvimento do país. A taxa de 
mortalidade infantil serve como indicador da qualidade do serviço de atendimento obstétrico e neonatal no 
país, e estes merecem grande atenção em vista da diminuição da natalidade na população brasileira nos 
últimos anos. As falhas no sistema de saúde, fatores ambientais, culturais, e desigualdades sociais têm 
parcela de culpa pelas mortes precoces infantis, que em grande parte poderiam ser evitáveis caso houvesse 
acesso garantido aos serviços de saúde. O estado de São Paulo obteve a maior taxa de mortalidade infantil 
entre os estados no ano de 2015, com 6402 óbitos, seguido pela Bahia com 3165 óbitos, e Minas Gerais 
com 3070 óbitos. Isso demonstra a necessidade de conhecimento das causas deste grande número no 
Estado de São Paulo, uma área onde os serviços de saúde são considerados mais acessíveis a população, e 
onde há mais recursos na área da saúde.  Verificar quais as cinco maiores causas de mortalidade infantil no 
estado de São Paulo possibilitando a criação de estratégias de prevenção para diminuição de novas 
ocorrências.  Estudo ecológico cujos dados foram coletados no (SIM) - Sistema de informação de 
mortalidade, no Estado de São Paulo, no ano de 2015.  A maior causa de mortalidade infantil são as 
afecções originadas no período perinatal, com 3981 casos no ano de 2015. A faixa etária com maior 
número de casos é de 0 a 6 dias, com 2676 destes casos, seguida de 7 a 27 dias com 917 casos, e 28 a 364 
dias, com 388 casos. As malformações congênitas estão em segundo lugar, com 1692 casos, e novamente a 
faixa etária mais afetada é de 0 a 6 dias com 769 casos, seguida de 28 a 364 dias, com 609 casos. A terceira 
maior causa de morte são as doenças do aparelho respiratório com 289 casos, porém diferindo das causas 
anteriores, a faixa etária mais acometida é de 28 a 364 dias com 265 casos. A quarta maior causa são as 
doenças infecciosas e parasitárias, seguido das causas externas de morbidade e mortalidade.   A maior 
causa de óbitos infantis no estado de São Paulo são as afecções originadas no período perinatal, como 
traumatismos, lesões, desnutrição, pneumonias, hemorragias... A segunda maior causa de mortalidade são 
as malformações congênitas, seguido de doenças do aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitas, 
e causas externas de morbidade e mortalidade. É preciso averiguar o atendimento perinatal dos hospitais, 
maternidades e estratégias saúde da família do estado, para que se possam criar estratégias de prevenção 
para estas causas de mortalidade, principalmente de afecções originadas nesse período, e para a faixa 
etária de 0 a 6 dias, uma vez que representam a maior parte dos casos para esta causa.          
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A violência doméstica e sexual se apresenta na forma física, social e psicológica, com grande 
repercussão no bem estar das mulheres se expressando de forma mais brusca quando estas vêm a 
óbito, afetando diretamente no processo saúde-doença. No ponto de vista histórico as mulheres 
vêm conquistando espaço na luta pela igualdade de gênero, refletindo em diversas conquistas que 
promovem melhoria aos cuidados das mulheres violentadas, como serviços de atenção a violência 
sexual e a implementação da Lei do Feminicídio no ano de 2015. Porém, ainda há uma alta taxa de 
mulheres vítimas de maus tratos nos diversos e mais inesperados lugares, como nos seus próprios 
lares e nos hospitais brasileiros quando estas vêm a entrar em trabalho de parto 
principalmente. Analisar a prevalência dos casos de mulheres vítimas de violência doméstica, 
sexual e/ou outras no município de Presidente Prudente. Levantamento de dados por meio de 
coleta de resultados do site Portal DATASUS sobre casos confirmados de violência doméstica, 
sexual e/ou outras, segundo sexo (feminino), qualidade do agressor (cônjuge, ex-cônjuge, 
namorado, ex-namorado e filha), e casos de estupro, no período de 2013 e 2014 no município de 
Presidente Prudente - SP. Em 2013 foram confirmados 132 casos, sendo 14 por cônjuges, 6 por ex-
cônjuges, 4 por namorado, 3 por ex-namorado e 1 por filha. Nesse mesmo ano foram relatados 13 
casos de estupro. Em 2014 os dados coletados indicam 135 casos confirmados, 11 por cônjuges, 6 
por ex-cônjuge, 7 por namorado, 2 por ex-namorado e 1 por filha, nesse mesmo ano há 
confirmação de 16 casos de estupro. Houve crescimento do número de casos registrados no 
período de 2013 e 2014, entretanto, não é possível mensurar se o aumento encontrado foi dos 
casos, das notificações, ou de ambos. Quanto a qualidade do agressor, o cônjuge se destaca como 
o principal, e quanto ao tipo de violência sexual, a forma mais comum é o estupro. A 
conscientização contra a violência sexual encoraja mulheres a denunciarem e recorrerem seus 
direitos, e a Lei nº11.340/06 (Lei Maria da Penha) cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, a fim de prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher. Conclui-se que o número de casos registrados de violência doméstica, sexual e/ou outras 
aumentou de 2013 para 2014. Porém, não é possível afirmar que esse aumento corresponde ao 
número exato de casos, ou ao aumento de mulheres que denunciam.         
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A estimativa mundial de câncer de bexiga em 2012, realizada pelo projeto Globocan/Iarc da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), apontou que ocorreram 429.800 casos e 165.100 óbitos por este câncer. No 
Brasil, no mesmo ano, esperava-se 6.210 casos novos em homens e 2.690 em mulheres, segundo o INCA. 
Estes valores corresponderiam a um risco estimado de 6 casos novos a cada 100 mil homens e 3 a cada 100 
mil mulheres. O tabagismo é o principal fator de risco e sua interrupção é a principal medida para redução 
de novos casos. Analisar a prevalência de internações e a taxa de mortalidade por câncer de bexiga no 
município de Presidente Prudente entre o período de 2008 e 2012. Busca de dados junto ao Sistema de 
Informações sobre Mortalidade e ao Sistema de Informações Hospitalares. Os dados foram adquiridos 
através do Portal DATASUS, com Presidente Prudente como município de residência dos casos, e 
categorizados segundo o ano das internações e óbitos, o sexo e faixa etária dos casos. Conforme dados do 
DATASUS, entre 2008 e 2012 ocorreram 48 internações em Presidente Prudente e verificou-se que a 
prevalência a cada 100 mil habitantes, respectivamente a cada ano, foi de aproximadamente: 2,42; 3,85; 
4,81; 3,82; e 8 casos. Desses valores verificou-se 33 casos no sexo masculino e 15 casos no sexo feminino. 
Em relação a faixa etária, em números absolutos, predominou a faixa entre 60-69 anos com 21 casos, 
seguida de 50-59 anos (10), 70-79 anos (9) e 80 anos e mais (8). O número total de óbitos entre 2008 e 
2012 foi igual a 31, e observou-se que a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, respectivamente a 
cada ano, foi de aproximadamente: 2,42; 3,37; 2,4; 4,3; e 2,3. Desses valores observou-se 21 óbitos no sexo 
masculino e 10 óbitos no sexo feminino. Quanto a faixa etária, em números absolutos, predominou a faixa 
etária entre 70-79 anos e entre 80 anos e mais com 12 óbitos cada, seguida de 60-69 anos (4) e 50-59 anos 
(3). Na literatura mundial, o câncer de bexiga é uma neoplasia maligna significativamente mais prevalente e 
mortal nos homens entrando em concordância com o estudo vigente. Neste estudo evidenciou-se uma 
prevalência de internações superior nos homens, alcançando um valor 7,5 vezes superior ao da mulher em 
2009. Do mesmo modo, a taxa de mortalidade foi superior e atingiu um valor 4,3 vezes superior em 2010. O 
câncer de bexiga pode ocorrer em qualquer idade sendo o seu diagnóstico mais freqüente na 6ª e 7ª 
décadas de vida. O estudo demonstrou que as internações e mortalidades também são mais comuns nestas 
faixas etárias. A prevalência de internações e a mortalidade do câncer de bexiga em Presidente Prudente 
não é elevada, em comparação a outros cânceres mais frequentes, e já é comprovado que o tabagismo é o 
fator de risco mais importante para este tipo de câncer. Assim, ações de saúde de conscientização contra o 
hábito de fumar devem ser priorizadas em Presidente Prudente para prevenir e reduzir ainda mais as 
internações e a mortalidade desta doença.         
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De acordo com o CID 10 os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções 
fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. 
Já os transtornos de humor possuem como perturbação fundamental uma alteração do humor ou afeto, no 
sentido de uma depressão. Beck (2016) afirma que a depressão só fica atrás da esquizofrenia nas 
internações em hospitais psiquiátricos americanos, no entanto, estima-se que a prevalência dos 
transtornos de humor fora dos hospitais é 5 vezes maior que a prevalência dos transtornos psicóticos. Já 
estudo de Vilela et al. (1999) aponta que 34% das internações em uma Unidade de Emergência do Hospital 
das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto decorriam de transtornos psicóticos e que 40% 
decorriam de transtornos de humor. Avaliar a prevalência (P) de internações por Transtornos de Humor 
(TH) a prevalência de internações por Transtornos Psicóticos (TP) na população de Presidente Prudente 
levando em consideração a variável idade, no período compreendido entre 2008 a 2015. O levantamento 
de dados ocorreu a partir do site do Portal DATASUS, através dos dados de Morbidade Hospitalar do SUS 
(SIH-SUS). A prevalências segundo faixa etária foram as seguintes para TH: entre 15 a 19 (0,52), entre 20 a 
29 (1,25), entre 30 e 39 (1,84), entre 40 (2,39), entre 50 e 59 (1,80) e entre 60 e 69 (1,84).A prevalências 
segundo faixa etária foram as seguintes para TP: entre 15 a 19 (1,2), entre 20 a 29 (3,6), entre 30 e 39 (6,1), 
entre 40 (8,4), entre 50 e 59 (7,8) e entre 60 e 69 (4,8).É possível observar que a maior P de TH no período 
compreendido entre 2008 a 2015 ocorre entre a população com 40 e 49,seguida,de 60 a 69 e 30 e 
39.Posteriormente,50 a 59 possui a 3ª maior P. A 4ª maior P é de 20 a 29,seguida de 15 a 19.Sobre as P de 
internações por TP a maior P em 40 a 49,de 50 a 59; 30 a 39; 60 a 69; 20 a 29 e 15 a 19.a  De acordo com o 
estudo ECA realizado por Regier (1993) a idade pico para transtornos afetivos ocorre entre 25 a 44 o que 
discorda dos resultados encontrados, onde o pico foi de 40 a 49). Outros estudos apontam que o pico 
desses transtornos ocorre entre 55 a 64 anos (o que também discorda de nossos resultados). Vale ressaltar 
que estudos sobre transtornos depressivos envolvendo a idade, tem apontado resultados 
inconstantes.Observa-se que as P de internações por transtornos psicóticos são maiores que as 
prevalências de internações por transtornos de humor, o que concorda com Beck (2016). Os transtornos de 
humor são mais prevalentes do que os transtornos psicóticos,no entanto,observam-se maiores 
prevalências de internações por transtornos psicóticos do que por transtornos de humor,o que sugere uma 
maior gravidade dos primeiros sobre os segundos.É necessário salientar a importância acompanhamento 
adequado desses pacientes nas Unidades Básicas de Saúde,visando reduzir a prevalência de internações 
por esses transtornos e os gastos em saúde causados pelos mesmos.         
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A estimativa nacional de câncer de estômago em 2016, realizada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
apontou 20.520 casos novos, sendo 12.920 homens e 7.600 mulheres. No Brasil essa neoplasia maligna 
configura o terceiro lugar na incidência entre homens e em quinto, entre as mulheres. A infecção crônica 
pela bactéria Helicobacter pylori é o principal fator de risco reconhecido para o desenvolvimento deste 
câncer, sendo responsável por 63% dos casos. A dieta e o tabagismo também são importantes fatores de 
risco para o câncer de estômago, e medidas de prevenção deste câncer incluem mudanças no estilo de 
vida, melhoria do saneamento básico, cessação do tabagismo e erradicação da infecção por 
H.pylori. Analisar a taxa de mortalidade por câncer de estômago conforme o sexo e faixa etária no 
município de Presidente Prudente no período entre 2011 e 2015. Foram coletados dados junto ao Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM) através do Portal DATASUS, com Presidente Prudente como 
município de residência dos casos, analisando os resultados de óbitos por residência segundo o sexo e a 
faixa etária no período entre 2011 e 2015. De acordo com os dados do DATASUS, o número total de óbitos 
por câncer de estômago entre 2011 e 2015 foi igual a 82, e constatou-se que a taxa de mortalidade a cada 
100 mil habitantes foi de aproximadamente: 4,64 óbitos em 2011; 5,52 em 2012; 11,4 em 2013; 7,70 em 
2014; e 8,10 em 2015. Desses valores verificou-se 58 óbitos no sexo masculino e 24 óbitos no sexo 
feminino representando, respectivamente, uma taxa de mortalidade a cada 100 mil indivíduos de 
aproximadamente: 7,62 e 1,81 em 2011; 9,44 e 1,79 em 2012; 15 e 8 em 2013; 10,22 e 5,3 em 2014; e 12 e 
4,4 em 2015. Enquanto a faixa etária, em números absolutos, predominou a faixa etária entre 80 anos e 
mais anos com 20 óbitos, seguida de 70 a 79 anos (19), 60 a 69 anos (18), 50 a 59 anos (14), 40 a 49 anos 
(10) e 30 a 39 anos (1). Segundo o INCA, a incidência do câncer de estômago é cerca de duas vezes mais 
alta no sexo masculino do que no feminino. A mortalidade também se mostra superior nos homens, 
corroborando com os resultados deste estudo que apontaram uma mortalidade significativamente superior 
nos homens, alcançando um valor 5,24 vezes maior em 2012. A maior taxa de incidência ocorre por volta 
dos 70 anos e cerca de 65% dos pacientes diagnosticados têm mais de 50 anos. Dados do estudo vigente 
convergem com os índices anteriores, pois cerca de 86,6% dos óbitos ocorreram após os 50 anos e a maior 
taxa ocorreu entre 60-89 anos. A neoplasia maligna de estômago é uma doença de elevada 
morbimortalidade que afeta principalmente homens acima dos 50 anos. Pela patologia ser prevenível em 
grande parte dos casos, as políticas públicas de saúde e saneamento básico são essenciais na redução de 
novos casos e de consequências futuras, não apenas biológicas mas também na qualidade de vida do 
paciente e de seus familiares.         
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Os HPVs são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas.A principal forma de infecção é pela via sexual. 
A vacina quadrivalente confere proteção contra HPV 6, 11, 16 e 18.O Ministério da Saúde,em 2014, iniciou 
a implementação no SUS da vacinação gratuita contra o HPV em meninas de 9 a 13 anos.Em 2017,as 
meninas de 14 anos e os meninos de 11 a 14 também foram incluídos. Descrever o perfil da vacinação de 
HPV no período compreendido de 2012 a 2017 no município de Presidente Prudente (PP),consideram-se as 
variáveis faixa etária e sexo.  O levantamento de dados ocorreu a partir do site do Portal DATASUS, através 
dos dados de Assistência à Saúde(Imunização) Observou-se que, para meninas, o número de doses 
aplicadas em PP em 2012 foi 5051, em 2014 foi 7226, em 2015 foi 5985, em 2016 foi 2316, em 2017 foi 
1533.Com base na idade de meninas vacinadas foi observado: em 2014, 6 de 9 anos, 2020 de 11 anos, 2185 
de 12 anos, 2630 de 13 anos, 101 de 14 anos; em 2015, 1519 de 9 anos, 1905 de 10 anos, 1472 de 11 anos, 
412 de 12 anos, 224 de 13 anos, 109 de 14 anos; em 2016, 894 de 9 anos, 511 de 10 anos, 323 de 11 anos, 
183 de 12 anos, 82 de 13 anos, 25 de 14 anos; em 2017, 655 de 9 anos, 346 de 10 anos, 168 de 11 anos, 
114 de 12 anos, 95 de 13 anos, 32 de 14 anos.Para os meninos, o número de doses aplicadas em PP em 
2012 foi 5051, em 2014 foi 7294, em 2015 foi 6070, em 2016 foi 2362, em 2017 foi 2829.Com base na idade 
de meninos vacinados foi observado: em 2014, 6 de 9 anos, 1 de 10 anos, 2021 de 11 anos, 2186 de12 
anos, 2634 de 13 anos, 106 de 14 anos; em 2015, 1529 de 9 anos, 1912 de 10 anos, 1485 de 11 anos, 422 
de 12 anos, 236 de 13 anos, 111 de 14 anos; em 2016, 897 de 9 anos, 511 de 10 anos, 326 de 11 anos, 185 
de 12 anos, 82 de 13 anos, 30 de 14 anos; em 2017, 660 de 9 anos, 349 de 10 anos, 224 de 11 anos, 768 de 
12 anos, 622 de 13 anos, 57 de 14 anos.  O maior número de doses aplicadas para o meninas em PP foi em 
2014, no ano em que o Ministério da Saúde iniciou a implementação no SUS da vacinação gratuita em 
meninas de 9 a 13 anos de idade, com a vacina quadrivalente. Nesse ano, o maior número de vacinas 
aplicadas, no município, foi para meninas de 13 anos, no total de 2630. Além disso, pode se perceber a 
diminuição do número de doses aplicadas para ambos sexos a partir de 2014 até 2017, o que talvez poderia 
ser justificado pelo grande número de população alvo já vacinada. Pode-se notar também que, no ano de 
2017, o número de doses aplicadas para o sexo masculino foi maior em relação ao feminino, talvez pela 
ampliação do esquema vacinal do SUS para meninos de 11 a 14 anos, visto que o número de meninos 
vacinados nesse ano e dentro dessa faixa etária foi de 1671, enquanto o número de meninas foi de apenas 
409.  Foi fundamental a implantação da vacina de HPV no esquema vacinal do SUS para maior número de 
jovens aderirem à vacinação em PP, visto que nos anos em que cada sexo foi incluído nesse esquema 
houveram números significativos de doses aplicadas.          
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Os transtornos mentais afetam grande parte dos infanto-juvenis.No Brasil,os distúrbios mais 
identificados nos atendimentos para esta faixa são os de depressão e abuso/dependência de 
substâncias.Os infanto-juvenis usam os Centros de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi) como meio 
para o cuidado psíquico integral.A demanda advinda para esta população é direcionada em 
unidades psiquiátricas dos hospitais gerais, visto que estes realizam diagnósticos clínicos e 
psicossociais de forma completa. Esse trabalho tem como questão de pesquisa os índices de 
internação infanto-juvenil em um Serviço de Emergência Psiquiátrica (SEP.Assim, o objetivo deste 
estudo foi analisar o perfil de internações e prevalência de atendimento infanto-juvenis no 
SEP. Estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo e transversal, realizado com 178 crianças e 
adolescentes atendidos em uma unidade de emergência psiquiátrica, no Oeste Paulista.Foram 
coletadas variáveis de idade, sexo, Cid 10, data de admissão e alta, procedência e tipo de 
internação, as quais foram tabeladas, analisadas por meio dos testes de Qui-Quadrado e Teste 
Exato de Fisher e utilizou-se um nível de confiança estatístico de 95%.No desenvolvimento do 
trabalho foram seguidas as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 
sendo o mesmo autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da 
Universidade do Oeste Paulista Sob o protocolo 1884, e CAAE 23059113.7.0000.5515. Foram 
atendidos no SEP 178 pacientes, sendo 152 adolescentes e 26 crianças.Já o número total de 
atendimentos infanto-juvenis (ano 2015-2016), considerando mais de um atendimento por 
paciente, foi de 369. 158 atendimentos evoluíram com internações, no entanto o número de 
pacientes foi 102, sendo 96 adolescentes.Os diagnósticos mais presentes foram:transtorno mental 
e comportamental induzido por substância psicoativa 95, transtorno depressivo 18 transtornos de 
conduta 15. Dispondo da classificação usada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-5) para designar esses diagnósticos. A causa 
mais prevalente de internação entre adolescentes são os transtornos mentais e comportamentais 
68, já entre as crianças são os transtorno hipercinético de conduta 4. Há um aumento nos 
atendimentos psiquiátricos infanto-juvenil nas últimas décadas. Os Distúrbios Psiquiátricos mais 
identificados entre eles estão contidos nos Transtornos Mentais e Comportamentais. As 
internações e reinternações psiquiátricas deslocam crianças e adolescentes de seus habitat para 
uma atmosfera distinta, sem o preparo adequado para acolhê-los, agravando a situação 
preexistente, sobrecarrega o SEP e prejudica o cuidado. Conclui-se existir grande demanda de 
atendimento infanto-juvenil; há maior número de internações de adolescentes em relação às 
crianças, predomina o sexo masculino; e os transtornos mais reincidentes são os mentais e 
comportamentais, quadros depressivos e transtornos de conduta.         
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O estado da Paraíba é composto por 223 municípios, com uma população total de 3.766.528 
(IBGE-2010) e um rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente de 
790 reais. Através do processo de descentralização dos serviços de saúde nos estados brasileiros, 
o estado da Paraíba foi dividido em 12 regiões geo-administrativas para que dessa forma, seja 
analisada a organização da rede de saúde desse estado. Nesse contexto, vale o investimento em 
aspectos como a Atenção Primária, que visa a prevenção de doenças e a melhora das condições de 
saúde. Uma das formas de analisar a condição de saúde de uma população é o Índice de Swaroop-
Uemura (ISU), que indica a mortalidade proporcional de 50 anos ou mais, ou seja: a proporção de 
óbitos ocorridos em indivíduos com 50 anos ou mais. Quanto maior a proporção de óbitos entre 
indivíduos adultos maduros e idosos, melhor a condição de vida e saúde da população. O ISU é 
classificado em 4 níveis, sendo o primeiro nível o que demonstra um melhor desempenho (? 
75,0%). O ISU calculado no estado da Paraíba corresponde a 75,4%, indicando um bom 
desenvolvimento da saúde local, o que reflete nas taxas de mortalidade. Apresentar um perfil de 
mortalidade no estado da Paraíba segundo faixa etária e de acordo com as doenças 2, 4, 9, 10 E 20 
do Capítulo CID-10. Estudo ecológico com busca na base de dados do SIM - Sistema de Informação 
de Mortalidade, no ano de 2012, sobre o estado da Paraíba.  De acordo com os Capítulos do CID-
10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), as 
principais causas de óbito na população da Paraíba, em ordem de prevalência, são: doenças do 
aparelho circulatório, neoplasias, causas externas de morbidade e mortalidade, doenças do 
aparelho respiratório e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Existe uma representação 
gráfica da mortalidade proporcional por idade denominada de Curva de Nelson de Moraes, que 
tem a seguinte classificação: Imagem 1. Tipos de Curvas de Nelson de Moraes e suas classificações. 
Tabela 1: cinco principais doenças que causam óbito no estado da Paraíba pelo Capítulo CID-10. 
Gráfico 1: Curva de Nelson de Moraes relacionando os óbitos pelo capítulo CID-10 e a faixa etária 
da população.  De acordo com o presente estudo, concluímos que o estado da Paraíba possui boas 
condições de saúde frente às doenças mais prevalentes, visto que, a Curva de Nelson de Moraes, 
que exemplifica um avaliador de saúde, se apresenta no tipo IV - nível de saúde elevado. Podemos 
observar ainda que a partir do ISU, o estado obteve uma boa classificação, o que demonstra um 
bom desenvolvimento da saúde local.         
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A leishmaniose é uma doença causada por protozoários parasitos intracelulares obrigatórios do gênero 
Leishmania e transmitida através da picada de flebotomíneos infectados. Segundo estimativas, 350 milhões 
de pessoas no mundo estão sob risco de contrair leishmaniose e, anualmente, ocorrem 2 milhões de casos. 
A leishmaniose visceral (LV) está entre as 6 epidemias consideradas pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como prioritárias no mundo e é, nas Américas, a forma mais grave da doença, sendo que, no 
continente referido, a maioria dos casos é notificada no Brasil. A LV ocorre com maior frequência em 
crianças menores de 10 anos( 54,4%);e ,além disso, o sexo masculino é o mais afetado pela referida 
enfermidade, representando 60 % dos casos. Avaliar o perfil da leishmaniose visceral no município de 
Presidente Prudente no período de 2008 a 2016. Pesquisa em banco de dados no site do Portal DATASUS, 
referenciando Presidente Prudente como o município de residência dos casos, e utilizando como critérios 
internações por faixa etária, sexo e ano do atendimento e óbito por sexo, no período de 2008 a 2016. Em 
conformidade com os dados obtidos no DATASUS, foram registrados 2 casos, sendo um no sexo feminino e 
outro no sexo masculino. As faixas etárias afetadas foram de 10 a 14 anos e de 40 a 49 anos, com um caso 
cada.Os anos em que ocorreram registros de atendimento foram 2007 e 2009, ambos apresentando um 
caso cada. Quanto à notificação de óbito, não houve nenhuma durante esse período no município de 
Presidente Prudente, enquanto no estado de São Paulo foram 53. A leishmaniose visceral é uma doença 
negligenciada, considerada pela OMS como uma das epidemias mais prioritárias no mundo; com isso, o 
Ministério da Saúde tem realizado ações de vigilância e assistência aos acometidos pela doença. De acordo 
com a literatura, o sexo masculino é o mais afetado, divergindo do município de Presidente Prudente, onde 
a prevalência obtida foi igual para ambos os sexos; já quanto à faixa etária, seguindo os estudos, as crianças 
menores de 10 anos são vítimas da moléstia com maior frequência que as demais idades, e em Presidente 
Prudente, observamos que as idades afetadas foram de 10 a 14 anos e de 40 a 49 anos. Em conclusão, a 
leishmaniose visceral é uma doença de grande relevância mundial e de grande ocorrência no Brasil, embora 
seja ainda negligenciada pelo setor econômico da indústria de fármacos. Entretanto, o Ministério da Saúde 
tem realizado ações que visam melhorar o perfil epidemiológico da hanseníase no Brasil. O município de 
Presidente Prudente apresentou um número reduzido de internações quando comparado ao estado de São 
Paulo em geral; e, também, em relação à notificação de óbito, obteve um valor igual a zero no município 
em questão, o que pode ser resultado de um bom trabalho realizado a partir das ações públicas de saúde 
de Presidente Prudente.          
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Com o aumento do sedentarismo, alimentação cada vez mais gordurosa e tabagismo na 
população, as doenças cardiovasculares ganharam espaço no âmbito mundial. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, esse tipo de doença mata cerca de 17,5 milhões de pessoas por 
ano mundialmente, sendo esta a maior causa de mortalidade atualmente. Compreende-se como 
doenças cardiovasculares a classe de doenças que acomete o coração ou vasos sanguíneos, sendo 
algumas delas: febre reumática, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, e 
pericardite aguda, dentre outras. Alguns dos sinais e sintomas que esta classe de doenças pode 
apresentar são: tonturas, desmaios, arritmias cardíacas, dor torácica, e fraqueza. No entanto, o 
início de varias doenças dessa classe é silencioso, e por conta disso há a necessidade de exames 
periódicos para análise dos níveis de colesterol e triglicerídeos, além da mensuração da pressão 
arterial. Conhecer o perfil dos pacientes internados por doenças cardiovasculares no município de 
Presidente Prudente no ano de 2015. Estudo ecológico cujos dados foram coletados no (SIH/SUS) - 
Sistema de informação hospitalar do SUS, no município de Presidente Prudente, no ano de 2015. 
Não foram realizadas entrevistas com pacientes, e não houve acesso a prontuários.  De acordo 
com os dados, houve um total de 3930 internações no município de Presidente Prudente no ano 
de 2015. Dentre estas internações, 2086 foram masculinas, e 1844 foram femininas. A faixa etária 
com maior número de internações foi de 60 a 69 anos, contando com 954 casos, enquanto a faixa 
etária com menos internações foi de 1 a 4 anos, com apenas 5 internações. De todos os 3930 
casos, houve 448 óbitos, dentre eles, 222 femininos, e 226 masculinos. A faixa etária mais 
acometida por doenças cardiovasculares é de 60 a 69 anos, enquanto a menos afetada é de 1 a 4 
anos. O sexo masculino é mais afetado por esse tipo de doença quando comparado ao feminino, 
tanto nas internações quanto na mortalidade. É preciso melhorar a educação em saúde 
principalmente na faixa etária dos 60 aos 69 anos, e do sexo masculino, orientando a população a 
praticar exercícios físicos, e a manter uma dieta balanceada, sem excesso de gordura, além de 
realizar exames médicos periódicamente para verificar níveis de colesterol e triglicerídeos. É 
preciso também aprimorar o atendimento destes pacientes, para que as doenças cardiovasculares 
sejam descobertas precocemente, para evitar maiores sequelas ou óbito.         
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ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES INTERNADOS POR HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA PRIMÁRIA POR 
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A condição clinica multifatorial, (HAS) hipertensão arterial sistêmica, é caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial. Essa alteração sistêmica acaba por provocar danos funcionais e/ou 
estruturais dos órgãos alvos (coração, rins, encéfalo e vasos sanguíneos) e alterações metabólicas com o 
aumento de riscos eventuais cardiovasculares fatais e não fatais. Existem dois tipos de hipertensão, a 
hipertensão primária, cuja causa não é bem estabelecida, sendo uma somatória de fatores genéticos e 
ambientais, e a hipertensão secundária, com causa bem estabelecida, e geralmente consequente de uma 
doença de base, ou uso de medicamentos. Para hipertensão arterial sistêmica primária, alguns fatores 
genéticos que influenciam em seu desenvolvimento são: O estilo de vida moderno com grande estresse, 
sedentarismo, maus hábitos alimentares, obesidade e doenças psicológicas, além dos fatores genéticos 
como defeitos na hemostasia renal de sódio e vasoconstrição funcional. Essa doença crônica afeta cerca de 
um terço da população mundial, e segundo o ministério da saúde, no Brasil, existem cerca de 13 milhões de 
pessoas com Hipertensão Arterial, tendo maior prevalência em adultos acima de 60 anos de 
idade. Conhecer o perfil dos pacientes internados com hipertensão arterial sistêmica primária no município 
de Presidente Prudente no ano de 2016. Estudo ecológico cujos dados foram coletados no (SIH/SUS) - 
Sistema de informação hospitalar do SUS, no município de Presidente Prudente, no ano de 2016. Não 
foram realizadas entrevistas com pacientes, e não houve acesso a prontuários.  De acordo com os dados 
levantados, houve um total de 138 internações de pacientes com hipertensão arterial sistêmica primária no 
município de Presidente Prudente no ano de 2016. Destas, 67 foram internações femininas, e dentre elas, a 
faixa etária com maior número de internações foi de 60 a 69 anos, com 19 internações, seguido de 70 a 79 
anos com 11 internações. O menor número de internações registrado foi na faixa etária de 15 a 19 anos, 
com 1 caso de internação. Houve 71 internações masculinas de pacientes com hipertensão arterial 
sistêmica primária no município, e a faixa etária com maior número de internações foi de 50 a 59 anos, com 
20 internações, seguido da faixa etária de 60 a 69 anos com 19 internações. O menor número de 
internações, assim como na população feminina, foi para a faixa etária de 15 a 19 anos, com 1 caso. O 
maior número de pacientes hipertensos se encontra na população masculina.  A população masculina teve 
maior número de internações por hipertensão arterial sistêmica primária, e a faixa etária com prevalência 
de internações foi de 50 a 59 anos, demonstrando a necessidade de atenção da saúde pública para esta 
faixa, para identificar casos e prevenir maiores danos. A população feminina teve como faixa etária 
prevalente a faixa de 60 a 69 anos, demonstrando que as mulheres são mais afetadas mais tardiamente 
pela hipertensão arterial sistêmica primária.         
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MENINGITE EM PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO, EM 2015.  
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ARIANA IEDA LIMA FERREIRA DA SILVA  

 
Introdução e Justificativa: A meningite é uma doença inflamatória das meninges, tecido que 
envolve o cérebro e a medula espinhal, gerando alterações no líquido cefalorraquidiano (LCR). Sua 
etiologia varia entre agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos, entre outros, assim como 
agentes não infecciosos, como no trauma. Sua importância do ponto de vista da Saúde Pública, se 
deve à magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. Todos os casos suspeitos são 
de notificação compulsória e de investigação obrigatória pelo Sistema de Vigilância 
Epidemiológica. A quimioprofilaxia através da vacina é a medida preventiva mais eficaz utilizada. O 
bom prognóstico é baseado em detecção e tratamento precoces. Portanto, o conhecimento da 
doença, de sua etiologia e das técnicas envolvidas para análise, se tornam decisivas na 
resolução.  Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da meningite em 2015, no município de 
Presidente Prudente, São Paulo. Material e Métodos: Foram coletados e avaliados dados da 
meningite em Presidente Prudente, São Paulo, presentes no banco de dados oficial do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação, no site do portal DATASUS. Quanto à organização e 
processamento dos dados, os mesmos foram realizados através de análise descritiva. Os dados 
serão apresentados por meio de tabelas e confrontados com literatura internacional e 
nacional. Resultados: Os dados revelaram uma incidência de 30 casos em Presidente Prudente, 
correspondendo a 0,93% dos novos casos no estado de São Paulo: 3.216. 13 casos foram 
registrados em indivíduos na faixa etária entre 0 a 19 anos. Com relação à etiologia, 43,3% 
constaram ser de origem viral e 43,3% de origem bacteriana, sendo 23% meningite bacteriana 
meningocócica. Como critério confirmativo, o exame quimiocitológico do líquor predominou em 
73,3% dos caso. Discussão: Dos 30 registros descritos neste estudo, ocorreram 3 óbitos, sendo 
apenas 1 deles causado por meningite, esta de etiologia meningocócica, pela bactéria N. 
meningitidis. Possui distribuição mundial e potencial de ocasionar epidemias. De modo geral, as 
meningites bacterianas incidem no inverno e as virais no verão. Em nosso estudo não foi 
observado nenhuma ocorrência no período entre setembro a dezembro. A susceptibilidade é 
ampla, sendo que as mais vulneráveis são as crianças menores de 5 anos, porém as menores de 1 
ano e os idosos são mais susceptíveis à doença. No município, a soma dos casos ocorridos nessas 
faixas etárias foi de 1/3 do total. Conclusões: A meningite é uma doença com alta taxa de 
mortalidade. O sobreviventes apresentam sequelas neurológicas graves. O monitoramente para o 
planejamento de estratégias em ações de saúde é essencial para redução de sua ocorrência.         
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO 

ESTADO DO PARÁ  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, o Pará possuía cerca de 
8,2 milhões de habitantes, expectativa de vida de 71,9 anos e mortalidade infantil total de 
17,1/mil nascidos vivos. Etnicamente, 73% da população é autodeclarada parda, 23% branca, 3,5% 
negra e 0,5% de amarelos e indígenas segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD-2010). Em 2009, o IBGE revelou que 71,2% avalia sua saúde como boa ou muito boa; 61,7% 
realiza consulta médica regularmente; 8,7% esteve internado nos últimos 12 meses e 23,9% 
declararam ter alguma doença crônica. Apenas 47,4% dos domicílios no Pará são cadastrados no 
programa Unidade de Saúde da Família. Levantar as principais causas de internações hospitalares 
segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde (CID-10) no Pará em 2015. Estudo ecológico de série temporal sobre as internações por 
local de residência no Pará em 2015, analisando sexo e cor/raça, a partir de dados do 
Departamento de Informática do SUS acessados em junho de 2017. O Pará, em 2015, apresentou 
476.740 internações. O capítulo de maior demanda é "XV. Gravidez, parto e puerpério" (131.847), 
seguido por "I. Algumas doenças Infecciosas e parasitárias" (60.761) e depois "X. Doenças do 
aparelho respiratório" (56.286). "XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 
causas externas" surge em 4º lugar (52.382) e "XI. Doenças do aparelho digestivo" em 5º lugar 
(40.163). Na análise por sexo, há variações: o capítulo XIX é a principal causa das internações no 
sexo masculino (38.664); enquanto no sexo feminino, o capítulo XV é o principal (131.847). Ao 
avaliar por cor/raça, mulheres pardas é o subgrupo de mais internações (183.456), seguido por 
homens pardos (114.943), mulheres brancas (5.894), homens brancos (3.194), mulheres pretas 
(2.386), homens pretos (2.144), mulheres amarelas (1.666), homens amarelos (1.142), mulheres 
indígenas (1.309) e homens indígenas (801). A população parda, por ser maioria, gera internações. 
As decorrentes do parto ainda são as predominantes. Saneamento básico e condições de moradia 
inadequadas para grande parte da população - rural, ribeirinha e indígena - promovem o 
aparecimento das doenças infecto-parasitárias. O clima tropical propicia o aparecimento de 
doenças respiratórias. Tais evidências podem justificar o predomínio dessas causas na lista de 
maiores internações. O perfil de morbidade hospitalar do Pará apresenta diferenças a partir da 2ª 
principal causa de internação que passa a ser o capítulo I, demonstrando que a população sofre de 
doenças de região tropical, comum entre os mais pobres, privados de saneamento, coleta de lixo e 
tratamento de água adequados. Tal contexto corrobora a fragilidade do estado na atenção 
primária e no combate aos problemas sanitários e ambientais. Ademais, homens e mulheres 
apresentaram perfis diferentes de morbidade, evidenciando que cada sexo possui necessidades de 
saúde diferentes.         
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ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO DO CANCER DE PULMÃO NO OESTE PAULISTA  
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Câncer de pulmão (CP) é um das mais frequentes neoplasias malignas nos países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. A incidência nos homens vem gradativamente reduzindo, contudo observa-
se manutenção da incidência nas mulheres. Há vários dados sobre a incidência de CP 
mundialmente, contudo pouco se sabe sobre a caracterização epidemiológica de CP no Oeste 
Paulista. A população do oeste paulista integra cerca de um milhão de habitantes e conta com um 
hospital referência em Presidente PrudenteSP, para o diagnóstico e tratamento deste tipo de 
neoplasia. Objetivo Geral: Caracterizar o perfil epidemiológico de câncer de pulmão na região 
Oeste Paulistano período de janeiro de 2009 e dezembro de 2014. Objetivos Específicos: 
Determinar a incidência dos tumores malignos de pulmão segundo a classificação 
anatomopatológica / TNM e correlacionar com achados clínicos ( a etnia, a idade, o sexo e o 
município de residência) de tais pacientes. O presente estudo será observacional e retrospectivo a 
partir de análise de prontuários de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão atendidos 
num Hospital de Referência para Presidente Prudente e Região do Oeste Paulista. Serão utilizados 
para este estudo todos os casos de câncer de pulmão diagnosticados entre os anos de 2009 a 
2014. Após o levantamento dos CP será calculada e obtida a incidência utilizando o coeficiente de 
incidência = (nº de casos novos de CP em dado local e período X 10n / na população do mesmo 
local e período), além das informações quanto à etnia, a idade, o sexo e o município de residência, 
entre os anos de 2009 a 2014, possibilitará avaliação quanto a incidência desta neoplasia, além de 
avaliar a correlação entre as variáveis estudadas por meio do teste Qui-quadrado. Será 
considerado valor de p < 0,05 como indicativo de correlação pelo software GraphPad Prism®5.0 
(San Diego, CA,USA).O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética de pesquisa com o nº CAAE 
49332415.6,0000.5515.  Em um primeiro momento, os valores absolutos (n) e percentuais (%) dos 
resultados dos dados levantados a partir dos prontuários estudados, foram submetidos ao G teste, 
para comparação da verossimilhança entre os resultados encontrados entre duas variáveis 
entrevistadas, homens e mulheres, com p < 0,05, onde a hipótese nula é rejeitada e o teste não foi 
significativo.Para cada caso observado em pacientes do sexo feminino, observou-se 1,16 casos em 
homens. De acordo com os prontuários analisados, 6 variáveis foram utilizadas para análise 
comparativa entre os sexos, sendo assim de acordo com a tabela 1,sendo observados 39 
participantes, o que pode ser analisado é que não houve diferença significativa entre as variaveis 
quando comparada ao sexo. Foi possível concluir que os resultado não foram significativos, pois 
apresentaram um p > 0.5. As variáveis expostas não tiveram diferença quando comparada entre 
os sexos.         
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS E RISCO DE SUICÍDIO EM PACIENTES 
COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR TIPO 1  
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O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é um distúrbio psiquiátrico grave, crônico, associado ao maior 
risco de suicídio dentre as patologias psiquiátricas. A coexistência entre TAB e outros transtornos 
psiquiátricos tem sido relatada como prejudicial ao curso de ambas as condições. O objetivo deste 
estudo foi verificar a prevalência de comorbidades psiquiátricas em pacientes com TAB tipo 1 e 
identificar uma associação entre o número de comorbidades e um maior risco de suicídio. O 
presente estudo foi realizado com 60 pacientes atendidos no ambulatório de transtorno afetivo 
bipolar do Hospital Regional de Presidente Prudente (HRPP) e do Ambulatório de Saúde Mental 
(ASM) do Estado de São Paulo com diagnóstico de TAB tipo 1. Trata-se de um estudo de campo, 
transversal, com abordagem quantitativa e contou com a utilização dos seguintes instrumentos: 
Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D); A Escala de Mania de Young (EAM); Mini-
International Neuropsychiatry Interview (MINI); Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
questionário sócio-demográfico desenvolvido pelos pesquisadores. Quanto ao sexo, 68,3% dos 
pacientes eram mulheres, 60% em união estável e a média de idade foi de 42,6 anos. Sobre as 
variáveis clínicas, 21,7% já foi internado alguma vez ao longo da vida. A maior parte dos pacientes 
tentou suicídio ao longo da vida (55%). No momento da entrevista, 41,7% apresentaram risco 
baixo, 1,7% risco moderado e 15% alto risco de suicídio. Dos pacientes, 78,3% apresentaram 
alguma comorbidade, sendo agorafobia em 70,2%, ansiedade generalizada em 59,6%, fobia social 
em 42,6%, transtorno de pânico em 29,8% e transtorno obsessivo compulsivo em 23,4%. O 
número de comorbidades obteve significância estatística na correlação com o risco atual de 
suicídio. O perfil epidemiológico revela uma média da faixa etária semelhante à de outros estudos 
com amostra maior de pacientes. O gênero feminino foi predominante, em contraste com estudos 
prévios que encontraram proporções semelhantes entre os sexos. Esta disparidade pode ser 
explicada por uma maior resistência do público masculino para procurar e aderir aos serviços de 
saúde. Em nossa casuística, a maioria dos pacientes encontrava-se em união estável, dado 
divergente da literatura, que demonstra uma maior taxa de solteiros, separados ou divorciados. 
Esta diferença pode ser explicada por limitações de estudos unicêntricos, que se restringem a uma 
população regional e são sujeitos a diversos fatores familiares, raciais e socioeconômicos. Em 
relação à escolaridade, a maior parte dos entrevistados não completou o ensino médio, dado 
semelhante a estudos feitos em comunidades. O risco de suicídio tem alta prevalência no TAB tipo 
I sendo que, quanto maior o número de comorbidades, maior o risco de suicídio nesses 
pacientes.         
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR ACIDENTES COM TRANSPORTES 
TERRESTRES NO BRASIL E ESTADO DE SÃO PAULO EM 2011  
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O acidente automobilístico é a principal causa de morte em adultos jovens de 18 a 24 anos no 
mundo; no Brasil está atrás apenas dos homicídios. Além disso, o Brasil ocupa o segundo lugar no 
ranking de acidentes de transporte terrestre na região do Mercosul, perdendo apenas para a 
Venezuela. O reflexo dessa imprudência está nos números de internações e no gasto para o 
atendimento das vítimas, que em 2013 foi de R$ 231 milhões. O atendimento ao paciente poli 
traumatizado por acidentes de transporte terrestre tem como base salvar a vida e reduzir o 
número de sequelas possíveis nas vítimas. O treinamento das equipes de saúde para o 
Atendimento Pré Hospitalar (APH) e na sala de emergência deve ser minucioso e bem qualificado 
para que não exista divergências tão significantes como na relação óbito/internação. O seguinte 
estudo tem como objetivo analisar a eficácia da internação hospitalar por acidentes com 
transporte terrestre, através da sobrevida dos pacientes, de forma comparativa entre o estado de 
São Paulo e a nível Nacional. A pesquisa de dados foi realizada a partir de coleta no site do Portal 
DATASUS. Observou-se que, no ano de 2011, a taxa de internação hospitalar por acidentes com 
transporte terrestre a nível Nacional e no Estado de São Paulo, foram respectivamente, 153.632 e 
41.119, sendo o estado paulista responsável por 26,76% das internações por essa causa no Brasil. 
Em relação ao número de óbitos por acidentes com transporte terrestre no mesmo ano a nível 
Nacional foram registrados 43.256 óbitos e no estado de São Paulo foram 7.559 óbitos, retratando 
17,47% dos óbitos por essa causa. Dessa forma, a relação entre pacientes que foram internados e 
vieram a óbito a nível nacional é de 28,15% e no estado de São Paulo essa relação é de 18,38%. De 
acordo com o levantamento de dados realizado, foi possível constatar que o Estado de São Paulo, 
mesmo havendo proporcionalmente mais internações por esta causa, possui uma porcentagem de 
óbito menor em relação ao nível Nacional, no qual somente 18,38% dos pacientes internados 
vieram a óbito em relação a nível Nacional, que tem o índice de 28,15%. Essa diferença de quase 
10% está relacionada a um Atendimento Pré-Hospitalar bem qualificado e uma equipe médica 
melhor preparada para atender o paciente poli traumatizado no Estado de São Paulo quando 
comparado a nível nacional.         
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM PACIENTES COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR  
 

CRISTINA FERNANDES PERIGO DE SOUZA  
ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  

FABIO MOLINA FERNANDES SILVA  
 

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma doença psiquiátrica grave e prevalente, com taxa de 
4,4% na população geral. É um importante tema da saúde devido ao grau de sofrimento tanto no 
paciente quanto nos seus familiares. Com isso, deve-se avaliar a extensão total da doença e o grau 
de prejuízo psicossocial associado. 1, 2 O conceito clínico prévio quanto ao curso do TAB era de 
que havia episódios de mania e depressão, com retorno ao período de eutimia com 
funcionamento adaptativo normal entre os episódios, além de uma diminuição da morbidade da 
doença com o uso efetivo dos estabilizadores de humor. Entretanto, a visão atual do curso desta 
doença é que há uma recuperação incompleta dos episódios agudos, alto risco de recorrência e 
morbidade sustentada mesmo com o tratamento há longo prazo com medicações modernas. No 
Transtorno Afetivo Bipolar, observa-se um prejuízo na capacidade funcional do indivíduo. Há 
perda funcional na autonomia, na capacidade de trabalho, no lazer, nas finanças, na cognição e 
nas relações interpessoais. O objetivo desse trabalho é estudar a capacidade funcional em 
pacientes com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e verificar a associação entre a 
capacidade funcional e as características clínicas e demográficas dos pacientes. Foram aplicadas 
escalas em 23 pacientes para identificar em qual fase da doença os mesmos se encontravam e 
qual era o grau de prejuízo funcional. Para tanto, utilizou-se: a Escala de Mania de Young (YMRS), a 
Escala de Depressão de Hamilton (HDRS - 17), a Avaliação Global do Funcionamento (AGF), a 
Escala Breve de Funcionamento (FAST) e a escala de Avaliação Cínica (CGI). Foi realizada a análise 
estatística dos aspectos sociodemográficos e foi verificado correlação entre os dados clínicos com 
o Teste de Pearson, além de comparação de dados com o Teste t de Student. A pesquisa foi 
aprovada pelo CEP da UNOESTE, Número do protocolo 1273. Foi encontrada correlação entre 
FAST e o tempo de doença (p 0,0155), FAST e idade de início da doença (p 0,0443), FAST e 
impressão global (p 0,009) e AGF e impressão global (p 0,0002) e correlação significativa entre 
FAST e AGF (p 0,0049). Apesar da ocorrência de remissão clínica, mais de 50% dos pacientes com 
transtorno bipolar continuam apresentando dificuldade no seu funcionamento, incluindo prejuízo 
no trabalho, desentendimentos familiares e conjugais e dificuldades interpessoais em geral. Essas 
alterações são geralmente moderadas a severas e parecem estar associadas a diversos fatores. Em 
nosso estudo, o prejuízo da capacidade funcional foi mensurado pela FAST e pela AGF e o valor 
médio de cada uma foi de 25,7 e 64,7 respectivamente. Esse resultado corrobora a afirmação de 
que há prejuízo funcional associado à doença. Há um prejuízo funcional nos pacientes com 
Transtorno Afetivo Bipolar, principalmente quando se observa um maior tempo de doença, 
quando há início da doença em idades mais precoces e quando há uma pior Impressão clínica 
Global.         
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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINTOMAS DE HIPOMANIA EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE 
TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR E SUA ASSOCIAÇÃO COM CRITÉRIOS DE GRAVIDADE  

 

KALED SANCHES EL SAHLI  
IARA VALOTO SILVA  
RAQUEL ZACHARIAS  

GILMARA PEIXOTO RISTER  
ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  

 
O diagnóstico dos transtornos de humor é estruturado por uma avaliação clínica, que se baseia 
não só no exame do estado mental momentâneo, mas em variadas fontes de informações. Este 
inclui uma abordagem longitudinal que possibilite avaliação de mudanças no padrão de atividade, 
desempenho social e ocupacional, de saúde física e eventos traumáticos negativos. Considerado 
anteriormente como uma forma mais leve da doença bipolar, o transtorno bipolar tipo II tem sido 
associado em estudos recentes a um prognóstico desfavorável da doença principalmente em 
relação aos episódios depressivos que podem ser graves e crônicos Pesquisar sintomas de 
hipomania em pacientes com diagnóstico de Depressão Maior e avaliar se os pacientes com 
depressão mais grave apresentam, durante o curso da doença, mais sintomas 
hipomaníacos. Sessenta pacientes em um episódio depressivo de acordo com os critérios do DSM-
IV, atendidos pelo Serviço de Psiquiatria do HR de Presidente Prudente, foram submetidos a 
questionário sócio-demográfico, questionário com critérios de gravidade da depressão e escalas 
para identificação de hipomania, sintomas depressivos atuais, prejuízo funcional e nível de 
gravidade da doença. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP nº 
1275). Predominância de mulheres com idade média de 44 anos; 48,3% relataram história de 
internação psiquiátrica e 75% já haviam tentado suicídio durante o curso da doença. Constatou-se 
prevalência significativa de sintomas de hipomania detectados pela HCL-32, com média de 19,8 
pontos. A escala de depressão de Hamilton resultou em média de 17,9 pontos. A análise estatística 
determinou correlação positiva dos resultados de hipomania e gravidade da depressão 
determinada pela escala de Hamilton. Encontramos uma prevalência significativa de sintomas de 
hipomania em pacientes com transtorno depressivo maior (19,1±4,8 pontos) quando investigados 
com a escala para auto-avaliação de hipomania, HCL-32. O resultado corrobora a hipótese de que 
pacientes atualmente diagnosticados e tratados como portadores de Transtorno Depressivo Maior 
podem estar dentro de um espectro de doença bipolar. Segundo estudos realizados uma parcela 
substancial desses indivíduos (40-50%) apresenta sintomas hipomaníacos prévios durante a vida. 
Sendo assim, para a prática clínica psiquiátrica entra em questão um grande desafio, diferenciar as 
duas categorias diagnósticas, o episódio depressivo do Transtorno Afetivo Bipolar e o episódio 
depressivo do Transtorno Depressivo Maior. Pacientes que em um episódio depressivo atual, 
apresentam sintomas de hipomania prévios e durante o curso da doença, tem na verdade o 
diagnóstico de depressão bipolar, apontando para uma associação entre a gravidade da depressão 
e a história de hipomania.         
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AVALIAÇÃO DO EPITÉLIO NASAL DE CAMUNDONGOS SUBMETIDOS À EXPOSIÇÃO AO HERBICIDA ÁCIDO 2,4-

DICLOROFENOXIACÉTICO  
 

FABIOLA DE AZEVEDO MELLO  
GISELE QUINALLIA  

MARIA GABRIELA TAMANINI  
MARIA FERNANDA MINZONI MALATRASI  

EDSON ASSUNÇÃO MARECO  
ANA PAULA ALVES FAVARETO  

RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA  
 

O aumento das áreas agrícolas sem o planejamento territorial adequado fez com que os impactos 
causados ao meio ambiente, devido ao uso desenfreado dos herbicidas, também aumentassem, 
causando intoxicações nos indivíduos, além de alterações em seu sistema respiratório. Os 
defensivos agrícolas são capazes de provocar danos e irritações nas vias aéreas, tornando-as 
sensíveis diante de agentes que causam alergias e inflamações. O ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D) foi o primeiro herbicida seletivo desenvolvido no ano de 1940 e por ser uma auxina 
sintética, provoca distúrbios nos vegetais. Os diferentes modos de utilização do herbicida 
permitem que ele possa estar presente em diversas matrizes como o ar, a água e o solo, 
contaminando diretamente as pessoas que residem próximas às áreas onde a substâncias é 
pulverizada. O objetivo do estudo foi analisar o infiltrado inflamatório dos camundongos 
submetidos à nebulização ao herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), em diferentes 
intervalos de tempo e concentrações. O estudo foi submetido à Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA) sob o protocolo 2563. Foram utilizados 80 camundongos Swiss machos divididos 
em quatro grupos (n=20): salina, baixa, média e alta concentração. Todos os animais foram 
expostos às nebulizações preconizadas para cada grupo por 15 minutos, em diferentes intervalos 
de tempo: 24, 48, 72 e 192 horas. O protocolo de exposição contou com duas caixas ligadas a um 
nebulizador ultrassônico e o focinho de cada animal foi retirado, após a eutanásia, para a análise 
histológica. O peso corpóreo dos animais submetidos à nebulização ao NaCl e ao herbicida 2,4-D 
em diferentes intervalos de tempo e concentração, não apresentou diferença significativa entre os 
grupos. A média de mastócitos presentes na mucosa dos animais apresentou valores aumentados 
(p < 0,05) no grupo alta concentração no intervalo de tempo de 48 horas, quando comparado ao 
de 24 horas. O peso corpóreo dos camundongos não apresentaram diferenças significativas entre 
os grupos, isso se deve ao curto período de exposição ao herbicida, que impossibilitou a alteração 
do metabolismo dos animais. Nosso estudo está de acordo com o achados encontrados por 
Uundeger et al. (2000), que submeteram ratos a uma exposição durante 28 dias a dois 
organofosforados e observou a diminuição do peso corpóreo dos animais. De acordo com os 
autores, a diminuição pode estar relacionada ao tempo de exposição e ao aumento das doses dos 
defensivos agrícolas. O aumento do número de mastócitos apresentou significância no GAC no 
intervalo de tempo de 48 horas, quando comparado ao de 24 horas. Nosso estudo corrobora com 
os achados de outros autores, que afirmam que o uso de defensivos agrícolas é um dos fatores 
responsáveis por desencadear o aumento de mastócitos (AKIN, 2014; SATO et al., 1998).  Em 
conclusão, os resultados mostram que a exposição ao herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
pode estar relacionada ao surgimento de reações alérgicas.         
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AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM TUBERCULOSE ATENDIDOS EM 
PRESIDENTE PRUDENTE.  

 

MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  
ELIANA PERESI LORDELO  

 
A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa que continua sendo um grande problema de 
saúde pública. No Brasil, 27% dos pacientes são tratados sem confirmação diagnóstica 
(baciloscopia/cultura), com base apenas no quadro clínico-radiológico, portando a qualidade das 
informações presentes nos prontuários é essencial para um melhor entendimento da doença. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com TB atendidos 
em Presidente Prudente. Foi realizado um estudo transversal, com consulta aos prontuários de 
todos os pacientes com tuberculose atendidos no Ambulatório de Tisiologia do Centro de Saúde 
Integrado de Presidente Prudente. Foram excluídos do trabalho os pacientes pertencentes ao 
serviço penitenciário. Os dados foram analisados de forma descritiva. Foram analisados 356 
prontuários atendidos no período de 2010 a 2016. A maioria dos indivíduos com TB pertenciam ao 
sexo masculino (n=231/64,8%). Quanto ao diagnóstico, 144 (40,45%) apresentaram baciloscopia 
positiva, 24 (6,74%) positividade para a cultura do escarro, 169 (47,47%) raio-X sugestivo de TB e, 
destes, 20 (5,52%) com presença de cavitação. Os demais obtiveram a confirmação da doença 
através da avaliação clínica e efetividade do tratamento anti-TB. Dentre os pacientes, 325 
(91,29%)) eram casos novos, nestes a forma pulmonar foi a predominante, com 237 (72,92%) 
casos. A associação TB/HIV foi observada em 47 (13,20%) pacientes, destes, 25 (53,19%) 
apresentavam a forma pulmonar. Verificou-se também, a ausência de informações importantes 
para a caracterização completa dos indivíduos na maior parte dos casos, fato que impediu a 
avaliação da severidade da TB e prognóstico em relação ao tratamento. Nossos resultados estão 
de acordo com outros autores que verificaram uma predominância do sexo masculino e da forma 
pulmonar da TB. Além disso, como esperado, ficou comprovado que uma parte dos pacientes foi 
diagnosticada com base apenas no quadro clínico-radiológico, sem a comprovação da presença da 
micobactéria. Outros estudos também apontaram falhas na qualidade da informação sobre os 
pacientes com TB, demonstrando ser uma prática frequente nestes serviços. Os pacientes com 
tuberculose atendidos em Presidente Prudente apresentaram como perfil a predominância do 
sexo masculino e da forma pulmonar da doença, entretanto não foi possível classificá-los quanto à 
severidade da doença. Sugerimos que o sistema de informações seja revisto, para melhorar a 
avaliação clínica dos pacientes, permitindo a classificação quanto à severidade e um bom 
acompanhamento da evolução do tratamento, fator chave para o sucesso deste.         
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL GERAL DO INTERIOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO EM RELAÇÃO AO TABAGISMO  

 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
GISELA |NUNES GEA  

 
O cigarro é responsável por cerca de 5 milhões de mortes por ano, e esse número tende a crescer. 
Então, medidas educativas são necessárias para minimizar o avanço no consumo, pois há 
estimativa de dobrar o número de tabagistas nos próximos 15 anos.  Avaliar o perfil e o 
conhecimento dos voluntários a respeito do tabaco. Os voluntários, médicos, funcionários e 
pacientes internados em um hospital geral, após a leitura e assinatura do TCLE responderam a um 
questionário.  Os resultados demostraram que a maior parte dos 22 tabagistas ativos, 
representada por oito deles, se concentra na faixa etária de 50 a 59 anos. Os voluntários que não 
apresentam hábitos tabagistas apresentam curso superior completo ou em incompleto. No 
entanto, a maior parcela dos fumantes está concentrada no grupo que possui apenas o Ensino 
Fundamental Incompleto. Dentre as 158 pessoas estudadas, 71 são do sexo masculino e 87 são do 
sexo feminino, sendo 29 funcionários e 129 pacientes. E de todos os entrevistados, 66 (42%) não 
são fumantes e nem convivem com fumantes em casa, 57 (36%) afirmaram serem ex-fumantes, 13 
(8%) disseram nunca terem fumado, porém convivem com pessoas que fazem uso do tabaco 
dentro da casa onde convivem, portanto foram classificados como tabagistas passivos e, apenas 
22 pessoas (14%), afirmaram ser tabagista ativo. Foi constatado que a maior parte dos fumantes 
se concentra no grupo que possui Ensino Fundamental incompleto. Das seis clínicas estudadas, a 
clínica de Psiquiatria, é onde o tabagismo mais se concentrou entre as pessoas entrevistadas, 
chegando a 45,4% das pessoas entrevistadas na mesma.  Em pesquisa realizada os pesquisadores 
observaram que 50% dos participantes eram do sexo masculino e 49,3% eram não fumantes, 
36,9% ex-fumantes. No entanto entre pacientes internados em um hospital, que entre os 
entrevistados, declaram ser fumantes 15,3% das mulheres e 27,9% dos homens. Figueiró e 
colaboradores (2017) relataram, em pesquisa realizada sobre as características sócio-demográficas 
dos fumantes em país em desenvolvimento, que 65,1% eram do sexo feminino.  A limitação do uso 
de cigarros em locais fechados, além de propagandas contra o tabagismo nas embalagens e o nível 
de escolaridade cada vez maior da população parece influenciar no número de fumantes.         
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE INTERNAÇÕES, DA TAXA DE MORTALIDADE E DA MÉDIA DE PERMANÊNCIA 

HOSPITALAR POR TRAUMATISMO INTRACRANIANO EM PRESIDENTE PRUDENTE  
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ANA CAROLINA AMARO MIYASHIRO  
LETHÍCIA MACHADO JACINTHO  

LIA MAKI HATISUKA IMAI  
RAFAELA SEKO FERNANDEZ  

 
A prevenção é a principal ferramenta utilizada para a redução da morbidade, mortalidade e dos gastos em 
saúde decorrentes do Traumatismo Intracraniano, de tal forma que as campanhas de prevenção devem ser 
instituídas levando em consideração a faixas etárias mais acometida. Avaliar a Prevalência de Internações 
por Traumatismo Intracraniano (TI), a taxa de mortalidade por TI, a média de permanência hospitalar por TI 
sob a perspectiva da variável idade na população de Presidente Prudente (PP) entre 2008 a 2015.  O 
levantamento de dados ocorreu a partir do site do Portal DATASUS, através dos dados de Morbidade 
Hospitalar do SUS (SIH-SUS). A P de internações por TI na população em geral de PP no período entre 2008 
a 2015 é de 10,49%,com média de permanência hospitalar (MPH) de 6,4 dias, taxa de mortalidade (TM)de 
13,93% e um valor de serviços hospitalares de 3.248.471 reais.A P entre 0 a 4 é de 9,7%,com MPH de 3,6 
dias e TM é de 0,95.A P entre 5 a 9 é de 7,13%,com MPH de 3,6 dias e TM é de 7,76.A P entre 10 a 14 anos 
é de 8,03%, com MPH de 4,2 dias,TM é de 7,76.A P entre 15 a 19 é de 9,88%, com MPH de 5,9 dias, TM é de 
6,92.A P para população entre 20 a 29 é de 9,84%,com MPH de 7,1 dias e TM é de 14,16.A P para entre 30 a 
39 é de 8,47%,com MPH de 8,4 dias e TM é de 13,01.A P entre 40 e 49 é de 8,53%, com MPH de 7,2 dias e 
TM é de 13,83.A P entre 50 a 59 é de 9,34%, com MPH de a 6,2 dias e TM é de 16,6.A P ente 60 a 69 é de 
13,33%, com MPH de 7,2 dias e TM é de 17,74.A P 70 a 79 anos é de 21,59%, com MPH de 5,3 dias e TM é 
de 18,83.A P acima de 80 anos é de 35,45%, com MPH de 5,8 dias e TM é de 25,73. Observa-se que a maior 
P de TI é observada acima de 80 anos, seguida de 70 a 79; 60 a 69; 15 a 19; 20 a 29; 0 a 4; 50 a 59; 40 a 49; 
30 a 39 e 5 a 9.A maior TM também é observada acima de 50, sendo seguidas de de 70 a79, 60 a 69, 50 a 
59, 20 a 29, 40 a 49, 30 a 39, 5a 9 e 10 a 14, 15 a 19 e por fim 0 a 4. É possível perceber que a maior MPH 
em 30 a 39 anos, sendo seguida de 40 a 49 e 60 a 69, 20 a 29; 50 a 59, 15 a19, acima de 80, 70 a 79, 10 a 14 
e por fim 0 a 4 e 5 a 9. De acordo com estudo realizado a maior prevalência de TI ocorre em 21 a 30, o que 
discorda dos resultados encontrados. Para outro estudo a maior ocorrência de TI ocorre acima dos 60 anos 
o que concorda com os dados encontrados.Os acidentes de veículos são as causas mais comuns de TCE, 
especialmente em adolescentes e adultos jovens.Posteriormente,as quedas SÃO responsáveis pelo 
segundo maior grupo de lesões, sendo essas mais comuns em crianças e idosos.  A literatura aponta 
diferentes P de internações de TI, o que decorre da diversidade de composição etária entre as populações e 
da diversidade de fatores etiológicos de TI, como agressões, acidentes automobilísticos, quedas, lesões por 
arma de fogo.Dessa forma, é interessante entender quais as faixas etárias mais afetas e quais os possíveis 
fatores etiológicos a fim de melhor direcionar as políticas de prevenção.          
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AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE BOTULISMO NO BRASIL  
 

AMANDA RODENAS  
ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  
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DIEGO SANTANA DOS SANTOS  

 
O botulismo é uma patologia não contagiosa, resultante da ação da toxina botulínica, produzida 
pelo Clostridium botulinum, podendo se apresentar como botulismo alimentar, botulismo por 
ferimentos e botulismo intestinal. Apresenta alta letalidade, com manifestações neurológicas e/ou 
gastrointestinais, necessitando de notificação compulsória, além de diagnóstico e tratamento 
precoces. O atual estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico dos casos de botulismo 
ocorridos no Brasil, verificando a evolução da doença e identificando a faixa etária e região com 
maior incidência desta patologia. Foram analisados os dados contidos no Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), observando-se os casos notificados no Sistema de Informação de 
Agravos e Notificação (SINAN) no Brasil, entre 2007 a 2015, de acordo com a faixa etária e a região 
da notificação. Durante o período entre 2007 a 2015, foram registrados 54 casos de botulismo no 
Brasil. Destes, 7,4% apresentaram idade inferior a 10 anos, 14,81% entre 10 a 19 anos, 48,15% 
entre 20 a 39 anos, 27,78% entre 40 a 59 anos, e 1,85%, idade superior ou igual a 60 anos. 
Desconsiderando-se os casos ignorados, observou-se que 74,47% evoluíram com cura, 23,4% 
evoluíram com óbito pelo botulismo, e 2,13% evoluíram com óbito por outra causa. Observou-se 
também que 14,81% dos casos ocorreram na região Nordeste, 48,15% na região Sudeste, 25,93% 
na região Sul, 11,11% na região Centro-Oeste e nenhum caso notificado na região Norte. Os casos 
de botulismo no Brasil apresentaram maior incidência nos indivíduos entre a terceira e quarta 
décadas de vida, que juntas, foram responsáveis por quase metade do número total. Apesar de 
um número reduzido de casos anuais, a taxa de letalidade encontrada foi elevada, já que quase 
um quarto dos pacientes evoluíram com óbito. A superioridade numérica dos casos de botulismo 
nas regiões Sul e Sudeste em relação ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, demonstra que a 
incidência desta patologia não está relacionada com o nível socioeconômico da 
população. Conclui-se que o grupo populacional mais vulnerável a adoecer por botulismo 
encontra-se entre 20 a 39 anos, residente nas regiões Sul e Sudeste. Conclui-se também que, 
embora os casos desta patologia sejam pouco incidentes no Brasil, a letalidade é elevada, sendo 
necessário, portanto, medidas para prevenção e diagnóstico mais precoce.         
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EFEITO MUTAGÊNICO DO PRAGUICIDA ÁCIDO DICLOROFENÓXIACÉTICO (2,4-D)  
 

PEDRO HENRIQUE NAHAS CHAGAS  
GISELE ALBORGHETTI NAI  

 
Os praguicidas são agentes constituídos por uma grande variedade de compostos químicos ou 
biológicos, desenvolvidos para eliminar, combater, repelir ou controlar insetos. A ingestão, 
respiração ou contato dérmico com agrotóxicos da classe dos ácidos fenoxiacéticos, como o ácido 
diclorofenóxiacético (2,4D), pode causar perda de apetite, enjoo, vômito, fasciculação muscular e 
até mesmo câncer. O praguicida 2,4D é um dos produtos mais utilizados para pulverização de 
lavouras no Brasil e há poucos estudos avaliando sua mutagenicidade. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o possível efeito mutagênico sistêmico do praguicida 2,4D em células da medula óssea de 
camundongos. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNOESTE 
(Protocolo nº 3100). Utilizaram-se 80 camundondos Swiss adultos, machos (30-45g) divididos em 
quatro grupos (n=20): GS grupo salina, nebulizados com solução de cloreto de sódio (NaCl) por 15 
minutos, em diferentes intervalos de tempo (24h, 48h, 72h e 8 dias), 5 animais para cada período; 
GBC: grupo de baixa concentração, nebulizados com o pesticida com 3,71 x 10-3 gramas de 
ingrediente ativo por hectare (g.i.a/ha), durante 15 minutos em intervalos de tempos diferentes 
(24h, 48h, 72h e 8 dias), 5 animais / período; GMC: grupo de média concentração, nebulizados 
com o pesticida com 6,19 x 10-3 g.i.a/ha, durante 15 minutos em intervalos de tempos diferentes 
(24h, 48h, 72h e 8 dias), 5 animais / período; GAC: grupo de alta concentração, nebulizados com o 
pesticida com 9,28 x 10-3 g.i.a/ha, durante 15 minutos em intervalos de tempos diferentes (24h, 
48h, 72h e 8 dias), 5 animais / período. Um quinto grupo, GC (n=8): Grupo ciclofosfamida: 
receberam ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento 
(grupo controle positivo para o teste do micronúcleo)e foram eutanasiados 24h após. As células da 
medula óssea foram coletadas dos fêmures para o teste do micronúcleo. Os esfregaços foram 
preparados e corados pelo corante de Giemsa. Foram analisados 2000 eritrócitos policromáticos 
por animal. A mediana de micronúcleos dos grupos GS, GBC e GMC foi 0, pois não houve formação 
de micronúcleos nestes, no grupo GAC foi 4 e no grupo GC foi 8. Os grupos GS, GBC e GMC foram 
estatisticamente diferentes dos grupos GAC e GC (p < 0,05), enquanto GAC e GC não 
apresentaram diferença estatística entre si (p > 0,05). Os estudos são controversos em relação a 
carcinogenicidade e a mutagenicidade do 2,4D tanto em animais como em seres humanos. O teste 
de micronúcleo tem sido usado extensivamente em testes de mutagenicidade de produtos 
químicos, porém ele avalia apenas quanto ao risco da substância ser aneugênica ou clastogênica. 
Mais testes de mutagenicidade são recomendados para definição do poder mutagênico do 2,4D. O 
praguicida 2,4D mostrou efeito mutagênico quando foi usada alta dosagem deste nos animais, 
mostrando que talvez este efeito seja dose dependente.    UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DO USO DE TABACO E CANABINOIDES ENTRE ACADÊMICOS DE UMA UNIVERSIDADE NO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
SERGIO LEONARDO FAVARETO  

NAJLA NEME DUTRA  
RITA DE CASSIA BOMFIM LEITÃO HIGA  

 
O consumo de drogas psicoativas pelo homem é um fenômeno antigo. Nos dias atuais, os 
incentivos para o uso de drogas são diversos, desde o estímulo causado pela mídia, familiares e, 
principalmente, dos amigos. Este incentivo pode estar agravado entre o corpo discente, por ser 
alvo de grande influência dos seus pares. . O objetivo desta pesquisa foi identificar e descrever a 
utilização de tabaco e canabinóides entre os acadêmicos do primeiro termo de uma faculdade de 
medicina de universidade localizada na cidade de Presidente Prudente (SP). A pesquisa foi 
realizada através de aplicação de questionário, previamente elaborado, para discentes do curso de 
graduação em Medicina, em ambiente de sala de aula, num período sem avaliações, sem prévio 
aviso, de forma voluntária, anônima e após a assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAAE 
24895613.2.0000.5515.  Os resultados demonstraram que 27% dos voluntários experimentaram 
maconha, sendo que a faixa etária mais prevalente estava entre 18 a 21 anos (66,7%). Dentre 
aqueles participantes que relataram o uso contínuo de maconha 4,2% relataram abandono do uso 
da droga e 22,9% relataram uso contínuo. Dentre os estudantes 39,6% disseram usar cigarro de 
tabaco uma vez, sendo que a faixa etária da experimentação entre 10 a 15 anos estava em 15,8%, 
73,7% entre 15 a 18 anos. 62,5% dos voluntários disseram que realizam a prática de exercícios 
físicos e 83% a religiosidade. Os dados confirmaram a maior taxa do uso de tabaco entre todos os 
participantes 39,58%, enquanto que 25% do total desses já fizeram ou fazem o uso de maconha. A 
legalidade da venda do tabaco faz com que o produto seja mais acessível aos jovens mesmo que a 
venda seja feita para maiores de 18 anos. Essa regra, entretanto, não se mostrou suficiente para 
minimizar o acesso à substância entre os menores de 18 anos, pois, no questionário aplicado, 
76,68% do grupo que fez ou fazem o uso de tabaco teve sua primeira experiência entre os 15 aos 
18 anos. O primeiro uso de maconha, por um outro lado, se mostrou mais evidente entre 18 a 21 
anos, o que pode sugerir que o uso de maconha está mais presente na vida universitária, já que 
essa faixa etária corresponde à maioria dos participantes (66,67%). Ademais, pode-se inferir que a 
ilegalidade do canabinoide não é uma barreira eficiente para vetar o fator acessibilidade, mas sim, 
um obstáculo de acesso aos mais jovens, pois a compra é mais difícil e a supervisão dos pais é 
maior. Foi verificado que os fatores considerados protetores a essas substâncias: atividade física e 
religião, não são obstáculos muito eficazes para a iniciação do uso delas. Por fim, o poder 
publicitário, mesmo que com efeitos contrários entre as duas substâncias, é muito importante 
para a conscientização dos danos que substâncias podem fazer no organismo do usuário, sendo 
que as campanhas antitabagistas tem efeito positivo; e a marcha da maconha, negativo.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
354 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO EPITÉLIO HEPÁTICO DE MODELOS EXPERIMENTAIS SUBMETIDOS À 
INALAÇÃO DO HERBICIDA ÁCIDO DICLOROFENOXIACÉTICO  

 

GABRIELA BEGA MANZANO  
ANA LUIZA MOLINA CORRÊA  

JOSE CARLOS SALMAZO JUNIOR  
PAULA YUKARI NISHIYAMA  

MAYKON DIMYSON SILVA ASSIS  
RENATA CALCIOLARI ROSSI E SILVA  

JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI  
 

Com a expansão das lavouras de cana de açúcar, diversos tipos de defensivos agrícolas têm sido 
utilizados para o controle de pragas. O ácido diclorofenoxiacético é um herbicida amplamente 
utilizado pela sua relação custo-benefício. No entanto, não se sabe, ao certo quais são os possíveis 
danos provocados naquele que o manuseia.  Foram analisados histolopatologicamente os 
possíveis danos hepáticos do 2,4D em camundongos expostos de forma aguda a diferentes 
concentrações do herbicida. Este estudo utilizou material armazenado do projeto "AVALIAÇÃO DO 
EPITÉLIO NASAL E COMPONENTES DO SANGUE EM MODELOS EXPERIMENTAIS SUBMETIDOS À 
EXPOSIÇÃO AGUDA DO HERBICIDA ÁCIDO DICLOROFENÓXIACÉTICO (2,4-D)", aprovado pela CEUA, 
processo no 2563. Para a realização dos experimentos, foram utilizados 80 camundongos Swiss 
adultos, machos (30-45g) divididos em quatro grupos (n=20): GS grupo salina, expostos à 
nebulização com solução de cloreto de sódio (NaCl) por aproximadamente 15 minutos, em 
diferentes intervalos de tempo (24h, 48h, 72h e 8 dias), sendo 5 animais para cada período; GBC: 
grupo de baixa concentração, expostos à nebulização do pesticida com 3,71 x 10-3 gramas de 
ingrediente ativo por hectare (g.i.a/ha), durante 15 minutos em intervalos de tempos diferentes 
(24h, 48h, 72h e 8 dias), sendo 5 animais / período; GMC: grupo de média concentração, expostos 
à nebulização do pesticida com 6,19 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por hectare (g.i.a/ha), 
durante 15 minutos em intervalos de tempos diferentes (24h, 48h, 72h e 8 dias), sendo 5 animais / 
período; GAC: grupo de alta concentração, expostos à nebulização do pesticida com 9,28 x 10-3 
gramas de ingrediente ativo por hectare (g.i.a/ha), durante 15 minutos em intervalos de tempos 
diferentes (24h, 48h, 72h e 8 dias), sendo 5 animais / período. Foram coletados fígados para a 
análise histopatológica. Não foram observadas alterações hepáticas macro e microscópicas em 
relação ao depósito de ferro e de triglicerídeos. Apesar da elevada toxicidade já conhecida do 
2,4D, a exposição aguda de apenas oito dias não foi suficiente para provocar as alterações 
hepáticas previamente esperadas. No aspecto macroscópico não houve alterações relevantes 
quanto a coloração, forma, tamanho e consistência. Em relação a microscopia não foi possível 
identificar deposição significativa de ferro e gordura nas células hepáticas. Não foi possível 
constatar alterações anatomopatológicas como esteatose hepática e hemossiderose. Acredita-se 
que uma possível exposição crônica poderá apresentar resultados mais concisos e relevantes com 
relação ao epitélio hepático.         
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AVALIAÇÃO IN VIVO DA MUTAGENICIDADE DO EXTRATO ETANÓLICO DE SPONDIA DULCIS ATRAVÉS DO 
TESTE DE ABERRAÇÃO CROMOSSÔMICA  

 
ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO  

CAROLINE LUCIO MOREIRA  
SUELEN UMBELINO DA SILVA  

LEANDRA ERNST KERCHE SILVA  
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

FELIPE VIEGAS RODRIGUES  
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

MARJORI LEIVA CAMPAROTO  
 

A cajá-manga (Spondia dulcis Forst) pertence à família Anacardiaceae. Amplamente distribuída no Brasil e 
no mundo, possui as atividades bioativas derivadas de compostos secundários, como os taninos e 
flavonoides, responsáveis pelo potencial medicinal. Devido às propriedades terapêuticas dessa espécie e 
amplo consumo pela população brasileira, é de suma importância a avaliação do potencial mutagênico do 
extrato das cascas de S. dulcis em teste in vivo. O objetivo deste trabalho é verificar a mutagenicidade do 
extrato das cascas de S. dulcis Forst em células de medula óssea de ratos Wistar. Para avaliar o potencial 
mutagênico do extrato das cascas de S. dulcis foram utilizados ratos da linhagem Wistar, de ambos os 
sexos, vindos do Biotério Central da Universidade do Oeste Paulista, onde ficaram em condições 
adequadas. O estudo foi aprovado pelo CEUA, protocolo 2680, UNOESTE- SP. Os animais, distribuídos em 6 
por grupo, foram tratados com o extrato via intraperitoneal com doses de 75, 150 e 300 mg/kg e no grupo 
controle negativo foi usada salina fisiológica. Após 24 horas, os animais foram eutanasiados e as células de 
medula óssea foram obtidas pela técnica modificada de Ford e Hamerton (1956). As lâminas foram 
preparadas via espalhamento e coloração com Giemsa. A análise das metáfases por animal e do índice 
mitótico (IM) foram realizadas em microscopia binocular de luz branca. Para a análise estatística foram 
usados os testes Wald e F, com variância p < 0,05. Neste estudo as aberrações cromossômicas (ACs) 
encontradas foram gaps cromatídico e isocromatídico, minute, double minute e fragmento duplo. Os 
resultados mostraram que o extrato induziu aumento na média de ACs na medula óssea dos ratos nas três 
concentrações ao compará-las com o controle, porém só a concentração de 300 mg/Kg foi estatisticamente 
significativo no teste de Wald e p-valor= 0,01. Sobre IMs, os dados obtidos de animais tratados, 
comparados com o grupo controle, não mostram diferença estatisticamente significativa sendo p-valor de 
0,2492 para o teste F da análise de variância com nível de significância de 5%. Além disso, a análise 
estatística mostrou que quanto ao sexo não houve diferença significativa. Embora extratos vegetais sejam 
muito usados na medicina popular, há poucos trabalhos sobre o potencial toxicofarmacológico, relacionado 
a mutagenicidade. Os dados das médias de ACs nos ratos tratados com a dose de 300mg/kg do extrato 
demonstraram aumento estatisticamente significativo de ACs comprovando efeito mutagênico nas 
condições avaliadas, devido compostos bioativos da cajá-manga, caracterizando o ineditismo do estudo. O 
estudo verificou efeito mutagênico do extrato da casca de S. dulcis na concentração de 300 mg/kg através 
da análise de ACs em células de medula óssea de ratos Wistar. Além disso, os resultados podem promover 
estudos adicionais sobre a estratificação dos compostos bioativos da casca para aplicações futuras com 
abordagens farmacológicas.    UNOESTE     
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BAIXO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL EM DOADORES DE SANGUE DO OESTE 
PAULISTA.  

 

PALOMA BARBOSA FERNANDES  
MAYARA KARINE LEAL RONQUI  

ANA RUBIA ALCANTARA PELLOSO  
ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS  

THAÍS BATISTA DE CARVALHO  
ELIANA PERESI LORDELO  

 
A leishmaniose é uma doença não infecciosa contagiosa transmitida de animais infectados para 
seres humanos através da picada das fêmeas de flebotomíneos do gênero Lutzomyia. O 
conhecimento da população sobre a doença muitas vezes é restrito, o que causa um grande 
retardo na procura de diagnóstico e tratamento da mesma.  Diante disso, nosso objetivo foi a 
caracterização do conhecimento sobre a leishmaniose em indivíduos considerados saudáveis na 
população geral (doadores de sangue), assim como aspectos sócios demográficos. Doadores de 
sangue foram entrevistados através de um questionário estruturado para obter informações 
quanto à sua condição socioeconômica e conhecimento sobre a leishmaniose. A avaliação do nível 
de conhecimento dos participantes revelou que nenhum indivíduo classificou-se como aquele que 
conhece de fato a doença, demonstrando um baixo nível de conhecimento da maioria. Dentre os 
itens avaliados foi visto que, indivíduos com ensino superior completo apresentaram um nível de 
conhecimento maior do que os outros participantes, o que pode ser devido à uma melhor 
facilidade de entendimento dos assuntos relacionados à doença. Neste estudo, observou-se que o 
desconhecimento da leishmaniose nos doadores de sangue ainda é grande, visto que, foram 
avaliados um grande número de indivíduos com elevado grau de escolaridade. Esta realidade é 
preocupante, uma vez que em doenças endêmicas, o conhecimento populacional traz grandes 
contribuições para o controle das diversas enfermidades o que pode tornar as práticas preventivas 
mais efetivas. Diante deste contexto, são fatores indispensáveis para aumentar o conhecimento 
da população geral, melhorar as medidas preventivas e a acessibilidade às informações de forma 
clara e adequada, o que permitirá que qualquer cidadão possa obter um conhecimento necessário 
o que levará à melhoria real da sua saúde.  Conclui-se com este estudo que o nível de 
conhecimento da maioria dos doadores de sangue é relativamente baixo, quando estes foram 
questionados quanto à forma de transmissão, tratamento, sintomas e fontes de informações 
sobre a leishmaniose. Observa-se então o quão importante é uma melhor disseminação de 
informações ligadas à doença, assim como o aprimoramento destas, através de campanhas em 
toda a mídia para que as informações cheguem aos diversos grupos demográficos. Faz-se 
necessária também uma melhor capacitação de profissionais da saúde para que esses possam, em 
ações comunitárias, estarem aptos a passarem informações de forma correta e clara para a 
comunidade, promovendo também melhorias nos serviços de saúde, acompanhamento dos 
doentes e prevenção da população saudável.    Unoeste     
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CARACTERISTICAS SANITÁRIAS E AMBIENTAIS RELACIONADOS À DISPERSÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL 
NO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

RODRIGO SALA FERRO  
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  

FELIPE LEONARDO SEMENSATI  
 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença sistêmica grave de grande importância para a saúde 
pública em todo o mundo, responsável por 59.000 óbitos por ano e um número estimado de 
aproximadamente 12 milhões de pessoas infectadas anualmente. No Estado de São Paulo, com 
ênfase no Oeste Paulista na Rede Regional do Estado de São Paulo de Atenção à Saúde 
11(RRAS11), o número de casos notificados vem aumentando. Várias teorias mostram a dispersão 
da LV no Oeste Paulista, onde fatores ambientais e sanitários, como clima, solo, vegetação e 
fatores socioeconômicos, assentamentos rurais, malha viária, bacias hidrográficas e grande 
número de cães, podem estar relacionados à rápida dispersão da LV nesta região. Investigar 
aspectos sanitários e a presença da malha viária, de lagos artificial e pontes da região que podem 
constituir fatores de risco para disseminação da leishmaniose visceral nos municípios do oeste 
paulista. Estudo epidemiológico, descritivo e seccional. A malha viária, grande lagos e pontes 
foram obtidas a parti do Google maps. Os dados Sanitários nos diferentes municípios como a 
presença de centro ou controle de vetores e zoonoses, a parecença de vetores, ações realizada 
para controle da dispersão da LV, notificações de casos e óbitos de LV humana foi obtida a partir 
de questionário eletrônico respondido pelos municípios.  Dos 45 municípios que formam a RRAS-
11, 36 (80%) responderam o questionário, onde 31 (86,2%) possuem centro/ serviço de controle 
de vetores e zoonose; em 28 (77,8%) houve presença do vetor; 34 (94,4%) executam ações de 
controle da dispersão da LV; 17 (47,2%) possuem notificações de LV humana sendo destas 10 
(58,8%) tiveram casos de óbito. A malha viária dos 45 municípios do oeste paulista composta por 
2.382 quilometros. Existem na região do estudo dois grandes rios Paraná e Paranapanema e 7 
pontes. Possíveis fatores determinantes da expansão da doença incluíram a extensa malha viária, 
quantidade de bacias hidrográficas e ações sanitárias. A LV na RRAS-11 tornou-se um problema de 
saúde publica em nível nacional devido o grande numero de incidência a cada ano, a importância 
do controle desta doença e de suma importância uma vez que no Brasil em especial a região oeste 
do Estado de São Paulo encontrar-se condições favoráveis para sua disseminação          
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AMANDA DE ALENCAR FERREIRA  
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS  

ERICA DE CAMPOS VISENTINI DA LUZ  
 

A Doença Falciforme (DF) é uma condição genética de grande prevalência no Brasil, visto que 
atinge em sua maioria a população afrodescendente. É um conjunto de hemoglobinopatias como 
a hemoglobina S, hemoglobina C e talassemia beta. A DF é considerada um grave problema 
epidemiológico e de saúde pública, pois atinge um grande contingente populacional e afeta de 
forma universal a vida de seu portador, influenciando não só sua saúde, como também seu 
ambiente socioeconômico e psicológico, propiciando inúmeros danos. Considerando que o DRS XI 
(Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente), abrange 45 municípios do oeste 
paulista, vê-se um grande número de pacientes portadores da enfermidade. Torna-se 
imprescindível recolher dados sobre a doença na região, realizando o levantamento do perfil das 
pessoas com DF com o objetivo de conhecer suas características clínicas, como: quantidade de 
crises de falcização, necessidade de hospitalizações e transfusões, acompanhamento com 
especialistas, além da prevalência de complicações, visto que dessa maneira será possível uma 
melhor abordagem multiprofissional para com estes. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista sob o número CAAE 33839614900005515. A 
metodologia aplicada foi a coleta de dados através de levantamento de prontuários nos Hospitais 
Regional e Estadual de Presidente Prudente, com vistas a descrição do perfil dos sujeitos da 
pesquisa, além de realização de entrevistas individuais e coletivas, com foco na clínica 
apresentada pelos sujeitos. O estudo focou especificamente os pacientes com doença falciforme e 
obteve os seguintes resultados: dos 30 pacientes analisados, 53% são homens e 46% mulheres. Os 
pacientes tiveram em média 2 crises de falcização por ano, com um número de hospitalizações no 
último ano de 30%. A necessidade de transfusões de hemácias foi de 36,6%, sendo a média de 02 
transfusões. 56,6% faz visita regular ao oftalmologista e 26,6% faz acompanhamento com o 
radiologista apenas quando internados, 26,8% faz a consulta periodicamente, enquanto que 46,6% 
não faz acompanhamento radiológico. A lesão óssea está presente em 46,6% e apenas 10% 
apresentam lesão cutânea em membros inferiores. 16,6% dos pacientes já tiveram AVE ou Crise 
convulsiva. Apesar de ser uma doença de prevalência considerável, o atendimento ainda é de 
pouca abrangência não havendo integralidade no atendimento do portador de doença falciforme. 
Não sendo raras as vezes em que a assistência é prestada apenas quando há internação.  Conclui-
se que é fundamental conhecer o perfil do paciente portador de DF da região para um melhor 
acesso, acolhimento e atendimento dos mesmos.         
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CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES COM REESTENOSE DE STENT E DE SEUS DESFECHOS  
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THAÍS GONÇALVES DE MATOS  

RÔMULO CESAR ARNAL BONINI  
 

A reestenose é a principal complicação advinda do tratamento de síndromes coronarianas após a 
Intervenção Coronária Percutânea com o implante de stent. Esta relaciona-se com o perfil do 
indivíduo e comorbidades, destacando-se idade, sexo feminino, hipertensão, diabetes e 
tabagismo. O estudo visa avaliar as características clínicas dos pacientes que apresentaram 
reestenose e os desfechos clínicos após esse evento. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista sob o CAAE 60247916.9.0000.5515, sendo 
realizada em um hospital do interior do Estado de São Paulo. Os dados foram obtidos por meio da 
análise de prontuários de pacientes admitidos no setor de hemodinâmica no período de 2012 a 
2016. Dos 620 pacientes submetidos ao implante de stent, 56 apresentaram reestenose (9,03%). 
Dentre estes, a média de idade encontrada foi de 64 anos, sendo 48,2% de homens e 51,8% de 
mulheres. A taxa de tabagismo encontrada foi de 26,7% e de ex-tabagistas há mais de um ano foi 
de 37,5%. As comorbidades mais prevalentes foram Hipertensão Arterial Sistêmica (91,07%) e 
Diabetes Mellitus (39,2%). As artérias mais acometidas foram Descendente Anterior (57,1%) e 
Coronária Direita (39,2%), com um período médio de reestenose de 21 meses. Com relação ao 
tratamento, a abordagem mais utilizada foi a colocação de novo stent (39,2%, sendo 31,8% destes 
farmacológicos) seguido de angioplastia com balão (25%), Revascularização Cirúrgica do Miocárdio 
(21,4%), e tratamento conservador (14,2%). Apesar de a implantação de um novo stent ser a 
terapia mais empregada, esta ainda implica em altas taxas de recorrência de reestenose. Conclui-
se que a prevalência encontrada é semelhante à de outros centros hemodinâmicos, onde a taxa 
de comorbidades também se mostra elevada.         
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PERCEPÇÕES SOBRE A TUBERCULOSE EM PACIENTES COM 
TUBERCULOSE PULMONAR ATENDIDOS NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
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IZABELLY GERALDES SILVA  

PRISCILLA YUKARI UENO  
PAULO HENRIQUE GUILHERME BORGES  

ANA PAULA BIADOLA  
ELIANA PERESI LORDELO  

 
Existem 10,4 milhões de novos casos de tuberculose (TB) em todo o mundo e o conhecimento da 
população é de suma importância para facilitar a procura por serviços especializados, evitando o contágio 
de novos indivíduos. A deficiência no conhecimento sobre a doença geralmente acarreta em uma demora 
no diagnóstico e tratamento, colaborando para o aumento do risco da transmissão do Mycobacterium 
tuberculosis e do desenvolvimento de cepas multi-resistentes às drogas anti-micobacterianas. Diversos 
autores relataram um déficit no conhecimento sobre a TB em profissionais de saúde, estudantes e 
pacientes com TB, entretanto poucos estudos avaliaram a população brasileira. Nosso objetivo foi 
caracterizar o conhecimento sobre a TB em pacientes com TB pulmonar (PTB), assim como aspectos sócios 
demográficos e comportamentais quanto ao tabaco e álcool, contribuindo para melhorar a disponibilidade 
da informação sobre a doença nos serviços de saúde, no acompanhamento dos doentes e na prevenção 
para a população saudável. Para tanto, pacientes com PTB foram entrevistados através de um questionário 
estruturado para adquirir informações quanto à sua condição socioeconômica, dados comportamentais em 
relação ao álcool e tabaco e conhecimento sobre a TB. A avaliação dos resultados foi realizada através de 
análise estatística descritiva. Foram avaliados 14 pacientes com PTB, 9 homens, média de idade de 45,28 
anos, e 5 mulheres, média de idade de 47,7 anos. A avaliação socio-econômica revelou que os pacientes 
pertenciam à classe C2 (n=7), D-E (n=5), e C1 (n=2). Quanto ao uso do tabaco, a maior parte dos indivíduos 
apresentou uso ocasional (n=10), e quanto ao uso de álcool, oito indivíduos demonstraram uso ocasional e 
seis sugestão de abuso. Apesar de todos os pacientes terem relatado visto informações sobre a TB, apenas 
nove deles sabiam como ocorre a transmissão da doença, um não sabia o tempo de duração do tratamento 
e um não sabia como era o tratamento. Quando questionados sobre seu sentimento perante outros 
pacientes com TB, a maioria (n=9) respondeu que era indiferente e apenas dois indivíduos relataram 
tristeza quando questionados sobre o que sentiam em relação à ser um paciente com TB. A TB é uma 
doença altamente contagiosa, com transmissão aérea,portanto uma das prioridades para que seu controle 
ocorra é o diagnóstico precoce associado ao tratamento dos casos confirmados da doença. A demora no 
diagnóstico pode aumentar consideravelmente a chance de desenvolver a doença ativa com baciloscopia 
positiva, aumentando as chances de infectar novos hospedeiros e a falta de conhecimento sobre os 
sintomas e sinais da TB é um dos principais fatores responsáveis pela demora para o início do 
tratamento.  Sugerimos, assim, um aprimoramento da divulgação das informações quanto à TB, através de 
campanhas com mídias que possam atingir diferentes grupos demográficos, a fim de promover melhoras 
nos serviços de saúde, acompanhamento dos doentes e prevenção da população saudável.    Unoeste     
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CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES ADOLESCENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO EM COMPARAÇÃO 
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GABRIELA MEDEIROS JUNQUEIRA DE PADUA  
 

Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 
privado. Analisar os resultados em serie temporal, no período de 2014 a 2015 dos casos de 
violência contra mulher entre 10 e 19 anos no estado de São Paulo em comparação com 
Presidente Prudente. Foi realizado um estudo observacional baseado em dados secundários 
disponibilizados pelo DATASUS, analisando a seguinte abordagem metodológica: estudo de série 
temporal (2014 e 2015) para a observação dos casos de violência contra mulher adolescentes no 
estado de São Paulo e comparação com Presidente Prudente. O trabalho utilizou para a análise 
temporal o Microsoft Excel através de análise gráfica.  Os resultados são apresentados conforme a 
razão do tipo de violência em adolescentes de 10 a 19 anos comparando presidente prudente com 
o estado de São Paulo, de 2014 a 2015, que são respectivamente, no estado de São Paulo: 
violência física 1069 casos, violência moral 984 casos, violência sexual: 3045 casos. Já em 
Presidente Prudente: violência física 24 casos, violência moral: 2 casos, violência sexual: 9 
casos. Em relação a violência física, o estado de São Paulo apresentou 1069 (100%) casos 
notificados, sendo que Presidente Prudente é responsável por 24 casos (2,2%). Já a violência 
moral, foi notificado no estado 984 (100%) casos e no em Presidente Prudente 2 casos (0,20%). 
Quanto aos casos de violência sexual, em São Paulo 3045 (100%) casos e em Presidente Prudente 
9 casos ( 0,29%). Com os dados apresentados é possível notar que a violência contra a mulher é 
um fenômeno multifacetado onde se conjugam fatores sociais, culturais e pessoais. Por esse 
motivo, existe ainda uma subnotificação, observada neste trabalho pelos baixos índices de casos 
relatados na nossa sociedade. Conclui-se que a violência contra a mulher não é uma situação 
privada que envolve apenas as pessoas que convivem no ambiente familiar. Trata-se de uma grave 
questão social, que precisa ser abordada no âmbito da justiça, das politicas publicas e também da 
saúde.         
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COMPARAÇÃO DAS ANALISES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARÁ 
UTILIZANDO INDICADOR DE MORTALIDADE PROPORCIONAL.  
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JOYCE SAAB  
 

A mortalidade é um importante elemento para formulação de indicadores de qualidade de vida, sendo 
capaz de: descrever as condições de saúde de uma população, permitir uma investigação epidemiológica, e 
avaliar intervenções saneadoras. O indicador "Curva de Mortalidade Proporcional" de Nelson de Morais 
facilita na identificação do nível de saúde em diferentes localidades, a partir da integração de indicadores 
globais em uma mesma análise. Através da construção desse indicador é possível classificar os níveis de 
saúde de uma determinada localidade em muito baixo, baixo, regular e elevado. Dessa forma comparou-se 
dois estados brasileiros em regiões distintas, e que possuem populações em número semelhantes, porém 
com características diferentes em relação à aspectos ambientais, climáticos, sociais, econômicos e 
culturais. Assim a curva de "Nelson de Moraes" possibilitou uma análise para verificar se essas diferenças 
também existem em relação à qualidade de vida. Os estados selecionados foram Santa Catarina(SC) e 
Pará(PA). Comparar o indicador de mortalidade proporcional de Nelson de Moraes dos estados de SC e PA 
em 2015. Estudo ecológico, no qual os dados foram coletados do (SIM) - Sistema de Informações sobre 
Mortalidade dos estados de SC e PA, em 2015 e utilizados para elaborar a Curva de Nelson de Morais com o 
auxílio do programa Microsoft Excel.  Ambos estados apresentaram curva com configuração semelhante à 
letra "J", uma vez que a RMP "acima de 50 anos" foi 64,81% no PA e 80,29% em SC, e a entre "menores de 
1 ano" até "19 anos" foi 11,18% PA e 4,67% em SC. As curvas de Nelson de Moraes são construídas a partir 
da distribuição proporcional dos óbitos por grupos etários em relação ao total de óbitos, elas podem 
apresentar quatro configurações distintas indicando um nível de saúde. Ambos os estados apresentaram 
sua curva com configuração semelhante à letra "jota", isso significa que os dois apresentam um nível de 
saúde elevado. Entretanto a curva de SC se difere do PA, em decorrência à sua menor razão de mortalidade 
proporcional (RMP) em "menores de 1 ano" indicando que há uma maior proteção relacionada a fatores 
socioeconômico e cultural deste grupo, uma vez que este é o primeiro a sofrer consequências quando os 
fatores citados se apresentam deficitários. A menor RMP nos "20 a 49 anos" indica que há recursos de 
prevenção e tratamento para essa faixa etária. E por fim se difere por sua maior RMP nos "50 anos ou 
mais", indicando melhorias na saúde e aumento na expectativa de vida.  Dado o exposto, apesar de ambas 
as curvas de Nelson de Moraes apresentarem nível elevado de saúde, foi possível verificar diferenças 
significativas entre os dois estados, demostrando que no estado de Santa Catarina as políticas de saúde 
públicas voltadas para crianças estão sendo mais efetivas, e que há mais recursos para prevenção e 
tratamento de jovens adultos, dessa forma revelando que as melhorias da saúde estão refletindo em uma 
maior expectativa de vida da população.         
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COMPARAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÕES EXÓGENAS POR SEXO, FAIXA ETÁRIA, PRINCIPAIS 
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Intoxicação exógena é caracterizada por manifestações clínicas e laboratoriais, resultantes da interação de 
agentes tóxicos com o organismo através da ingestão ou contato com pele, olhos ou mucosas. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a intoxicação exógena é um perigo comum para a saúde no mundo 
todo, onde de 1,5% a 3% da população é intoxicada anualmente. A maioria é acidental, mas resulta 
também de tentativas de suicídio e homicídio. Analisar notificações de intoxicações exógenas por sexo, 
faixa etária, principais tipos de agentes tóxicos no município de Presidente Prudente entre o período de 
2010 a 2015. Dados obtidos no Tabnet/DATASUS, com notificações registradas no SINAN e Presidente 
Prudente como município de residência. Os critérios utilizados foram: notificações segundo ano do 1º 
sintoma, sexo, faixa etária, agentes tóxicos e evolução no período de 2010 a 2015. Ocorreram 718 
notificações de intoxicações exógenas, usando estimativas populacionais, a maior prevalência foi em 2011 
com 109,03 casos/100 mil hab. e a menor ocorreu em 2015 (24,75). Em análise, no sexo masculino a maior 
prevalência foi de 81,9/100 mil homens em 2011 e a menor foi 17,52 em 2015. No sexo feminino foi de 
134,79 em 2011 e 31,64 em 2015. Em números totais a faixa etária 20 a 39 anos teve 289 notificações, 
representando 40,25% do total, seguida pela faixa etária 15 a 19 anos (18,94%). Os 3 principais agentes 
tóxicos foram: medicamentos (476 casos), drogas de abuso (55 casos) e raticida (33 casos). 689 casos 
evoluíram em cura sem sequela e teve 8 óbitos por intoxicações exógenas em 5 anos.  Embora tenha maior 
orientação sobre intoxicações exógenas em indivíduos com faixa etária entre 20 a 39 anos é nessa faixa 
etária que há a maior concentração de casos, principalmente por medicamentos, drogas de abuso e 
raticida. Ainda, observou-se que acomete mais o sexo feminino, em comparação ao sexo masculino, pois há 
relação entre o stress psicológico e o uso de medicamentos para fins suicidas, que afeta mais mulheres na 
idade jovem. Segundo OMS, o principal agente tóxico de intoxicações exógenas intencionais ou não 
intencionais são os medicamentos, como o paracetamol, os opióides e os antidepressivos. Em 2º lugar, 
encontram-se as drogas de abuso, como a Maconha e em 3º lugar estão os raticidas. Na evolução sem 
sequelas, nota-se que apenas uma minoria vai a óbito, isso se deve à existência de antídotos que podem 
ser utilizados em alguns casos de intoxicações exógenas. Em síntese, conclui-se que a intoxicações 
exógenas é mais prevalente no sexo feminino na faixa etária de 20 a 39 anos e o principal agente tóxico foi 
o medicamento. Assim, nota-se a importância de ações em saúde e capacitação dos profissionais para o 
atendimento e planos de prevenção voltados para essa população, a fim de reduzir o número de casos.         
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A morbidade hospitalar reflete em parte, a ocorrência das formas clínicas mais severas das 
doenças, devido a esse fator de importância foram levantados dados epidemiológicos através da 
bases de dados do SIH/SUS. sobre cenário de morbidade hospitalar no SUS usando o portal do 
Datasus. Considerado o maior estado da Amazônia Brasileira em termos populacionais e o 
segundo maior em extensão territorial, o Pará tem uma grande relevância em relação aos seus 
índices sejam eles demográficos ou de morbidade. A partir disso, foi feita a análise do número de 
internações nos 5 principais capítulos do CID-10. Avaliar e comparar o número de internações 
ocorridos em 2015 tanto no Estado do Pará quanto a nível nacional e correlacionar com os 
capítulos do CID-10. Foi realizado um estudo ecológico sobre o número de internações dos 5 
principais capítulos do CID-10 referentes ao ano de 2015. Todos os dados foram coletados a partir 
da base de dados do Ministério da Saúde - o SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde), não havendo tratamento estatístico nos dados coletados.   Os capítulos 
que mais levaram os habitantes à internação foram, respectivamente: no Estado do Pará: (1) 
Gravidez, parto e puerpério; (2) Algumas doenças infecciosas e parasitárias; (3) Doenças do 
aparelho respiratório; (4) Lesões, envenenamentos e outras causas externas; (5) Doenças do 
aparelho digestivo. No Brasil: (1) Gravidez, parto e puerpério; (2) Doenças do aparelho 
circulatório; (3) Doenças do aparelho respiratório; (4) Lesões, envenenamentos e outras causas 
externas; (5) Doenças do aparelho digestivo. Ao total, foram 6.954.818 internações, sendo que 
339.116 são do estado do Pará. Isso corresponde a 4,8% de todas as internações no âmbito 
nacional. Ainda pode ser notado que em ambos, o capítulo com maior número de internações foi 
o de Gravidez, parto e puerpério. GRÁFICO 1- Comparação das internações do Estado do Pará em 
relação às do Brasil. De acordo com o gráfico, as doenças infecciosas e parasitárias correspondem 
a quase 17% do total de internações desse capítulo no Estado. Seguindo a mesma lógica, as 
doenças do aparelho digestivo correspondem a quase 15%; doenças do aparelho respiratório a 
16% e as lesões, envenenamentos e outras consequências externas a quase 15%, números muito 
semelhantes aos apresentados pelo Brasil. Pode-se referir através dos dados analisados, que a 
realidade do estado do Pará é bem semelhante a realidade Nacional no âmbito das internações. 
Ter ciência dessas causas, é um fator muito importante para criar políticas públicas no intuito de 
minimizar essas condições.         
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COMPARAÇÃO ENTRE MENINGITE BACTERIANA E MENINGITE VIRAL NO BRASIL CONFORME INCIDÊNCIA, 

NÚMERO DE ÓBITOS E LETALIDADE NO PERÍODO DE 2010 A 2016.  
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NATHALIA BERTINI BONINI  

PAULO ROBERTO ARNAL BONINI FILHO  
RAFAELA SEKO FERNANDEZ  

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
 

A meningite é uma condição inflamatória das meninges. Esta patologia apresenta diversos agentes 
etiológicos. As meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias e vírus, 
apresentam relevância na saúde pública, pela magnitude de ocorrência e potencial de surtos, sendo uma 
doença de notificação compulsória. Os principais agentes bacterianos são: Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis e Haemophilus influenzae, enquanto nas 
meningites virais predominam as diversas cepas de enterovírus. Comparar meningite bacteriana e viral no 
Brasil conforme incidência, número de óbitos e letalidade no período de 2010 a 2016. Os dados foram 
obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), analisando dados de casos 
confirmados, óbitos, incidência por 100 mil habitantes e letalidade (%) por tipo de meningite no Brasil no 
período de 2010 a 2016. No período pesquisado constatou-se um total de 130.316 casos de meningites, 
com 45.532 de meningites bacterianas, 58.471 de meningites virais e 26.313 de meningites por outras 
etiologias ou não especificadas. No total resultaram em 8290 óbitos por meningites bacterianas e 730 
óbitos por meningites virais. A doença meningocócica apresentou maior causa de meningite bacteriana, a 
meningite viral apresentou as maiores incidências de 2010 a 2016, respectivamente. Enquanto a meningite 
pneumocócica apresentou maior letalidade de 2010 a 2016. É observado um declínio no número de casos, 
com uma queda de 21,7% de 2010 a 2016. Conforme a literatura, a letalidade de meningite por etiologia 
viral é perto de 1%, sendo uma doença de baixa letalidade e morbidade, o que confere com os resultados 
encontrados na pesquisa. Em comparação entre a meningite bacteriana por meningocócico e pneumococo 
observa-se que a doença meningocócica tem uma letalidade e morbidade menor do que uma meningite 
por pneumococo. Portanto, embora exista maior frequência de doença meningocócica, apresenta melhor 
desfecho que a meningite por pneumococo.  Em síntese, a meningite é uma moléstia com 
morbimortalidade dependente da etiologia, assim necessita de capacidade para distinguir as causas para o 
atendimento personalizado. A relevância na saúde pública vem também dos elevados gastos, pois 
pacientes com sequelas de meningite provavelmente necessitarão de cuidados multidisciplinares. O 
controle da doença exige-se preparação técnica e resposta efetiva, vacinação, acesso à informação e 
coordenação dos esforços contínuos de controle e pesquisa. Observa-se que a meningites bacterianas são 
mais preocupantes, pois causam mais óbitos do que as meningites virais, mesmo esta última apresentando 
maior numero de casos.         
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS E O PERFIL DE TRATAMENTO POR AGENTES DE SEGUNDA ONDA DE PACIENTES 
COM O VÍRUS DA HEPATITE C EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  
 

DANILO ZANGIROLAMI PENA  
MURILO FERNANDES ANADÃO  

LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  
 

O vírus da hepatite C (HCV) é um importante problema de saúde pública mundial e no Brasil 
estima-se que existam cerca de dois milhões de pessoas infectadas. Recentemente, foram 
elaboradas drogas de segunda geração como o Sofosbuvir (SOF), Simeprevir (SIM); e Daclatasvir 
(DAC). Pelo fato de novas drogas terem sido liberadas para o tratamento do VHC no Brasil apenas 
no ano de 2015, não há estudos com pacientes brasileiros para verificar a eficácia desses 
medicamentos. Nosso objetivo é determinar o perfil epidemiológico, os aspectos clínicos e 
laboratoriais e o tratamento em indivíduos diagnosticados com Hepatite C em uso das novas 
drogas liberadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e atendidos em um centro de referencia na 
região Oeste do estado de São Paulo.  Os dados foram obtidos de fichas cadastrais de pacientes 
atendidos no Hospital Regional de Presidente Prudente, de novembro de 2015 a fevereiro de 2016 
e que completaram o tratamento.  Foram analisados 159 prontuários médicos e 98 pacientes 
preencheram os critérios de inclusão com seguinte regime terapêutico: SOF+ SIM 43 pacientes 
(43,8%), SOF+DAC: 31 (31,6%); SOF+DAC+Ribavirina (RIB): 19 (19,3%); SOF+SIM+ RIB: 3 (3,6%); e 
SOF+RIB: 2 pacientes (2,04%), respectivamente. O tempo de tratamento mais prevalente foi o de 
12 semanas: 62 (63,2%). Os genótipos 1a: 40 indivíduos (40,8%) e genótipo 1b com 28 
participantes (28,6%) foram os mais prevalentes. Os 98 (100%) pacientes que concluíram o 
tratamento apresentaram carga viral indetectável. Os regimes terapêuticos mais utilizados foram 
com SOF+SIM seguido por SOF+DAC, e o tempo de tratamento mais prevalente foi o de 12 
semanas em 63,2% dos casos. O pequeno número de associações possíveis, a posologia simples e 
a curta duração do tratamento facilitam a prescrição médica e o uso do medicamento pelo 
paciente, colaborando pelo sucesso do tratamento. O genótipo mais prevalente foi o 1a com 40 
pacientes (40,8%), o que confirma estudos de prevalência genotípica publicado por diferentes 
autores nacionais. Pacientes tratados previamente e com elevado grau de fibrose e cirrose (F3/F4) 
apresentaram resposta virológica sustentada. Posologia simplificada, curta duração do tratamento 
e alta efetividade terapêutica representam uma grande possibilidade de cura para pacientes 
portadores de Hepatite C crônica. Além disso, demonstram a importância dos hospitais terciários 
no SUS.         
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DESCRIÇÃO DOS ÓBITOS POR EPISÓDIOS DEPRESSIVOS OU TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE NO 
BRASIL  
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AMANDA OLIVEIRA SANTOS  
GILMARA PEIXOTO RISTER  

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define depressão como um "transtorno mental" comum, 
na medida em que afeta 121 milhões de pessoas em todo o mundo. Estatísticas de levantamentos 
realizados pela OMS revelam-na como uma das principais causas para afastamento do trabalho, 
incapacitando os indivíduos de realizar seus afazeres profissionais, bem como de vivenciar sua 
existência nas dimensões sociais e coletivas, isto devido à introspecção e ao isolamento que tais 
estados afetivos implicam. Traçar o perfil dos óbitos por Episódios Depressivos ou Transtorno 
Depressivo Recorrente no Brasil nos anos de 1996 a 2014.  É um estudo ecológico, realizado por 
meio de análise estatística descritiva de dados disponibilizados pelo Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Por se tratar de dados secundários de domínio público, o 
estudo não necessitou de apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.   Nota-se que os episódios 
de óbitos no Brasil por Episódio Depressivo e Transtorno Depressivo Recorrente aumentaram 
significativamente entre os anos de 1996 e 2014, com pico no ano de 2011 (509 mortes). A faixa 
etária mais afetada por essas patologias, culminado em óbito, são as pessoas entre 60 e 79 anos 
com 1941 óbitos, seguida pelos idosos com mais de 80 anos alcançando 1.941 óbitos, pessoas 
entre 40 e 59 anos somando 1.216 óbitos, adultos em sua segunda e terceira décadas de vida com 
481 óbitos e por último crianças e jovens entre 1 e 19 anos (42 óbitos). Em relação ao gênero, 
notamos que as mulheres vão mais à óbitos por essas patologias, somando um total de 3.045 
casos, contra 2.054 casos relacionados ao sexo masculino. Nota-se ainda que os casos de óbitos 
relacionados a Episódios Depressivos (4.616 óbitos) predominam sobre os de Transtorno 
Depressivo Recorrente (483 óbitos) em ambos os sexos. Sobre o nível escolar, os que possuíam 
entre 1 e 3 anos de escolaridades foram mais acometidos, seguidos pelos que não frequentaram o 
ambiente escolar. Porém, é importante ressaltar que da maior parcela desses óbitos não foi 
possível obter o nível escolar das vítimas.  A Depressão é um assunto social de grande relevância 
para a saúde pública e necessita ser encarada no planejamento das ações do SUS e em todos os 
níveis de gestão. Com esses dados, espera-se contribuir para tornar o tema mais discutido em 
nossa sociedade.         
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DETECÇÃO DE HPV EM CONDILOMA ACUMINADO DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA.  
 

ISABELLA FERNANDA SILVA BRANDÃO  
MAYARA DE OLIVEIRA VIDOTTO  

GISELE ALBORGHETTI NAI  
JOSSIMARA  

 
As infecções anogenitais pelo papilomavírus humano (HPV) são as mais frequentemente 
diagnosticadas entre as doenças sexualmente transmissíveis de origem viral. Os condilomas 
acuminados (CA) são lesões benignas decorrentes da infecção por HPV de baixo risco oncogênico. 
No entanto, infecções múltiplas com genótipos de alto risco oncogênico já foram documentados 
nessas lesões. Dessa forma, a detecção de DNA do HPV em lesões de CA se apresenta como 
importante ferramenta no diagnóstico, procedimento, tratamento e seguimento, pois tais lesões 
podem representar um reservatório de tipos de HPV implicados na gênese do câncer do colo do 
útero. Relacionar os resultados histopatológicos de CA com a positividade de DNA-HPV. Trata-se 
de um estudo transversal no qual foram estudadas amostras de CA acuminado da região genital 
(colo uterino ou região vulvar e perianal) de mulheres em idade reprodutiva, obtidos por biópsia 
durante consulta ginecológica no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2009, e tais amostra 
são provenientes do Biobanco CONEP B-005 da Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE. As 
amostras parafinizadas foram seccionados em micrótomo comum, os cortes foram 
desparafinizados em xilol e submetidos à extração de DNA total utilizando-se reagentes 
comerciais. A presença de DNA-HPV foi determinada pela técnica de PCR utilizando-se primers 
específicos MY09 e MY11, que flanqueiam uma região conservada do gene L1 do HPV, seguido de 
Nested-PCR com os primers GP5+/GP6+, que flanqueiam um fragmento interno à região anterior. 
A positividade de DNA-HPV em relação ao local acometido foi avaliada utilizando-se o teste Exato 
de Fisher, e o nível de significância adotado foi de 5%.  Foram selecionadas 58 amostras com 
diagnóstico anatomo-patológico de CA de mulheres em idade reprodutiva, das quais 45 (77,6%) 
apresentaram positividade para o DNA-HPV. A região do colo uterino apresentou maior 
porcentagem de DNA-HPV positivo (80,9%), seguido das regiões vulvar e perianal (76,7%), no 
entanto esses dados não apresentaram diferença estatisticamente significativa. A idade não 
diferiu em relação ao resultado de DNA-HPV.   Existe estreita concordância entre o diagnóstico de 
condiloma acuminado pela análise histopatológica e a presença de DNA de HPV.    Universidade do 
Oeste Paulista/CNPq- PIBIC: Processo:117974/2016-1     
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DIAGNÓSTICO DE MORTALIDADE DO ESTADO DE GOIÁS DO ANO DE 2012  
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O Estado de Goiás no último censo (2010) apresentou uma população de 6.003.788 pessoas. A 
mortalidade é medida pela taxa de mortalidade: ou o número de óbitos em relação ao número de 
habitantes; esses dados são bastante utilizados em pesquisas médicas, monitoramento de saúde 
pública, planejamento e avaliação da atenção à saúde. A mortalidade pode ser avaliada através de 
vários parâmetros, mas neste trabalho serão utilizados, o Índice de Swaroop-Uemura que 
representa a proporção de óbitos ocorridos em indivíduos com 50 anos ou mais em relação ao 
total de óbitos. Os óbitos abaixo de 50 anos de idade são considerados, a grosso modo, óbitos 
evitáveis. Portanto, quanto maior o índice, melhor a condição de vida e saúde da população; O CID 
10 é uma Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde; e a curva de Nelson Morais é uma representação gráfica da mortalidade proporcional por 
idade. Pode assumir a forma de N invertido, L (ou J invertido), V (ou U) e J. Avaliar o estado de 
Goiás frente a alguns indicadores de mortalidade. Estudo ecológico com dados obtidos do SIM 
(Sistema de Informação de Mortalidade) no estado de Goiás, do ano de 2012. O Índice de 
Swaroop-Uemura foi de 69,925%. Os cinco principais capítulos do CID 10 (mortalidade 
proporcional por causa) expõe que o estado apresentou um total de óbitos de 36.000 pessoas no 
ano de 2012. A primeira causa, com 27,77% dos casos, são doenças do aparelho circulatório. Em 
segundo lugar, estão as causas externas de morbidade e mortalidade, com 17,70%, expressam-se 
com alto impacto no adoecimento e morte da população, especialmente na mortalidade precoce, 
na diminuição da expectativa e qualidade de vida. Logo em seguida, aparecem as neoplasias, com 
14,3%, doenças do aparelho circulatório - 11,64%, e digestivo - 5,43%. A partir disso foi possível 
construir a curva Nelson de Morais. O resultado obtido foi a curva em forma de J.  Pelo Índice de 
Swaroop- Uemura observa-se que o estado de Goiás, apresenta certo desenvolvimento econômico 
e regular organização dos serviços de saúde, pois o ideal para qualidade de vida > 75%. Avaliando 
os capítulos do CID 10 descritos, as causas externas atingem especialmente a população 
masculina, com ênfase para lesões de acidentes, acidentes de trânsito e agressões, em ordem de 
importância. Este tipo de mortalidade pode ser evitada com educação em saúde. De acordo com o 
total de óbitos, observa-se que a faixa etária maior ou igual a 50 anos é mais acometida, com 
69,93%. Em seguida, 20 a 49 anos ; menores de 1 ano ; 35 a 19 anos ; e 1 a 4 anos . A curva de 
Nelson Morais em J equivale a um nível de saúde elevado, onde a proporção de óbitos mostra-se 
mais elevada no grupo etário de mais de 50 anos (+ 70%).  Conclui-se que o Estado de Goiás 
apresenta um bom desenvolvimento econômico que favoreceu a organização dos serviços de 
saúde oferecidos à população, mostrando uma mortalidade que prevalece na população maior de 
50 anos.         
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DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DA MORTALIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ NO ANO DE 2012  
 

ILANNA SOBRAL DE LUNA  
DANIELE PEREIRA DE SOUZA KRONKA  

 
Com 191.036 habitações, o Amapá ficou em último lugar no país em relação a domicílios 
adequados para moradia. Os dados são do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) e fazem parte 
dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) Brasil 2015. O Amapá é o sexto estado 
brasileiro que mais recebe recursos per capita para a saúde, no entanto há grande falta de vagas 
em unidades especializadas de saúde, de materiais e insumos e para contratação de funcionários, 
refletindo em uma inadequada administração do capital investido. Este estudo pretende obter um 
diagnóstico de saúde do estado do Amapá. Trata-se de um estudo ecológico, cujos dados foram 
obtidos por meio das estáticas vitais de Mortalidade de 1996 a 2015, pela CID-10 do estado do 
Amapá, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.datasus.gov.br), que foi acessado em 
20/04/2017, 11/05/2017 e 25/05/2017. 1. Índice de Swaroop-Uemura ISU: óbitos 50 anos e mais x 
100 / total de óbitos ISU: 1437 x 100 / 2601= 55,24 De acordo com o valor encontrado no cálculo 
do índice de Swaroop-Uemura constata-se que o estado do Amapá possui um pequeno 
desenvolvimento econômico e regular organização dos serviços de saúde, indicando uma 
moderada condição de vida e saúde da população. 2. Mortalidade Proporcional por Causa 
Segundo os Cincos Primeiros Capítulos do CID-10 O capítulo do CID-10 que mais causa óbitos na 
população do Amapá é o de causas externas de morbidade e mortalidade, como homicídios, 
suicídios e acidentes de trânsito, sendo um fator que indica subdesenvolvimento do estado em 
estudo. Gráfico 1. Curva de Nelson de Moraes do Amapá no ano de 2012 3.Esta curva é uma 
representação gráfica da mortalidade proporcional por idade. Sendo assim, a curva do estado do 
Amapá em 2012 está evoluindo para o formato de um J, ou seja, as crianças estão tendo uma 
assistência de boa qualidade, pois há baixos valores de mortalidade infantil. O estado do Amapá 
apresenta baixo desenvolvimento econômico com moderadas condições de vida e na área de 
saúde, além de ter uma grande mortalidade de idosos com idade igual ou superior a 50 anos, 
necessitando de mais investimentos no setor da saúde pública voltada a esta faixa etária da 
sociedade para ampliar as expectativas de vida da população, fazendo com que acurva de Nelson 
Moraes do estado passe a ser um J, indicando que tanto as crianças quanto os idosos recebem um 
atendimento de qualidade. Após a análise dos 5 principais capítulos do CID-10 para mortalidade 
proporcional por causa, óbitos 50 anos e mais, total de óbitos, índice de Swaroop-Uemura e curva 
de Nelson de Moraes do estado do Amapá conclui-se o diagnostico de saúde do estado,devido 
suas características socioeconômicas ainda em desenvolvimento,apresenta um perfil 
epidemiológico que necessita de melhorias, evidenciando uma moderada condição de vida e da 
saúde da população.         
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DIAGNÓSTICO EM SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
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O Estado de Pernambuco - RE, localizado na região Nordeste do Brasil, será analisado do ponto de 
vista epidemiológico, durante este trabalho. Coletar e analisar dados epidemiológicos do Estado 
em questão, visando gerar seu diagnóstico na área da saúde para o estabelecimento de ações que 
sejam condizentes com a realidade local. Estudo ecológico com busca em base de dados do SIM - 
Sistema de Informação de Mortalidade, no ano de 2012 sobre o Estado de Pernambuco A 
população total de Pernambuco, no ano de 2012, um total de 9.136.697 pessoas, com maior 
quantidade de adultos (20 a 40 anos). Ao realizar pesquisa sobre mortalidade , constatou-se que a 
população cuja faixa etária está acima dos 50 anos tem maior mortalidade, porém a população 
jovem também possui essa característica, o que não é bom. Tal afirmação é confirmada através 
dos dados: O índice de Swaroop- Uemura é 73%, o que revela que as condições de vida e saúde da 
população ainda não são boas (o ideal seria 75%). A leitura que fazemos é que ainda há óbitos na 
população jovem, visto que, quanto maior a proporção de óbitos entre indivíduos adultos 
maduros e idosos (50 anos ou mais), melhor a condição de vida e saúde da população. Segundo o 
DataSuS, as 5 primeiras causas de morte pelo CID-10 são: Doenças do aparelho 
circulatório,Neoplasias, Causas Externas de Morbidade e Mortalidade, Doenças do aparelho 
respiratório, Doenças Endócrinas nutricionais e metabólicas [50 anos ou mais]. Causas externas de 
morbidade e mortalidade, Doenças do aparelho circulatório, Neoplasias, Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias, Doenças do aparelho digestivos. [20 anos a 49 anos] Outro dado 
importante para análise da saúde de uma população é a mortalidade durante o primeiro ano de 
vida, já que as condições sociais, cuidados durante o pré-natal e puerpério são grandes influências 
no processo saúde-doença de um RN e de uma criança. Ao se analisar a base de dados, 
descobrimos que o número de nascidos vivos no ano de 2012 foi de 141.832, destes, 2.010 
morreram, a grande maioria (1.907) durante os 6 primeiros dias de vida.  A população de 20 a 49 
anos de idade tem causas prováveis de mortalidade relacionadas à eventos externos. Enquanto o 
número de mortes infantis (faixa de 0 a 6 dias) e maiores de 50 anos estão relacionados à causas 
naturais consequência da desinformação e da falta de recursos intelectuais e financeiros. Há 
grande necessidade de maior suporte a população 20 a 49 anos de idade, priorizando a promoção 
da saúde e a prevenção de eventos externos - como acidentes e homicídios, maiores causadores 
de morte - , mediante o estabelecimento de processos de articulação com diferentes segmentos 
sociais. Além disso, o grande número de mortes infantis na faixa de 0 a 6 dias indica 
a  imprescindibilidade de se gerar políticas em saúde que priorizem a realização de pré-natal 
adequado nas gestantes de Pernambuco, a fim de diminuir as afecções perinatais causadoras de 
mortes em recém-nascidos.         
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ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE COM TRANSPORTE TERRESTRE 
POR REGIÕES DO BRASIL NO ANO DE 2011  

 

DANIELLE FERREIRA LONCHIATI  
FÁBIO MARINHO GOMES  

JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA  
PEDRO RIBEIRO DE CAMARGO  

GUILHERME DALE VEDOVE ROSA  
FERNANDA LELI DILLIO  

CAMILA PROTA SANNINO  
LETICIA KAZAMA TSUJIGUSHI  

KARLA ROBERTA GERVAZONI SILVA  
 

O Brasil é um dos países com maiores taxas de mortalidade por acidentes com transporte terrestre 
do mundo, que geram importantes implicações sociais e econômicas, em especial pelo 
envolvimento de populações jovens e economicamente ativas, causando assim elevado custo ao 
sistema de saúde e previdenciário. O desenvolvimento econômico de uma região é um dos 
determinantes para a alteração dos padrões de mortalidade, uma vez que regiões que passam 
pela transição para o transporte motorizado apresentam pico da mortalidade por acidentes 
envolvendo veículos antes de atingir as taxas mais baixas, como as observadas nas regiões mais 
desenvolvidas. Além disso, também estão associados fatores como educação, conhecimento da 
legislação e aplicação das leis de trânsito, os quais levam à diminuição da ocorrência de 
colisões. Mediante o exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar, de forma 
comparativa, a incidência da mortalidade por acidentes terrestres entre as regiões do Brasil no 
ano de 2011. O levantamento de dados sobre a taxa de mortalidade por acidentes terrestre nas 
regiões do Brasil foi realizado a partir de coleta no site do Portal DATASUS. Através da coleta de 
dados foi possível observar que, para o ano de 2011, a taxa de mortalidade por transporte 
terrestre de acordo com as regiões foi: Sudeste 19,7; Sul 27,3; Nordeste 22,5; Norte 21,3 e Centro 
Oeste 30,6. A taxa de mortalidade especifica abordada por este estudo aponta maior frequência 
na região Centro Oeste e menor na região Sudeste; tais dados podem ser justificados pelo 
crescente desenvolvimento agropecuário no Centro Oeste, o que aumenta o fluxo de veículos em 
estados que ainda não adaptaram rodovias e legislações para tal demanda. Já a região Sudeste, 
por ser a mais desenvolvida do Brasil, apresenta menor taxa em relação às demais mesmo 
possuindo mais veículos, e isto se justifica por maiores investimentos em educação e fiscalização 
no transito, além de melhor qualidade da malha viária em relação às outras regiões. A variação nas 
taxas de mortalidade por acidentes terrestre nas diferentes regiões do País sofre influência de 
diversos fatores, como fluxos de veículos, urbanização, fatores culturais e padrões 
socioeconômicos. Assim, o estabelecimento de fatores de riscos regionais para acidentes com 
transportes terrestres é importante para direcionar ações preventivas e propor melhor utilização 
dos recursos disponíveis.         
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ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE INTERNAÇÕES POR ESQUIZOFRENIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

CAROLINA FERREIRA DE MELO  
FELIPE CARDOSO GARCIA  

GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA  
 

Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica definida como sendo uma psicose crônica idiopática, que 
aparenta ser a sobreposição de sintomas variados de diversas doenças, tendo origem 
multifatorial, e, aparentemente, estando estes fatores associados à genética e ao ambiente. Os 
aspectos mais característicos da Esquizofrenia são as alucinações e os delírios, alterações do 
pensamento e das emoções. É de suma importância a divulgação à respeito da doença pois quanto 
mais cedo se começa a tratar, menos danos ela pode causar ao paciente  O objetivo do estudo é 
identificar as internações por Esquizofrenia de acordo com o sexo no município de Presidente 
Prudente nos anos de 2015, 2016 e 2017 (até Junho de 2017) O estudo foi do tipo agregado 
observacional ecológico. Os dados foram coletados através do Sistema de Informação de Atenção 
Básica, disponível no endereço eletrônico DATASUS (sítio do INCA), do Ministério da Saúde.  No 
ano de 2015, a taxa de internação por Esquizofrenia foi de 233 no sexo masculino e 230 no sexo 
feminino, totalizando 463 casos. Em 2016, as internações de pacientes do sexo masculino foram 
de 236 e do sexo feminino foram de 216, totalizando 452. Em 2017, até o mês de Junho, 
houveram 78 internações de pacientes do sexo masculino, e 57 do sexo feminino.  Observa-se que 
de 2015 pra 2016 o número de internações por Esquizofrenia não apresentou importantes 
alterações, já que tanto no sexo masculino quanto no feminino tais alterações não passam de 10% 
do valor referente ao ano anterior. Já de 2016 pra 2017, podemos observar que, apesar do 
levantamento ter sido feito apenas até Junho de 2017, o valor reduzirá significativamente se for 
colocado em proporção ao restante do ano, já que 78 e 57 se referem apenas a metade do ano de 
2017 no sexo masculino e feminino, respectivamente, e em teoria, e descartando influência de 
fatores sazonais, até metade de 2016 teriam 118 casos novos no sexo masculino e 108 no sexo 
feminino.  No município de Presidente Prudente, observou-se uma redução significativa da taxa de 
internação por Esquizofrenia do ano de 2016 para o ano de 2017.         
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EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS DE MAMA NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DE DADOS DO 
SISMAMA/DATASUS  

 

ALISSON BRUNHOLI GIROTO  
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  

LEONARDO ITO YUI  
MILENE TIENO SAKATA VASCONCELLOS  

NILDO REDIVO JUNIOR  
 

Desenvolvido pelo INCA e DATASUS e implementado em 2009, o SISMAMA sistematiza a coleta de 
dados sobre triagem e diagnóstico de câncer mamário através de registros mamográficos, 
citopatológicos e histopatológicos de biópsias mamárias. O câncer de mama é o mais prevalente e 
mortal em mulheres no Brasil e no mundo, devido ao diagnóstico tardio. O objetivo deste trabalho 
foi analisar dados sobre exames anatomopatológicos (AP) de mama no estado de São Paulo de 
2009 a 2014, visando identificar perfil dos pacientes e razões percentuais entre as variáveis 
analisadas. Tratou-se de uma pesquisa agregada observacional com dados do 
SISMAMA/DATASUS. Houve 66.227 exames AP no total. O perfil do paciente predominou em: sexo 
feminino (98,95%); faixa etária 50-59 anos (25,74%); escolaridade "Ignorado/em branco" 
(81,08%); cor/raça "Sem informação" (60,97%); e mama direita (50,44%). A detecção de lesão por 
"Imagem (não palpável)" (51,74%) e com tamanho clínico < 2 cm (39,96%) prevaleceram, assim 
como o procedimento cirúrgico "Biópsia por agulha grossa (core biopsy)" (47,05%), com amostra 
"Satisfatória" (99,48%) e tamanho patológico "Sem informação" (52,43%). A quantidade total de 
lesões neoplásicas malignas revelou dados distintos conforme as variáveis analisadas, não se 
estabelecendo percentualidade confiável. O aumento na quantidade de AP conforme o aumento 
da faixa etária até 59 anos, decaindo posteriormente, sugere uma população idosa atendida em 
menor quantidade e/ou com menor adesão. Quanto maior a escolaridade, menor a quantidade de 
AP, sugerindo que pacientes com maior grau escolar representam uma menor parcela da 
população atendida ou que algum fator social envolva-se na suspeita de malignidade. 
Desconsiderando a cor "Sem informação", a maior parte foi "Branca", entretanto, pela elevada 
miscigenação brasileira, descredita este dado. Apesar do menor acometimento de mama 
esquerda, esta obteve maior proporção maligna. O predomínio de detecção de lesão por imagem 
sugere a importância da mamografia no rastreamento precoce de câncer mamário. Conclui-se que 
o SISMAMA, como ferramenta de sistematização de dados, ainda requer melhorias devido, 
sobretudo, ao grande número de registros "Sem informação", "Não avaliável" e "Ignorado" de 
algumas variáveis, prejudicando a identificação do perfil dos pacientes. Contudo, verificou-se 
predomínio de mulheres de 50-59 anos, acometidas na mama direita, detectadas em triagem por 
exame de imagem e submetidas à core biopsy.         
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM PRESIDENTE PRUDENTE: NECESSIDADE DE MAIOR ATENÇÃO?  
 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  
ADRIANA PEREIRA DO LAGO BEZERRA  

AMANDA OLIVEIRA SANTOS  
AMANDA RODENAS  

BRUNO MATHEUS DE MORAES  
GABRIEL DE SOUZA MOTA  

TAYANNA LUCIELLE VIEIRA LEMOS  
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  

 
A adolescência representa uma fase de transformações físicas, psicológicas e sociais, necessitando 
que temas como a gravidez na adolescência sejam frequentemente abordados, visto que, além de 
uma maior morbidade materna e fetal, também apresenta grande influência socioeconômica. O 
atual estudo objetiva caracterizar a população de gestantes adolescentes em Presidente Prudente, 
identificando a cor/raça e o estado civil mais prevalentes. Realizou-se um estudo descritivo 
transversal, com análise dos dados contidos no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 
de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Em Presidente Prudente, 
no ano de 2015, foram registrados 2903 nascidos vivos no SINASC. Destes, em 12,12% dos casos, a 
mãe apresentava idade inferior a 20 anos, 46,54% entre 20 a 29 anos, 37,68% entre 30 a 39 anos, 
e em 3,65% a partir dos 40 anos. Dentre as mães com menos de 20 anos, observou-se que 56,25% 
são da cor branca, enquanto que 3,69%, da cor preta, 0,28% da cor amarela, 39,48% da cor parda, 
e 0,28% com classificação ignorada. Quanto ao estado civil, 51,13% destas mães eram solteiras, já 
as mães casadas, separadas, com união consensual e com estado civil ignorado representaram 
16,47%, 0,28%, 31,81% e 0,28%, respectivamente. Apesar de Presidente apresentar um valor 
relativamente alto de gestações na adolescência, ocupa apenas a 42ª posição no estado de São 
Paulo em números absolutos, com uma média inferior à estadual e à nacional, que apresentam 
13,82% e 18,14% de gravidez na adolescência, respectivamente. Em relação à faixa etária, 
observou-se que mais da metade dos casos de Presidente Prudente ocorrem na cor branca. Essa 
proporção é semelhante ao estado de São Paulo, entretanto, há uma alta discrepância com os 
valores nacionais, em que quase dois terços ocorrem na cor parda. Mais da metade das mães 
adolescentes de Presidente Prudente eram solteiras ao nascimento de seus filhos, demonstrando 
que, muitas vezes, a gravidez ocorre de forma não planejada, sem consciência das consequências 
e responsabilidades que irão surgir. Conclui-se que a cidade de Presidente Prudente apresenta 
uma proporção reduzida de gravidez na adolescência em comparação com o Brasil, e que, ao 
contrário do que ocorre no restante do país, a população cadastrada como branca demonstrou ser 
mais vulnerável a uma gravidez nessa faixa etária, necessitando assim, de uma maior atenção e 
orientação dos profissionais de saúde e dos setores educacionais.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
376 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

INFLUÊNCIA DA IMPULSIVIDADE NA MANUTENÇÃO DA ABSTINÊNCIA DO ÁLCOOL  
 

CAROLINA GALANTE SILVA  
MARCELLE ARYANE LIMA CARDOSO  
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HELIOMAR DE ALCANTARA PAVÃO FILHO  

GILMARA PEIXOTO RISTER  
 

Introdução e Justificativa: O tratamento do transtorno de dependência do álcool possui como 
desafio manter a abstinência, a qual é dificultada pela presença de altos níveis de 
impulsividade. Objetivos: correlacionar índices de impulsividade com tempo de abstinência e 
gravidade do alcoolismo e analisar as variáveis sociodemográficas. Materiais e métodos: O 
trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa. Protocolo Plataforma Brasil: 
58221916.3.0000.5515 Foram entrevistados 50 adultos com no mínimo um mês de abstinência, 
em tratamento no Ambulatório para Tratamento de Álcool e Drogas do Hospital Regional de 
Presidente Prudente e aplicadas as escalas de impulsividade de Barratt e de dependência do 
álcool, além do questionário sociodemográfico. Resultados: a impulsividade se mostrou mais 
elevada nos primeiros seis meses de abstinência e a gravidade do alcoolismo correlacionou-se 
positivamente com a impulsividade. Tabela 1 (características sociodemográficas): idade média 48 
anos, 80% sexo masculino, 58% brancos, 50% casados, 74% ensino fundamental incompleto, 68% 
1 a 3 salários mínimos, 42% empregados, 60% católicos, 96% em uso de psicotrópicos. Tabela 2 
(características clínicas): idade média de início - 26 anos, duração do tratamento em média 3 
anos. Discussão: A redução da impulsividade ao longo do tempo de abstinência observada neste 
estudo está em conformidade com relatos da literatura. Taylor e colaboradores, relataram 
persistência de impulsividade em indivíduos abstinentes de álcool há aproximadamente 6 meses, 
mas sugerem a possibilidade de melhora cognitiva significativa após longo período de abstinência, 
justificando a diminuição da impulsividade com o decorrer do tempo. Conclusão: a maior 
impulsividade nos primeiros seis meses de abstinência provavelmente se correlaciona com os 
danos cerebrais provocados pela dependência. A impulsividade é diretamente proporcional à 
gravidade do alcoolismo, provavelmente pelas maiores alterações neurológicas induzidas pelo 
álcool. Em contrapartida, indivíduos mais impulsivos podem apresentar dependência mais grave 
pela dificuldade no controle comportamental.         
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INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO E SUA ASSOCIAÇÃO COM DOR CRÔNICA EM UMA 
AMOSTRA DE PACIENTES EM TRATAMENTO AMBULATORIAL  

 

PRICILA CARVALHO SILVA BRUM GOMES  
MARCELLE ARYANE LIMA CARDOSO  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
CELIA MARIA NAVARRO  

 
A dor não é somente uma modalidade sensorial, mas também uma experiência emocional. A 
Internacional Association for the Study of Pain define a dor como uma "experiência sensorial e 
emocional desagradável associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos 
deste dano". Há tempos reconhece-se que existe uma relação de causalidade entre a dor crônica e 
a queda de qualidade de vida do indivíduo. É neste cenário que podem surgir comorbidades, como 
a depressão, que colaboram para a piora do prognóstico do paciente portador de dor crônica, uma 
vez que o modelo biopsicossocial da dor sugere uma dinâmica na interação de fatores biológicos, 
psicológicos e o contexto social do indivíduo. A depressão é considerada um transtorno mental 
com grande prevalência na população geral, cerca de 3 a 5%, número este que chega a 10% em 
populações clínicas. Devido à grande prevalência da dor crônica e sua já documentada associação 
com comorbidades psiquiátricas, torna-se de valiosa importância estudos como ao que este 
trabalho se propõe, para que se possa prevenir, através do tratamento multidisciplinar, tanto a 
piora do prognóstico dos quadros dolorosos que cursam com sintomas depressivos, quanto a 
negligência no tratamento da depressão, que pode agravar e distorcer a percepção dolorosa do 
indivíduo. Investigar a presença e a prevalência de sintomas depressivos em pacientes com 
diagnóstico de dor crônica de quaisquer etiologias, bem como avaliar se a depressão influencia na 
duração e/ou na intensidade dos quadros álgicos.  Em amostra aleatória de pacientes 
ambulatoriais em tratamento para dor crônica sem diagnóstico previamente estabelecido de 
outros transtornos mentais que não a depressão maior, foram aplicados questionário sócio-
demográfico, escala de dor de McGill, escala de Hamilton para depressão (HAM-D) de 21 itens e 
escala diagnóstica MINI versão brasileira 5.0.0. Os dados foram analisados estatisticamente e 
divididos em 2 grupos (com depressão e sem depressão) de acordo com a escala MINI, para 
comparação das variáveis a serem abordadas. Neste estudo, a prevalência de depressão foi de 
aproximadamente 50%, sendo que 90% do grupo deprimido era constituído por mulheres. Não foi 
encontrada correlação direta da influência da depressão nos quadros álgicos e vice-versa. Diante 
dos resultados apresentados, temos que, nesta amostra, aproximadamente 50% dos pacientes 
com síndrome dolorosa encontravam-se deprimidos, de acordo com a escala MINI. Este fato 
corrobora o que já foi encontrado na literatura, em que a prevalência de sintomas depressivos 
seria maior em pacientes clínicos do que na população geral. É possível que, em pacientes com dor 
crônica, a prevalência de depressão seja ainda maior do que a existente em outros grupos com 
outras doenças clínicas. Na amostra, a depressão não está associada à intensidade da dor e ao 
tempo de duração da mesma. O aspecto sensorial da dor parece ter um papel importante na 
possível relação da dor crônica com depressão.         
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LEISHMANIOSE VISCERAL EM PACIENTES TRATADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO NA REGIÃO OESTE DE SÃO 
PAULO. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS  

 

LYARA MEIRA MARINHO QUEIRÓZ  
REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  

PATRICIA RODRIGUES NAUFAL SPIR  
FELIPE LEONARDO SEMENSATI  

LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  
 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença de interesse mundial estando presente em todos os 
continentes. No estado de São Paulo, o primeiro caso humano foi detectado em 1999 em 
Araçatuba e na região oeste cães e indivíduos infectados foram descritos em 2005. Em novas 
regiões endêmicas, estudos epidemiológicos são importantes para que o perfil da doença seja 
conhecido aumentando a eficácia do diagnóstico e auxiliando na tomada de decisões para o 
controle de sua dispersão. Nosso objetivo foi descrever características clínicas e epidemiológicas 
de indivíduos diagnosticados e tratados em um hospital público do Oeste de São 
Paulo. Prontuários de pacientes tratados no Hospital Regional de Presidente Prudente foram 
revisados e os dados extraídos. Foram utilizados a média±desvio padrão da média com 95% de 
coeficientes de intervalo e p < 0,05 foi considerado significativo.  Estudo retrospectivo de 42 
pacientes com idade superior a 18 anos e tratados entre janeiro de 2006 a dezembro de 2013. O 
número de homens (n=28) foi maior que o de mulheres (n=14) (p < 0.05) e a tríade febre (n=40), 
perda ponderal (n=34) e esplenomegalia (n=33) foram os sinais e sintomas mais frequentes. 
Dentre os exames laboratoriais: Hemoglobina 9,13±8,48-9,78 g/dL; Hematócrito: 28,3±26,35-
30,38%; Plaquetas 110,3±79,96-140,6/mm3 e Albumina 3,0±2,76-3,24 g/dL, respectivamente. 
Dezenove pacientes foram tratados com anfotericina B lipossomal com dois óbitos. A maior 
prevalência foi de adultos jovens entre 20 e 39 anos (n=20). Os pacientes vieram de 15 municípios 
com maior prevalência para Junqueirópolis (n=9). A região oeste vem se tornando em uma nova 
área endêmica de LV no Brasil e 15 dos 45 municípios apresentaram a doença. Semelhante a 
outros estudos, febre, perda ponderal e esplenomegalia foram os sinais/sintomas mais evidentes. 
Alterações na medula óssea é comum o que podemos notar na diminuição dos níveis de 
hematócrito e hemoglobina. O tratamento realizado foi efetivo com apenas dois óbitos 
descritos. Embora o estudo tenha demonstrado efetividade no diagnóstico e tratamento desses 
pacientes, medidas complementares devem ser tomadas para o controle da LV na região.         
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LEVANTAMENTO DA MORTALIDADE INFANTIL NO PARANÁ EM 2012  
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O conceito de taxa mortalidade infantil compreende o número de óbitos de menores de um ano 
de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no 
ano considerado. A taxa de mortalidade infantil contribui na avaliação dos níveis de saúde e de 
desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-se para comparações nacionais e 
internacionais e ainda subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e 
ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde 
infantil. Identificar as principais causas de mortalidade em menores de 1 ano e definir a taxa de 
mortalidade infantil do estado do Paraná. Estudo ecológico sobre a taxa de mortalidade infantil do 
ano de 2012 no estado do Paraná. Os dados foram obtidos por meio de levantamento das 
informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Do total de 153.945 
nascidos vivos no ano de 2012 no estado do Paraná, 1.796 morreram, representando uma taxa de 
1,166%. Do total de 1.796 óbitos infantis, 1.259 ocorreram no período neonatal e 536 no período 
pós neonatal. Assim, observamos a participação do componente neonatal e pós-neonatal de 
70,1% e 29,9%, respectivamente. Considerando que o número de nascidos vivos nesse ano foi de 
153.945, o coeficiente de mortalidade infantil encontrado foi de aproximadamente 12 por mil 
nascidos vivos. As cinco principais causas, segundo capítulos do CID 10 são: Algumas afecções 
originadas no período perinatal, Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas, Causas externas de morbidade e mortalidade, Doenças do aparelho respiratório e 
Algumas doenças infecciosas e parasitárias. Segundo um estudo, valores da taxa de mortalidade 
são considerados baixos quando possuem menos de 20 mortes por mil. No paraná, este valor foi 
correspondente à 11,40, encontrando-se no melhor nível. Baixos níveis de mortalidade infantil, 
estão atrelados com o nível de desenvolvimento da região, com os baixos níveis de mortalidade no 
estado do Paraná, o estado apresenta-se em fase de desenvolvimento, não sendo necessários 
gastos altos com programas de saúde relacionados com a mortalidade infantil. Ainda que o 
coeficiente de mortalidade infantil do estado do Paraná no período de 2012 possa ser considerado 
baixo. As assistências pré-natal e pós-natal devem permitir a identificação de gestantes e recém-
nascidos de risco, para que os mesmos recebam pronta e competente assistência. Isto poderia 
evitar óbitos decorrentes de causas evitáveis e reduzir a taxa de mortalidade do estado.         
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LEVANTAMENTO DA MORTALIDADE NA BAHIA EM 2015  
 

NATHALIA PREZOUTTO VENÂNCIO  
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AIRAN LOBO DA COSTA  
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  

GERSON DA SILVA XIMENDES  
 

No ano de 2010 o estado da Bahia apresentava total de óbitos aproximadamente igual a 76 mil, 
sendo 18 mil mortes por doenças do aparelho circulatório (DAC). Já no ano de 2015 esse total 
subiu para 87mil óbitos, dos quais foram 20 mil por DAC. As doenças do aparelho circulatório, por 
sua importância e magnitude, tornou-se um dos mais importantes problemas de saúde da 
atualidade, tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes, dentre eles o Brasil. Elas 
correspondem à primeira causa de óbito em todas as regiões do país, em ambos os sexos, sendo 
responsáveis por 31,8% do total de óbitos e por 10% das internações, bem como pela proporção 
mais alta de mortes prematuras, seguidas do câncer. Um estudo sobre DAC revelou projeções 
sobre as prevalências de óbitos por doenças do aparelho circulatório em países de baixa e média 
renda. Dentre os fatores de risco destaca-se o tabagismo seguido de sedentarismo e dieta rica em 
gorduras saturadas, com consequente aumento dos níveis de colesterol e hipertensão. Levantar as 
principais causas de mortalidade no estado da Bahia no ano de 2015, segundo o capítulo 
CID10. Trata-se de um estudo ecológico baseado em coleta de dados secundárias (DATASUS). Foi 
realizado a busca no site, a partir do TABNET. Coletando-se os dados das 5 principais causas de 
mortalidade no estado da Bahia no período de 2015.  Em 2015, o estado da Bahia apresentou um 
total de óbitos igual a 87.083. A principal causa foi doenças do aparelho circulatório com um total 
de 20.749 óbitos, seguida por causas externas de morbidade e mortalidade com 12.751 óbitos. A 
terceira maior causa foi sintomas, sinais e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais, 
no qual foi encontrado 12.018 óbitos, a quarta maior foi Neoplasias com total de 11.114 óbitos. E 
por último, doenças do aparelho respiratório totalizando 7.236 óbitos.  De acordo com um estudo 
onde observa-se que países de baixa renda apresentam doenças do aparelho circulatório como 
principal causa de mortalidade, a Bahia por se incluir em um país com esse parâmetro, possui esse 
motivo liderando suas causas de óbitos. O tabagismo aumenta o risco de mortalidade por doenças 
coronarianas, hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, bronquite, enfisema e câncer, se 
tornando um importante fator de risco para essa causa de óbito.   Em 2010, bem como em 2015, 
doenças do aparelho circulatório tem liderado as causas de morte no estado da Bahia, de acordo 
com o estudo ecológico realizado foi concluído que o principal fator de risco é o tabagismo, que 
também é significativo para outros problemas de saúde. O ideal seria a promoção de saúde na 
atenção primária para conscientizar a população dos riscos oferecidos por esse hábito, entre 
outros fatores de risco, e dessa forma a prevenir e diminuir esses agravos nesse Estado.         
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MODULAÇÃO DE CORRENTE DE TUBO BASEADO EM ÓRGÃO RADIOSSENSÍVEIS: USO DO ESCUDO DE 
BISMUTO E DO SUTIÃ COMO PARÂMETROS PARA OTIMIZAR A DOSE DE RADIAÇÃO  

 

MICHAEL GABARRON COSTA  
 

A modulação de corrente de tubo baseada em órgãos é uma tecnologia introduzida recentemente, 
projetada para reduzir a distribuição de radiação na TC para órgãos radiossensíveis localizados de 
forma ventral. Esta tecnologia baseia-se em uma redução de corrente quando o tubo de raios X 
gira sobre o terço anterior da circunferência do corpo, onde as mamas, a tireoide e os olhos estão 
localizados e, para manter a qualidade da imagem, um aumento da corrente compensatória sobre 
os dois lados e terços posteriores da circunferência corporal. A modulação de corrente de tubo 
baseado em órgão radiossensíveis, utilizando escudo de bismuto e uso do sutiã como parâmetros 
para otimizar a dose de radiação foi pesquisada para avaliação e conhecimento desta nova 
ferramenta implantada nos novos TCMD. O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa de redução de 
dose absorvida dos órgãos radiossensíveis quando analisado com o uso do CAE, comparado com o 
OBTCM associado ao uso do escudo de bismuto e o sutiã quando necessário. Este estudo buscou 
mostrar a importância do uso do modulador de dose baseado em órgãos radiossensíveis, em 
comparação com o uso do controle automático de exposição utilizando ou não o escudo de 
bismuto, o sutiã aplicado de acordo com a necessidade, permitindo otimizar a dose de radiação 
sem denigrir a qualidade de imagem. Foi realizado estudo de revisão sistemática da literatura, 
avaliando-se os artigos que descrevessem o assunto sobre Modulação de Corrente de Tubo 
Baseado em Órgão, o uso do escudo de bismuto e o uso do sutiã em Tomografia Computadorizada 
no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016.  O uso do CAE baseia-se na modulação 
angular longitudinal, permitindo uma redução de até 50% da dose de radiação. Superior ao CAE 
tem se o OBTCM que otimiza a dose de radiação em até 75% nos órgãos radiossensíveis que estão 
localizados na região ventral de acordo com o arco radial em média de 120º. O OBTCM modula a 
dose de radiação apenas no arco radial, fora do valor do arco radial a corrente é aumentada 25% 
para compensar a dose de radiação, ou seja, a modulação ocorre em xy e não em z. O objeto 
simulador Alderson Rando tem contribuído para as pesquisas, portanto os efeitos radiobiológicos 
não se desenvolverão.  Este estudo examinou a porcentagem da dose de radiação absorvida para 
os órgãos radiossensíveis, através do OBTCM que usa um arco radial de 120°, que permitiu uma 
redução de dose de 20 - 40% sem e com o uso do escudo de bismuto. O uso do sutiã influencia 
positivamente a eficácia da modulação de corrente de tubo dependente de ângulo, apresentando 
maior efeito em mulheres com seios grandes.  Conclui-se que esta tecnologia promete otimizar à 
dose de radiação aos órgãos radiossensíveis quando utilizado o CAE ou o OBTCM associado com o 
escudo de bismuto e sutiã.    Não houve.     
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MORTALIDADE INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO EM 2012: UMA ANÁLISE DA QUALIDADE DE SÁUDE DE SUA 
POPULAÇÃO  

 

CAIO LUIS MICHELON COSTA  
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DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
WILLYS TRISTÃO  

 
A população residente no estado do Espírito Santo (ES) é de 3.512.672 habitantes, sendo o décimo 
quarto estado mais populoso do Brasil. O seu IDH é de 0,740, segundo dados do ano de 2010, 
sendo o sétimo mais alto entre as unidades federativas do Brasil. Dada a importância da 
mortalidade infantil enquanto indicador do nível de saúde e desenvolvimento das populações, a 
monitorização dos óbitos infantis é fundamental, sobretudo devido à evitabilidade da grande 
maioria destes. As mortes evitáveis são consideradas desnecessárias ou consentidas, constituindo-
se eventos sentinela para avaliação da qualidade da assistência à saúde.  O objetivo do estudo 
consiste em apresentar e analisar dados sobre a mortalidade infantil e mortalidade geral no 
Espírito Santo no ano de 2012. Trata-se de um estudo ecológico com enfoque na análise espacial e 
nos possíveis determinantes da taxa de mortalidade infantil do estado do Espírito Santo no ano de 
2012. Os dados utilizados são oriundos dos sistemas SIM (Sistema de Informação sobre 
Mortalidade) e SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos). A taxa de mortalidade 
infantil no Brasil em 2011, foi de 15,59, comparada a 11,46 no Espírito Santo. Dos óbitos em 
crianças menores de 1 ano, aproximadamente 48% ocorreu no período neonatal precoce, 20% no 
período neonatal tardio e 32% no período pós-neonatal. O índice de Swaroop-Uemura no Espírito 
Santo é de 72%, com curva de Nelson de Moraes do tipo IV. A taxa de mortalidade infantil, em 
2012 no Brasil, foi de 15,69, enquanto no Espírito Santo foi de 11,46. Essas taxas de mortalidade 
infantil são classificadas como baixas, em função da proximidade de valores já alcançados em 
sociedades mais desenvolvidas. A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos 
nos períodos neonatal precoce (0-6 dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 
dias e mais). No ES houve 291 óbitos ocorridos no período neonatal precoce, 122 no neonatal 
tardio e 193 no pós-neonatal, totalizando 606 óbitos segundo faixa etária menor de 1 ano. A 
mortalidade proporcional por idade pode ser representada em gráfico, através da Curva de Nelson 
de Moraes. No ES a curva é do tipo Tipo IV, equivalente a um nível de saúde elevado, onde a 
proporção de óbitos mostra-se mais elevada no grupo etário de mais de 50 anos (Índice de 
Swaroop-Uemura no ES = 72%). Essa curva é característica em países desenvolvidos. A realização 
desse estudo permitiu conhecer o perfil da mortalidade infantil no Espírito Santo, no período de 
Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012, evidenciando uma Taxa de Mortalidade infantil baixa, 
semelhante a de países desenvolvidos. Evidenciou, também, que no período do estudo, houve 
maior ocorrência de óbitos no período neonatal precoce o que indica problemas relacionados à 
atenção ao pré-natal e ao parto, sendo necessário a avaliação da qualidade da atenção à saúde, a 
fim de compreender os fatores envolvidos na mortalidade para indicação de medidas de 
prevenção e controle.         
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MORTALIDADE MASCULINA POR CAUSAS EXTERNAS NO ESTADO DO CEARÁ EM 2012: UMA ANÁLISE DOS 
IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NA SAÚDE DO HOMEM.  
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WILLYS TRISTÃO  
 

Atualmente,as mortes por causas externas representam um importante problema de saúde 
pública no mundo fazendo parte quase sempre das três primeiras colocações entre as causas de 
óbito.A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou em 2002 o caráter multifatorial das causas 
externas,sendo a principal delas atribuída a violência por disparidades políticas,socioeconômicas e 
culturais.No Brasil, esse grupo de agravos tem sido responsável por importante parcela das mortes 
masculinas nas últimas décadas, representando um desafio de saúde pública no país.No 
Ceará,este fator tem ocupado o primeiro lugar nos óbitos entre os homens. Nesse sentido, 
analisar os óbitos masculinos por causas externas constitui elemento importante para o 
conhecimento de suas tendências além de permitir a elaboração de políticas que busquem reduzir 
os índices de violência e melhorar os serviços de saúde. Avaliar a mortalidade por causas externas 
em homens residentes no estado do Ceará no ano de 2012 em um comparativo com a 
federação Trata-se de um estudo ecológico sobre a mortalidade masculina por causas externas em 
2012(ano censitário)no Ceará e na federação, com criação de gráficos no Microsoft Excel e análise 
dos dados obtidos a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da 
Saúde. As causas externas foram classificadas de acordo com o Capítulo XX da 10ª Classificação 
Internacional de Doenças (CID10),enfocando Agressões (X85-Y09).Os óbitos foram divididos ainda 
em extratos etários(menores de 1 ano; 1 a 4 anos; 5 a 19 anos; 20 a 49 anos; e 50 anos e 
mais). Segundo dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),no ano de 
2012, dos 670.743 óbitos da população masculina brasileira, 125.253(18,67%) foram acarretados 
por causas externas de morbidade e mortalidade,sendo a segunda maior causa de morte no 
país.Dessas,cerca de 41,15% (51.544) foram ocasionadas por agressão.Já no estado do Ceará 
foram registrados 28.423 óbitos masculinos,sendo que 7.333 (25,79%) foram devidos à causas 
externas.Desses,3.621 foram por agressão. Neste estudo,a faixa etária mais acometida, tanto para 
o estado abordado quanto para o país,foi a de 20 a 49 anos. Dentre as causas externas,dos cinco 
subgrupos mais relevantes nos óbitos do Ceará,Agressões(X85-Y09) desponta como principal 
causa dessas mortes. É evidente que o nação,bem como o Ceará,possuem perfis muito 
semelhantes no que tange as condições de violência como motivador de óbitos 
masculinos.Também é verdade que a violência impõe uma sobrecarga aos serviços de saúde, visto 
que é para este setor que convergem as vítimas,exercendo pressão sobre os serviços de 
emergência,assistência especializada,reabilitação física,psicológica e social. Assim,a análise 
detalhada da mortalidade masculina pode auxiliar no aprimoramento de políticas que tenham por 
objetivo promover ações de saúde capazes de solucionar os problemas da realidade masculina nos 
seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos.         
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NUMERO DE ÓBITOS DE 5 A 74 ANOS E SUAS CAUSAS EVITÁVEIS MAIS FREQUENTES: SÉRIE TEMPORAL DE 
2010 A 2015  

 

KAREN LETISSA FRANCISCHETTE GABRIEL  
MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA  

 
As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas preveniveis, total ou 
parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um 
determinado local e época. Essas causas devem ser revisadas a luz da evolução do conhecimento e 
tecnologias para as praticas da atenção a saúde. Analisar os resultados em serie temporal, no 
período de 2010 a 2015 das quatro principais causas de óbitos por causas evitáveis de 5 a 74 anos 
no Brasil. Foi realizado um estudo observacional baseado em dados estatísticos disponibilizados 
pelo DATASUS, analisando a seguinte abordagem metodológica: estudo de série temporal (2010 e 
2015) para a observação da tendência ao longo dos anos do indicador de razão das quatro 
principais causas de óbitos por causas evitáveis de 5 a 74 anos no Brasil.O trabalho utilizou para a 
análise temporal o Microsoft Excel através de análise gráfica. Segundo os dados encontrados no 
DATASUS no ano de 2010 a 2015 no Brasil, têm-se um total de 4.033.091 (100%) casos de óbitos 
por causas evitáveis de 5 a 74 anos. Sendo as causas mais comuns de mortalidade: Infarto agudo 
do miocárdio com 316.672 (7,8%) casos, Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou 
de arma não especificada 211.415 (5,2%) casos, diabetes mellitus 164.872 (4,0%) casos e Outras 
causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade 136.212 (3,3%) Os indicadores de 
evitabilidade podem ser importantes avaliadores de efetividade dos serviços de saúde. Seu 
acompanhamento permite levantar hipóteses sobre a qualidade e os resultados dessa assistência. 
O exercício descrito neste artigo aponta, entretanto, para a necessidade de continuidade e 
aperfeiçoamento do debate das causas evitáveis pela ação da saúde. Conclui-se que no Brasil a 
morte em menores causas evitáveis ainda é excessivamente alta. Os resultados indicam que 
persistem os desafios na assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde. Podemos afirmar que 
esses óbitos não podem ser atribuídos somente à falhas exclusivas da atenção à saúde, 
constituindo um desafio também para outros setores sociais com influência direta nas condições 
de vida do cidadão.         
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O PANORAMA DO CÂNCER GÁSTRICO NO BRASIL  
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DANIELLE FERREIRA LONCHIATI  

FÁBIO MARINHO GOMES  
 

O Câncer gástrico é uma das neoplasias malignas mais comuns e apresenta alta mortalidade, 
sendo considerada a segunda maior causa de morte por neoplasias mundialmente. Os tumores 
apresentam-se em três formas histológicas: adenocarcinoma - maior prevalência com mais de 90% 
dos casos - linfoma e leiomiossarcoma. A causa é multivariada sendo os principais fatores de riscos 
conhecidos: tabagismo; infecção pelo Helicobacter pylori; idade avançada e gênero masculino; 
alimentação; associação de doenças - como a gastrite crônica atrófica, metaplasia intestinal da 
mucosa gástrica, anemia perniciosa, pólipo adenomatoso do estômago - e história familiar 
positiva. O seu diagnóstico, estadiamento e tratamento não obedecem à padronização no Brasil 
devido às diferenças de recursos na assistência médica nas regiões e pela sua grande extensão 
territorial. Devido a este fato, a sobrevida dos doentes é menor em algumas 
localidades. Comparar a estimativa do número de casos por sexo de câncer gástrico em 2016 na 
região Sudeste com Nordeste e a nível Nacional. As incidências de câncer gástrico por sexo e 
região utilizadas na pesquisa foram coletadas na base de dados do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA). Foi possível observar que, no ano de 2016, a incidência estimada de câncer gástrico em 
13,79 por 100 mil habitantes para homens da região Sudeste, o que representa a 5º maior causa 
de neoplasia. Enquanto que para a Região Nordeste foi de 10,57 sendo a 2º maior causa. Em 
relação às mulheres, na Região Sudeste este não se encontra entre as 5 maiores causas, todavia na 
Região Nordeste é o 5º mais incidente com 6,73 casos por 100 mil habitantes. A Nível Nacional, 
em homens, é o 4º mais incidente com 13,04, já nas mulheres é o 5º mais incidente com 7,37 por 
100 mil habitantes. Os resultados encontrados no seguinte estudo revelam o caráter multifatorial 
da patologia, na qual o fator de risco intrínseco - sexo masculino - associado à redução de recursos 
na assistência à saúde leva a maior prevalência do câncer em homens que residem na região 
nordeste De acordo com a análise dos dados foi constatado que há maior prevalência da patologia 
no sexo masculino, o qual se apresenta como fator de risco intrínseco, além de associar-se aos 
determinantes sociais do processo saúde-doença e o fato de buscarem apenas a resolutividade, 
distanciando-se dos programas de prevenção e promoção de saúde. Em segunda instância, 
observou-se que a Região Nordeste apresenta maior prevalência em relação ao Sudeste, o que se 
explica pela redução de recursos na assistência médica, pelo menor nível socioeconômico, além da 
inexistência ou ineficácia das medidas de promoção e prevenção.         
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O PERFIL DOS INDIVÍDUOS QUE FORAM A ÓBITO POR SUICÍDIO NO ESTADO DE SÃO PAULO EM 2014  
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GILMARA PEIXOTO RISTER  
 

Os dados epidemiológicos disponíveis em relação aos óbitos por suicídio são indispensáveis para 
mensurarmos a gravidade desse problema, pois demonstram o tipo de população com maior 
tendência suicida, avaliando seu gênero, sexo, idade e grau de escolaridade. O objetivo é traçar o 
perfil dos óbitos por suicídio no Estado de São Paulo no período de janeiro a dezembro de 2014. É 
um estudo ecológico, realizado por meio de análise estatística descritiva de dados disponibilizados 
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes ao ano de 
2014. Por se tratar de dados secundários de domínio público, o estudo não necessitou de 
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa.  Quanto ao número de lesões autoprovocadas 
intencionalmente na Região Sudeste, o Estado de São Paulo é responsável por 52% dos casos. 
Dentre os suicídios ocorridos neste Estado em 2014, a capital do Estado ocupa o primeiro lugar 
com 532 óbitos, seguida de Guarulhos, 65 e Campinas, 58 óbitos. A cidade de Presidente Prudente 
ocupou o 35º lugar com 11 mortes. De acordo com a OMS, 80% dos óbitos por suicídio ocorridos 
no Estado de São Paulo foram cometidos por indivíduos do sexo masculino e 20% pelo sexo 
feminino, dos quais 68% são brancos, seguidos de pardos 23% e negros com 4%; os outros 5%. A 
faixa etária predominante de lesões autoprovocadas intencionalmente foram entre os 25 e 34 
anos de idade, totalizando 24%, e que 28% desses óbitos atingiram indivíduos que possuíam de 4 a 
7 anos de escolaridade.  O presente estudo observou que no Estado de São Paulo, as maiores 
taxas de suicídio acometem o sexo masculino que enquadram na faixa etária entre 25 e 34 anos, 
de cor branca, com tempo de escolaridade entre 4 a 7 anos e que residem na cidade de São Paulo 
capital.  A discussão sobre o assunto ainda não é suficiente para promover a prevenção necessária 
para diminuir o impacto deste problema de saúde pública. A sociedade apresenta grande 
preconceito à respeito do assunto, e divulgar os dados apontados neste estudo contribui para 
informar a população sobre a dimensão do problema. Quanto maior o conhecimento e 
informação, maiores serão as chances de prevenção.         
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O USO INDISCRIMINADO DE METILFENIDATO COMO ESTIMULANTE POR ESTUDANTES DAS ÁREAS DE 
BIOLÓGICAS, EXATAS E HUMANAS  

 

JOÃO PAULO AMSTALDEN GRANADO  
IANARA BROCHADO PASSOS  

MARINA TEIXEIRA VENDRAMEL  
RENATA MANO SCATAMBURLO BIFARONI  

FÁBIO ANTONIO DUARTE SOUZA  
EMANUELE MORAES MELLO  

 
O cloridrato de metilfenidato é um psicoestimulante usado para o tratamento de Narcolepsia e 
Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH). Esta droga tem indicação médica restrita, porém vem 
sendo utilizado de forma indevida para fins de melhora de desempenho acadêmico. Devido ao 
aumento significativo do uso de drogas almejando melhor desempenho acadêmico dentro de 
universidades e temendo as possíveis consequências deste uso indevido, será realizado um estudo 
que visa caracterizar alguns aspectos do uso do metilfenidato. O objetivo geral deste estudo é 
avaliar o uso do metilfenidato, correlacionando às áreas biológicas, exatas e humanas da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Foi realizado um estudo transversal que avaliou o uso 
do metilfenidato por estudantes universitários, correlacionando as áreas de biológicas, exatas e 
humanas. 545 alunos responderam a um questionário auto-aplicável investigando as 
características do uso da droga, sendo 191 da área de biológicas, 119 de exatas e 232 de humanas. 
Para análise de dados empregaram-se os testes qui-quadrado e teste G. A presente pesquisa foi 
aprovada pelo comitê de ética.  O início da pesquisa foi a respeito do conhecimento do 
entrevistado sobre alguém que já fez uso do metilfenidato. Na área de biológicas 79,44% 
conheciam alguém que já fez uso, de exatas 57,98% e humanas 51,30%. De acordo com os 
estudantes, essas pessoas usavam a droga pelo mesmo motivo nas três áreas abordada, para 
obter melhora do desempenho acadêmico. 15,31% dos alunos entrevistados referiram ter usado 
metilfenidato, sendo que 100% relata esse uso para fins que difere da sua indicação, onde 67,14% 
declaram o uso mais de uma vez. Dentre os alunos, a área de biológicas prevaleceu com 21,46% 
(p=0,0027), seguido da de exatas com 16,81% e a de humanas com 9,48%. Independente da área 
(p=0,3638), o motivo foi para obter melhora do desempenho acadêmico, onde 72,51% obtiveram 
esse resultado e aproximadamente 40% pretendem continuar seu uso. O presente estudo 
possibilitou aferir que os alunos da área de biológicas foram os que mais se automedicaram com o 
metilfenidato, sendo o motivo de estimular o desempenho acadêmico alcançado, onde alguns não 
pretendem cessar essa pratica. Esse é um efeito muito desejado dentro das instituições de ensino 
superior. A pesquisa aponta que o uso não prescrito do metilfenidato é uma realidade entre os 
universitários, e, a facilidade que os estudantes encontram em adquirir esse fármaco dificulta o 
combate a esse consumo.         
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PERFIL DA MORTALIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2012  
 

DÉBORA TYEMI TAKASHIMA  
CAROLINE FONSECA  

WILLYS TRISTÃO  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

LIA MAKI HATISUKA IMAI  
 

O estado do Rio de Janeiro situa-se na porção leste da região sudeste do país, ocupando uma área 
de 43 780,172 km². Apesar de ser o terceiro menor estado brasileiro, concentra 8,4% da 
população do país, sendo o estado com maior densidade demográfica do Brasil. Sua população 
total é de aproximadamente 16,46 milhões. A taxa de mortalidade é um forte indicador social, 
pois, quanto piores as condições de vida, maior a taxa de mortalidade e menor a expectativa de 
vida. Calcula-se pela relação entre o número de mortos de uma população em um determinado 
espaço de tempo, geralmente em um ano. É representada constantemente pelo número de óbitos 
por cada 1000 habitantes. Existem vários fatores que influenciam a taxa de mortalidade, como a 
subnutrição, condição física de cada habitante, fenômenos climatológicos, doenças (como infarto, 
derrame cerebral e infecções respiratórias), entre outros. Apresentar o perfil da mortalidade 
segundo a Curva de Nelson de Moraes e das 5 principais causas de morte. Analisar os dados 
coletados e calcular a taxa de mortalidade, construindo a curva de Nelson de Moraes. Trata-se de 
um estudo ecológico do qual os dados foram levantados do SIM (Sistema de Informações sobre 
Mortalidade) do estado do Rio de Janeiro do ano de 2012.  Ao analisar o gráfico da curva de 
Nelson de Moraes, identificamos o formato de J, que significa que morrem mais pessoas acima de 
50 anos do que crianças. No início, observamos que o índice de mortalidade infantil é muito baixo 
e sua maior incidência é na faixa etária menor que 1 ano. O estado apresenta um ótimo resultado 
em relação à mortalidade. De acordo com o capítulo CID-10 as cinco principais causas de morte 
são: doenças do aparelho circulatório; neoplasias (tumores); doenças do aparelho respiratório; 
causas externas de morbidade e mortalidade; e doenças endócrinas nutricionais e metabólicas. A 
partir dos resultados obtidos conclui-se que há qualidade de saúde no estado, já que a taxa de 
mortalidade concentra-se na faixa etária de 50 anos ou mais. Para evitar doenças e aumentar a 
longevidade é preciso ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente e um 
adequado suporte social, garantindo uma boa qualidade de vida. Com o aumento gradual da 
expectativa de vida é preciso capacitar e formar profissionais de saúde para lidar com as possíveis 
complicações dos idosos priorizando sempre a preservação de sua autonomia física e psíquica. Já 
para um aumento da expectativa em crianças menores de um ano, as soluções mais adequadas 
seriam uma melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, assim como, ações em 
campanhas nacionais de vacinação, ao aumento do número de atendimentos pré-natais, ao 
acompanhamento clínico do recém-nascido e ao incentivo ao aleitamento materno.         
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PERFIL DE MORBIDADE DOS PRINCIPAIS DISTÚRBIOS CIRCULATÓRIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA NO ANO 
DE 2016  

 

GABRIEL CABRAL FLORENTINO  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

 
Nesse estudo será evidenciado o perfil da morbidade do estado de Rondônia quanto as 5 
principais causas de distúrbio do aparelho circulatório relacionado ao sexo no ano de 2016. Esse 
sistema circulatório é o conjunto de órgão responsáveis pela distribuição de nutrientes para a 
célula e coleta de suas excretas metabólicas para serem eliminadas por orgãos 
excretores. Levantar os dados de morbidade desse estado, Construir um perfil em saúde baseado 
nos dados levantados e avaliar metas de prevenção a serem desenvolvidas. Pesquisa realizada em 
base de dados do governo durante as aulas de epidemiologia no laboratório de informática da 
universidade (Unoeste). De acordo com o levantamento feito pela base de dados do sistema de 
informações hospitalares do SUS (SIH/SUS) tivemos como principal morbidade os distúrbios do 
sistema circulatório. Acerca dessa patologia, levantamos mais especificamente as cinco principais 
causas dos distúrbios circulatório relacionando- as ao sexo, com uma atenção maior na 
insuficiência cardíaca, a principal afecção desta. Em um total de 7112 casos de distúrbios 
circulatórios no ano de 2016, as cinco principais somam juntas 5032 casos, sendo elas: Infarto 
agudo do miocárdio - IAM, hipertensão essencial - primaria, acidente vascular cerebral - AVC, 
doenças isquêmicas do coração e insuficiência cardíaca - IC. Segundo a III Diretriz Brasileira de 
Insuficiência Cardíaca, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa de caráter 
sistêmico, definida como disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para 
atender necessidades metabólicas tissulares, na presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo 
somente com elevadas pressões de enchimento. Dessa forma, A insuficiência cardíaca (IC) é a via 
final comum da maioria das doenças que acometem o coração, sendo um dos mais importantes 
desafios clínicos atuais na área da saúde. Trata-se de um problema epidêmico em 
progressão.  Baseado nessa pesquisa concluiu-se que o estado de Rondônia possui como maior 
causador de internações relacionadas com distúrbios do aparelho circulatório a insuficiência 
cardíaca. Desse modo, tendo conhecimento acerca do problema é possível traçar metas para que 
esse quadro seja amenizado com uma eficiente cobertura da atenção primaria (AP), para que a 
população não apenas de Rondônia, mas do Brasil todo consiga ser alcançada. É necessário para 
isso, realizar atividades em todos os níveis de atenção, principalmente na primaria, por meio de 
campanhas de conscientização, estimulo de pratica de atividades físicas, medidas profiláticas 
acerca de doenças parasitarias, dentre outras, diminuindo assim o alto número de internações 
evitáveis, e consequente aumento da fila de espera do Sistema Único de Saúde.         
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PERFIL DE MORBIMORTALIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM 2012  
 

MÁRCIO MESSIAS CARDOSO DE LIMA  
LUCAS MARTINS DE FARIA  

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
 

O estado de Santa Catarina, uma das 27 federações do Brasil, apresentava em 2012 uma 
população total de 6.383.286 habitantes, sendo assim o nono estado mais populoso do país. 
Dentre essa população, há o predomínio geral da faixa etária de 20 a 29 anos, e predomínio do 
sexo feminino. Desde 1995 a taxa de internação hospitalar pelo SUS por 100 habitantes vem 
caindo no estado, passando de 8,7 neste ano para 6,9 em 2009. No ano de 2012 houve um total 
de x internações, ainda tendo como maior causa de internações no estado, os partos, gravidez e 
puerpério, sendo seguido das doenças do aparelho respiratório, e doenças do aparelho 
circulatório. O perfil das internações no estado acompanha a mudança na saúde do país, onde as 
doenças infecciosas estão dando maior lugar as doenças crônicas degenerativas, assim como em 
países desenvolvidos.  Avaliar o perfil de morbimortalidade no estado de Santa Catarina no ano de 
2012.  O estudo realizado é um estudo ecológico. Os dados foram obtidos através de pesquisa no 
(SIH/SUS) - Sistema de informações hospitalares do SUS, e foram construídos gráficos com os 
dados de internações para análise.  A maior causa de internação geral no estado continua sendo 
por gravidez, parto e puerpério, obtendo 17,30% das internações totais, seguido de doenças do 
aparelho respiratório com 13,76%. A principal causa de internações masculinas no estado, 
continua sendo por doenças do aparelho circulatório, porém diferindo da população feminina, a 
porcentagem de internações masculinas por lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas é muito maior, aparecendo como segunda maior causa de 
internações, com 15,57%. O maior número de internações femininas ocorre por gravidez parto e 
puerpério com uma porcentagem muito mais elevada do que as demais causas, alcançando 
32,94% das internações. A maior parte das internações infantis ocorrem por doenças do aparelho 
respiratório somando 38,75% do total, seguido de afecções originadas no período perinatal com 
13,52%. Contrariando o perfil de internações do estado, a mortalidade no estado possui como 
principal causa as doenças do aparelho circulatório seguido pelas neoplasias.   O estado de Santa 
Catarina apresenta uma maior população na faixa etária de 20 a 29 anos, e predomínio de 
população feminina, o que explica como maior causa de internações no estado a gravidez, parto e 
puerpério. Há um grande numero de internações devido a doenças do aparelho circulatório, tanto 
na população masculina, quanto feminina e infantil. O perfil de mortalidade do estado contraria o 
perfil de internações, porém ambos seguem o perfil de saúde do país, onde as doenças infecciosas 
estão diminuindo, e as doenças crônico degenerativas estão aumentando.          
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PERFIL DO DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DO PIAUÍ DO ANO DE 2012  
 

MANUELA DIAS DE SOUZA RIBEIRO  
LEONARDO MAGNANI SEABRA  

LORENNA DA SILVA SANTOS  
PAULA CRISTINA QUEIROZ CARVALHO  

 
O Piauí é um Estado brasileiro que se localiza na região Norte do país, tendo como sua capital 
Teresina e abrigando mais de 3 milhões de pessoas, sendo a maior parte do sexo feminino, com 
idade superior a 50 anos. "O principal objetivo ao realizar o diagnóstico de situação de saúde e 
condições de vida é saber como adoece e morre a população em determinadas situações. O 
diagnóstico facilita, portanto, a identificação de problemas e necessidades a serem enfrentadas e 
revela potencialidades locais, por meio da análise do que determina e condiciona cada 
situação." Elaboração do diagnóstico demográfico da situação de saúde do Estado do Piauí, 
através de indicadores de saúde construídos a partir do sistema público de informação 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Trata-se de uma Estudo Epidemiológico em Saúde do 
Piauí, tendo como base a análise dos dados coletados pelo Sistema de Informação TABNET, tais 
como: população residente, número de nascidos vivos e de óbitos segundo faixa etária e segundo 
principais doenças do CID-10 - do ano de 2012; bem como a interpretação dos resultados. A 
população residente segundo o ano de 2012 em Piauí era de 3.160.748 pessoas, com 47.962 
nascidos vivos, sendo a maioria do sexo masculino. Nota-se que o maior número de óbitos se dá 
na faixa etária entre 80 a 89 anos, sendo este diretamente proporcional à idade. Evidencia-se 
também que há uma baixa taxa de mortalidade infantil (na faixa etária menor que 1 ano), pois o 
número de óbitos com menos de um ano de idade em relação ao total de nascidos vivos é 
considerado baixo (menor que 20/1.000 NV), segundo Indicadores e Dados do Ministério da Saúde 
no DATASUS (Brasil, 2012). Ao calcularmos a taxa de mortalidade geral, evidenciamos que o 
número de óbitos registrado, em média, por mil habitantes é de 5,5, ou seja, a cada 100.000 
pessoas, 550 morrem por ano no Piauí, principalmente por doenças no aparelho circulatório. De 
acordo com o Sistema Nacional de Vigilância de Saúde do Piauí, o coeficiente de mortalidade geral 
padronizado por idade geralmente varia entre 6,5 e 10/mil habitantes, sendo o coeficiente de 
mortalidade do Piauí abaixo do esperado, relevando um número anual de mortes alto. A 
representação gráfica da mortalidade proporcional por idade é feita através da Curva de Nelson 
de Moraes. De acordo com Guedes e Guedes, a curva do Piauí é do tipo 4 ou J, que equivale à um 
nível de saúde elevado, onde a proporção de óbitos mostra-se mais elevada no grupo etário de 
mais de 50 anos (+ 70%). Evidencia-se que uma região, para ter qualidade de saúde, deverá 
apresentar uma proporção de óbitos mais elevada no grupo etário de mais de 50 anos. A partir 
dos dados analisados, podemos concluir que o Piauí, apesar de apresentar uma taxa de 
mortalidade geral elevada, apresenta uma boa condição de vida e saúde da população e caminha 
para ser considerado um Estado de desenvolvimento econômico, tendo uma regular organização 
dos serviços de saúde.    UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista     
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PERFIL DO PACIENTE ATENDIDO PELO GERIATRA DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE  

 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
MARIANA ALVES PINEZE  

CARLA FERRAIRO DANIELETTO  
CARLA TATIANE SITOLINO  

EDUARDO FERNANDES CARDOSO SANTOS  
GERSIO CAYRES PINHEIRO NETO  

 
Os idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade, representam um pouco mais de 10% da 
população brasileira. O envelhecer envolve várias modificações no organismo humano, desde 
molecular ao morfofisiológico. Existem peculiaridades no processo saúde-doença de pessoas 
idosas, que favorecem o desenvolvimento dos denominados "gigantes da geriatria": incontinência 
urinária, imobilidade, instabilidade postural, insuficiência cerebral (depressão, insônia, demências 
e delirium) e iatrogenia, diante disso eles requerem cuidados especiais, principalmente de 
geriatras e gerontólogos. Estes pacientes têm a sua disponibilidade os Centros de Referencia de 
Idoso (CRI), que oferecem atendimentos multiprofissionais especializados para esta faixa 
etária. Este trabalho teve por objetivo identificar o perfil da população idosa atendida pelo 
geriatra no CRI de Presidente Prudente O projeto está aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, 
CAAE 26387413.6.0000.5515, protololo 1971. Trata-se de um estudo exploratório, transversal e 
quantitativo, para o qual foi realizada uma amostragem consecutiva, de conveniência, onde foram 
incluídos os pacientes atendidos pelo geriatra no Centro de Referencia do Idoso "Idade Feliz" de 
Presidente Prudente. Os voluntários, após autorização através do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, foram submetidos a entrevista com aplicação de questionário (em anexo), pelos 
pesquisadores, na sala de triagem, anteriormente a consulta médica, com a presença de 
acompanhante caso solicitado pelo paciente. Os resultados obtidos mostraram que 21,0% dos 
participantes eram do gênero masculino, 71,0% tinham entre 70-89 anos de idade, 91,1% eram 
aposentados, 49% viúvos. Dentre as causas de procura de consulta médica geriátrica a solicitação 
de terceiros representa 21,7% dos casos, 19,7% por esquecimentos, 17,8% para realização de 
checkup, 12,7% por apresentarem dores diversas, 11,5% por tristeza, 9,6% para acompanhamento 
de patologia pré-estabelecida entre outras. Ainda, 68,2% relataram que gostam de manter a 
frequência para as rotinas do CRI para o acompanhamento nas consultas médicas. Pesquisadores 
relataram que a perda de memória pode estar relacionada com os episódios de depressão, 
ansiedade e percepção do estresse. Em pesquisas realizadas demonstraram que os idosos estavam 
na faixa etária entre 60 a 79 anos de idade, sendo que 77,6% estavam aposentados, com cerca de 
40% de analfabetos ou baixo nível de escolaridade, cerca de 60% com sedentarismo e 15% 
tabagistas. Não foram encontrados outros trabalhos na literatura que constam o motivo da 
procura de um médico geriatra. O aumento da expectativa de vida tem sido reflexo das políticas 
aliadas às legislações que tem contribuído para uma melhora no atendimento e assistência global 
do idoso.         
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DEMANDA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA NA REGIÃO DA DRSXI  
 

ALICIA FUDO  
CAMILA BARROS CHAVEIRO  

RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA  
EMANUELE MORAES MELLO  

FERNANDO BUZATTO MANTOVAN  
 

As doenças corneanas são a segunda causa de cegueira reversível no mundo , sendo que o 
transplante de córnea representa a opção de tratamento quando já foram esgotadas todas as 
formas de terapia, sem resultados satisfatórios. Objetivo de identificar a prevalência e as 
principais indicações de transplante de córnea na região da DRSXI (Departamento Regional de 
Saúde número XI) de 2012 a 2016. Estudo retrospectivo aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 
n.58785616.0.0000.5515) com abordagem de laudos cirúrgicos de transplante de córnea na Santa 
Casa de Presidente Prudente/SP, região da DRSXI (Departamento Regional de Saúde número XI) 
onde foram coletados : idade e sexo dos pacientes, principais indicações diagnósticas , tipos de 
córneas utilizadas e tipos de transplantes realizados  171 laudos de pacientes (50,2% masculinos) 
submetidos a cirurgias de transplante de córnea realizadas entre os anos de 2012-2016, 
representando 34,2 cirurgias/ano. Especificamente, 39 cirurgias em 2012 (22,80%), 37 cirurgias 
em 2013 (21,64%), 27 cirurgias em 2014 (15,79%), 25 cirurgias em 2015 (14,62%) e 43 cirurgias em 
2016 (25,15). Mais da metade dos pacientes submetidos a transplante de córnea eram idosos, 
35,09% adultos e menos de 10% adolescentes. Foram observados um total de seis indicações 
diagnósticas, dentre elas o ceratocone (29,23%), a ceratite bolhosa (29,23%), rejeicões (17,54%), 
opacidades cicatriciais(14%) distrofia de fuchs (5,2%) e úlcera (4,67%). Correlação significativa, 
mostrando que a realização de transplante por ceratocone prevalece em adultos (p < 0,0001); 
ceratopatia bolhosa em idosos (p < 0,0001); rejeição e distrofia de Fuchs em idosos (p=0,0050 e 
p=0,0039). Prevaleceu o transplante penetrante (86,9%) e as córneas ópticas (79,64%), com 
correlação significativa para ceratocone (p=0,0086) e ceratopatia bolhosa (p < 0,0001). Em cinco 
anos foram encontrados 171 ocorrências cirúrgicas, sendo que a tendência da prevalência dessas 
ao longo dos anos foi similar à que ocorreu no Brasil, com um aumento em 2016. Os transplantes 
por ceratocone predominaram em adultos, fato explicado pelo transplante ser a última 
terapêutica, tendo em vista a ocorrência dessa doença maior em jovens. Por ceratopatia bolhosa 
era esperada sua maior ocorrência em idosos, conhecendo a principal etiologia (pós-cirúrgico de 
catarata). O local de estudo representa o único serviço SUS ( Serviço único de saúde) da região da 
DRSXI (Departamento Regional de Saúde número XI), abrangendo 45 municípios 
(aproximadamente 1 milhão/habitantes), que possibilitou demonstrar dados coerentes com os 
encontrados a nível nacional         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
394 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

PREVALENCIA DE DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO EM RELAÇÃO AO 
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As doenças do Aparelho Circulatório (DAC) apresentam-se tradicionalmente como a principal 
causa de morbidade do Estado de São Paulo. Dentre as principais DAC se destacam as doenças 
cerebrovasculares, hipertensão arterial elevada, doença arterial periférica, cardiopatia reumática, 
cardiopatia congênita e insuficiência cardíaca; sendo que os fatores de riscos para essas doenças 
são o tabaco, inatividade física, dieta inadequada, uso abusivo do álcool, além dos fatores sociais 
como baixa escolaridade, classe social e renda familiar ou dos biológicos, como idade, sexo e 
cor. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de internações hospitalares por doenças 
do aparelho circulatório no estado de São Paulo entre junho de 2015 a junho de 2017, apontar as 
doenças cardiovasculares que mais afetam a população e correlaciona-las com a idade, sexo e o 
caráter de atendimento. Foi realizado um estudo ecológico observacional baseado em dados 
secundários disponibilizados pelo DATASUS, entre junho de 2015 a junho 2017 para a análise das 
principais doenças do aparelho circulatório no estado de São Paulo relacionando idade, sexo e 
caráter de atendimento. Segundo os dados encontrados no DATASUS no período de junho de 2015 
a junho de 2017 no estado de São Paulo têm-se um total de 188.998 casos de DAC entre 40 e 79 
anos. Sendo as causas mais comuns de internação hospitalar por DAC: insuficiência cardíaca com 
64.135 casos, infarto agudo do miocárdio com 56.191 casos, acidente vascular encefálico com 
49.893 casos e hipertensão primária com 18.779 casos. A ocorrência de internação hospitalar geral 
por DAC no SUS entre homens e mulheres DE 40 a 79 anos foi de 188.998. Quanto ao sexo, houve 
maior prevalência em homens o infarto agudo do miocárdio (36.763) e entre as mulheres foi 
insuficiência cardíaca (30.144). Em relação aos homens a idade de 40 a 69 anos houve um maior 
número de infarto agudo do miocárdio (29.803) e entre 70 e 79 anos insuficiência cardíaca 
(10.963), já nas mulheres entre 40 e 49 anos maior incidência de AVC (2.506), entre 50 a 79 anos 
houve mais casos de insuficiência cardíaca (27.719). De acordo com o caráter de atendimento 
10.714 foram eletivos e 178.284 foram urgências. De acordo com o presente estudo, maior 
ocorrência de morbidade hospitalar por DAC são ocasionados primeiramente pela insuficiência 
cardíaca para ambos os sexos, alterando-se apenas em relação a faixa etária e com maior 
incidência nos atendimentos de urgência.         
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As doenças respiratórias estão entre as afecções mais importantes a serem avaliadas devido à alta 
incidência na comunidade e nas internações hospitalares. Esse alto número se deve a fatores genéticos, 
como na fibrose cística, e ambientais, tal como a exposição à alérgenos no desenvolvimento da asma e 
bronquite. Medidas de higienização promovem o controle da disseminação dessas infecções. Dentro desse 
quadro, evidenciamos na cidade de Presidente Prudente e no estado de São Paulo as principais doenças do 
aparelho respiratório. Levantar o número de internações por doenças respiratórias na população entre as 
faixas etárias de 0 a 19 anos no município de Presidente Prudente e comparar com os dados do estado de 
São Paulo. Trata-se de um estudo ecológico com dados coletados no SIH - (Sistema de informações 
Hospitalares/SUS) referentes às internações por doenças respiratórias em indivíduos nas faixas etárias de 0 
a 19 anos na cidade de Presidente Prudente e no estado de São Paulo. Este estudo foi realizado com base 
no capítulo X do CID - 10, no período de 2016. Na cidade de Presidente Prudente, ocorreram 420 
internações de residentes, nas faixas etárias de 0 a 19 anos, por causa de patologias do sistema 
respiratório, dos quais a pneumonia (38%), corresponde à 158 internações. Comparando ao estado de São 
Paulo, foram encontrados: 102.350 internações, dos quais 48.996 por pneumonia (48%). No estado de São 
Paulo as doenças respiratórias são a 4ª maior causa de internação. Já no município de Presidente Prudente, 
esta classe de doenças está em 7º lugar, porém há necessidade de atenção e busca por prevenção em 
ambos os lugares. Em relação à comparação da cidade de Presidente Prudente com o estado de São Paulo, 
nota-se resultados sem grande discrepância, na qual as doenças que acometem ambos são similares, se 
situando em posição de prevalência com leve diferença. A doença que se destaca é a pneumonia que 
possui diversos fatores associados, sendo influenciada desde a condição de evolução obstétrica às 
condições socioambientais, sendo a faixa etária de 0 a 9 anos mais suscetível às complicações que podem 
resultar em óbito devido sistema imune estar em amadurecimento. Crianças abaixo de cinco anos de idade 
e idosos são os grupos de risco mais suscetíveis aos efeitos tóxicos a poluição do ar. Pode-se concluir que as 
doenças respiratórias ocupam um grande espaço no número total de internações no estado de São Paulo e 
no município de Presidente Prudente. Essas internações resultam em gastos e complicações da doença, 
que podem ser evitados através de promoção à saúde e prevenção de agravos, principalmente por meio de 
mudança de hábitos e condições de vida, como o simples ato de higienização das mãos, que é um método 
acessível a todos e também eficaz no controle de muitas dessas doenças.         
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Corioamnionite histológica é definida pela infiltração das membranas fetais por leucócitos 
polimorfonucleares, sendo que a maioria dos casos ocorre na ausência de sinais clínicos e 
sintomas de infecção. Inúmeros trabalhos demonstram a relação entre a presença de 
corioamnionite e complicações gestacionais e repercussões nos períodos neo e perinatais, 
especialmente quando ocorre antes das 37 semanas de gestação, quando a gestação é 
considerada a termo. No entanto, a fisiopatologia subjacente e freqüência de corioamnionite 
histológica não são claramente definidos porque o número de casos relatados tem sido limitado. O 
objetivo do presente estudo foi determinar a prevalência de corioamnionite histológica em 
gestações de segundo trimestre. Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, no qual foram 
incluídas amostras de membranas corioamnióticas provenientes do Biobanco CONEP B-005 da 
Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE. Os grupos de estudos foram constituídos por gestações 
de segundo trimestre que tiveram exame histopatológico da placenta e anexos realizados, de 
acordo com a presença ou ausência de corioamnionite histológica, segundo os critérios de Redline 
et al. (2003) no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2009. Fragmentos das membranas 
corioamnióticas e do cordão umbilical foram submetidos a processamento histológico habitual, 
com inclusão em parafina e seccionados em micrótomo comum, obtendo-se cortes de 5 
uL(micrômetros) de espessura, posteriormente corados pelo método clássico de Hematoxilina-
Eosina (HE) para a análise histopatológica. Os dados foram avaliados de acordo com diferentes 
graus de acometimento e intensidade da corioamnionite. Para análise estatística, o total de casos 
de corioamnionite histológica em relação à condição gestacional e o grau e intensidade da 
resposta inflamatória foram analisados pelo teste de X2. O limite de significância estatística para 
todos os testes foi de 95% (p < 0,05). No período do estudo foram realizados 807 exames 
histopatológicos de placentas e anexos, dos quais 715 foram de abortamentos, 78 de gestações de 
segundo trimestre e 14 a termo. A positividade de corioamnionite histológica foi de 621 casos 
(76,9%), sendo em cada grupo de 554 (89,2%), 56 (9,0%) e 11 (1,8%), respectivamente. A idade 
materna não apresentou relação com a presença de corioamnionite histológica. A corioamnionite 
tem sido relatada como um fator desencadeante da cascata inflamatória que deflagra o trabalho 
de parto pré-termo. A prevalência de corioamnionite histológica em gestações de segundo 
trimestre é alta e, sendo fator indicativo de infecção intrauterina, os desfechos obstétricos, neo e 
perinatais devem ser avaliados para melhor entendimento da fisiopatologia da 
prematuridade.    Unoeste     
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As hepatites virais são doenças provocadas por vírus com tropismo ao tecido hepático, apresentando cinco 
diferentes principais etiologias. É considerada uma doença de notificação compulsória responsável por 
cerca de 1,4 milhão de mortes/ano de infecção aguda e câncer hepático e cirrose relacionados à hepatite 
no mundo. Destas mortes, aproximadamente 47% são atribuíveis a hepatite B (HBV), 48% a hepatite C 
(HCV). Como uma doença de alto impacto na saúde pública é amplamente abordada pelos maiores órgãos 
de saúde de forma global. Relatar a prevalência de hepatites virais conforme sexo e faixa etária no 
município de Presidente Prudente entre o período de 2010 a 2015. Foi realizada uma busca no banco de 
dados DATASUS, utilizando como filtro para pesquisa o município de presidente prudente como município 
de residência dos casos, casos confirmados segundo ano de notificação, faixa etária e sexo. Conforme 
dados do DATASUS foram notificados 205 casos de hepatites virais. Utilizando estudos de estimativas 
populacionais verificou-se que a prevalência a cada 100mil habitantes foi de aproximadamente: 18,24 casos 
em 2010; 21,34 casos em 2011; 18,87 casos em 2012; 21 casos em 2012; 7,71 casos em 2014; e 7,20 casos 
em 2015. Desses valores, 142 casos foram notificados no sexo masculino e 63 casos no sexo feminino, 
representando respectivamente; em 2010, 28,82 e 8,20 casos a cada 100 mil indivíduos; em 2011, 30,47 e 
12,66; em 2012, 28,34 e 9,87; em 2013, 27,18 e 15,14; em 2014, 9,30 e 6,19 e por fim em 2015, 10,14 e 
4,39. A faixa etária em número absoluto predominou entre 40 a 59 anos com 121 casos, seguida de 20 a 39 
anos com 51 casos, 60 a 69 anos com 26 casos, 70 a 79 anos com 6 casos e 15 a 19 anos com 1 caso. Desde 
2002, o Ministério da Saúde vem atuando nas políticas públicas de saúde contra as hepatites virais para a 
redução da sua propagação e da morbimortalidade. A adoção de medidas incentivada pela Organização 
Mundial da Saúde visa à erradicação da doença no mundo e definiu uma Estratégia do Setor da Saúde 
Global sobre Hepatites Virais 2016-2021 e mais recentemente criou o Dia Mundial da Hepatite 2017. Isso 
refletindo no número de casos, e observa-se que a redução também foi vista nos dados de Presidente 
Prudente. A diferença na prevalência entre os sexos, muito pelo fato do cuidado a saúde individual, e até 
mesmo dentro da faixa etária são reflexos da fisiopatologia e modo de transmissão da doença, onde a 
menor prevalência em crianças deve-se ao pré-natal, um importante determinante de saúde. Em síntese, a 
hepatite é uma moléstia de relevância mundial. A atuação da estratégia global em saúde para a hepatite 
viral e seus esforços tem reduzido o índice, bem como as ações individualizadas na população vem 
atendendo aos poucos os objetivos globais. Em avaliação ao perfil epidemiológico da doença na cidade de 
Presidente Prudente, relatamos um declínio nos valores observados nos anos de 2014 e 2015, o que pode 
ser reflexo de uma boa política publica de saúde.         
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A tuberculose (TB) é uma moléstia infectocontagiosa causada pela Mycobacterium tuberculosis. É um 
relevante problema de saúde pública, sendo reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo. Integrou o no sexto objetivo de desenvolvimento 
do milênio em 2015. Em 2014, cerca de 9,6 milhões de pessoas foram atingidas pela TB e 1,5 milhões 
morreram. Como uma doença tropical negligenciada, mais de 95% dos óbitos ocorreram em países 
subdesenvolvidos, sendo esse número mais expressivo na população soropositiva. A OMS objetiva-se 
acabar com a epidemia de TB em 2030 e a sua erradicação até 2050. Relatar a prevalência de tuberculose 
conforme sexo, faixa etária, casos de HIV e AIDS no município de Presidente Prudente no período de 2010 a 
2015. Levantamento de dados por meio de coleta de resultados no site do Portal DATASUS sobre casos 
confirmados segundo ano de notificação, faixa etária, sexo, casos por HIV e por AIDS. Foram constatados 
448 casos totais, utilizando estudos de estimativas populacionais verificou-se que a maior prevalência 
registrada foi em 2012, com 46 casos a cada 100 mil indivíduos, em contrapartida, observamos que em 
2015 o menor valor de prevalência com 28 casos a cada 100mil habitantes. Em todos os anos prevaleceu à 
faixa etária de 20 a 39 anos (216 casos), seguida pela faixa de 40 a 59 anos (144 casos). Em 2015 registrou-
se 46,11 casos a cada 100 mil homens e 10,55 casos a cada 100 mil mulheres. No período de 2012 a 2015 
foram confirmados 72 casos de HIV, das quais 69 casos evoluíram para AIDS. Observamos uma queda no 
número de casos de 2012 a 2015. Segundo BRASIL (2015), a TB predomina no sexo masculino, o que 
confere nos resultados encontrados no estudo, nos últimos anos tem reduzido o número de casos. Segundo 
o Ministério da Saúde é comum à descoberta da soropositividade para HIV durante o diagnóstico de TB. 
Estima-se no Brasil que há uma prevalência de positividade de 15% nos casos em que foram ofertados os 
testes para HIV. Ainda, em 2014 houve 390 mil óbitos no mundo por TB associada ao HIV, representando 
25% de todas as mortes por TB. A TB é uma moléstia de relevância mundial, as estratégias de combate à TB 
estão em constantes evoluções, seguindo os pilares da estratégia Fim da TB e da cooperação de várias 
nações. A TB pode ser erradica, ainda mais por ser prevenível e tratável. Com o fato de ter notificação de 
coinfecção com a HIV, afirma a necessidade de realizar testes para sua identificação e assim diminuir 
fatores que corroboram ao aumento da morbimortalidade. Em avaliação do perfil epidemiológico da TB 
mediante os dados obtidos percebe-se que o município possui um padrão semelhante ao encontrado na 
literatura, na qual há um maior número de casos no sexo masculino (2014 e 2015) e uma faixa etária 
dentro das médias das referências pesquisadas. Assim como previstas pela OMS, o município de Presidente 
Prudente apresenta diminuição dos níveis da doença.         
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A radioterapia intra-operatória com dose única de elétrons no tratamento do câncer de mama é 
uma técnica que vem para revolucionar o tratamento em pacientes em estágio inicial submetidos 
à cirurgia. Trata-se da utilização de feixe de elétrons através de um acelerador linear móvel para a 
realização da radioterapia intra-operatória e consiste na aplicação de radioterapia durante a 
cirurgia. Assim, aumenta-se a eficácia da terapia em uma única sessão, reduzindo o número de 
exposições. Além de poupar visitas ao hospital, à dose única evita um dano potencial a órgãos, tais 
como: coração, pulmão e esôfago. O novo método evita a exposição desnecessária à radiação e 
limita o tratamento ao local exato onde o tumor primário estava presente. Desta forma, com 
apenas uma sessão de radioterapia intra-operatória, é possível obter o resultado de 28 sessões de 
radioterapia convencional, diminuindo assim o tempo de tratamento. Esta nova tecnologia 
melhora o resultado estético e, ainda, permite a substituição do tempo da radioterapia usual 
ajudando as pacientes a voltarem à rotina com mais rapidez. A presente pesquisa tem por objetivo 
mostrar os benefícios e a importância da radioterapia intra-operatória com dose única de elétrons 
como tecnologia terapêutica no tratamento do câncer de mama. Além disso, o estudo destaca o 
quão relevante é a prevenção ao câncer de mama, bem como o seu diagnóstico precoce.   Essa 
técnica por usar Raios-X, feixes de elétrons de baixa energia e por ser feito no mesmo local da 
cirurgia, pode gerar menores danos ao tecido saudável, eliminar ou reduzir os possíveis efeitos 
colaterais associados ao método convencional como vermelhidão, sensibilidade ou alteração na 
cor da pele, fadiga, fibrose do tecido ou atraso na cicatrização de feridas. Conclui-se que a 
radioterapia intra-operatória é uma técnica bastante eficiente para o tratamento de câncer de 
mama em estádios iniciais. É uma técnica viável e promissora, mas que deve ser indicada em casos 
selecionados. Contudo, por se tratar de uma técnica recente e de alto custo de implantação, no 
Brasil, ela está presente apenas nos hospitais e clínicas mais modernas e o número de 
procedimentos realizados ainda é pequeno em relação à radioterapia convencional. Finalizando, 
pode-se concluir que o plano de tratamento deve, fundamentalmente, minimizar a exposição do 
coração, e do pulmão, para reduzir os riscos de complicações do tratamento, o que é 
perfeitamente possível com essa nova técnica de radioterapia intra-operatória.         
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USO DE ANTIDEPRESSIVOS, ANSIOLÍTICOS E PSICOESTIMULANTES EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO  
 

KELEM APARECIDA ALVES  
AMANDA NEVES AMARAL  

FELIPE VIEGAS RODRIGUES  
 

A quantidade de drogas psicoativas lícitas disponíveis no mercado é significativa e muitas pessoas 
acabam fazendo o uso sem prescrição médica e até de forma inadequada. O presente trabalho 
buscou conhecer o perfil de uso de substâncias antidepressivas, ansiolíticas e psicoestimulantes de 
estudantes universitários da Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente. A 
investigação do perfil de uso dos medicamentos foi feita por meio de um questionário online. A 
aplicação online, sem identificação dos participantes, minimiza esquivas nas respostas sobre o uso 
de medicamentos. A aplicação ainda está sendo realizada, já conta com 348 respondentes, e terá 
período total de três meses. Dentre os respondentes 76,3% eram do sexo feminino e, 23,7%, do 
sexo masculino, 90% destes entre 18 e 30 anos. Há estudantes de diversos cursos, sendo que 50% 
são do curso de psicologia, 23,4% da medicina, 13,9% da biomedicina e 12,7% distribuídos entre 
outros cursos. O uso de antidepressivo é relatado por 34,1% dos alunos, sendo que 12,7% relatam 
ter feito o uso por conta própria, sem a prescrição de um médico. A interrupção do uso foi 
determinada por escolha pessoal em 57,1%, isto é, mesmo nos casos onde a prescrição ocorreu 
pelo médico, e somente 31,4% foi interrompido pelo médico. Em 47,5% dos casos os alunos não 
suspenderam o uso de algumas drogas ilícitas (álcool, tabaco e etc) durante o tratamento. Em 
questão ao uso de ansiolíticos, 69,1% dos alunos alegaram não fazer o uso do medicamento e 
30,9% fizeram ou ainda fazem o uso. Até 24,3% dos sujeitos relata ter iniciado o uso sem 
prescrição médica e as interrupções por escolha pessoal chegam a 41,6%. Quinze participantes 
(19,5%) relatam fazer o uso conforme a necessidade. Quanto ao uso concomitante com outras 
drogas ilícitas (álcool, tabaco e etc) 55,1% dos alunos alegaram que sim e 49,9% não. Quanto ao 
uso de psicoestimulantes 81,8% disseram não fazer o uso enquanto que 18,2% já utilizaram ou 
ainda utilizam a droga. As interrupções do uso por escolha pessoal são de 82,6% dos casos e 15,2% 
dos sujeitos usam esporadicamente. Somente 2,2% dos casos a interrupção se deu por decisão do 
médico. O índice de abuso (uso sem prescrição) é de 58,7% e 44,4% relatam terem conseguido a 
droga com amigos ou parentes. Quase 50% dos sujeitos relatam não ter interrompido o uso de 
outras drogas, sendo que um terço dos sujeitos relata o uso de outras substâncias hiper 
dopaminérgicas, incluindo um caso de cocaína. Embora os dados ainda estejam sendo coletados, a 
amostra até então revela extensa prática de abuso pelos universitários. Mais do que isso, há falta 
de critério em relação ao uso do medicamento, com altas taxas de interrupção por escolha 
pessoal, mesmo quando prescrito por um médico. Os dados analisados até então revelam índices 
de uso semelhantes aqueles da literatura, com uso abusivo de substâncias lícitas e desinformação 
com relação às práticas terapêuticas corretas.         
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UTILIZAÇÃO DO INDICADOR DE MORTALIDADE PROPORCIONAL PARA ANALISAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE 
DO PERNAMBUCO.  

 

RAFAELA SEKO FERNANDEZ  
LIA MAKI HATISUKA IMAI  

NATHALIA BERTINI BONINI  
PAULO ROBERTO ARNAL BONINI FILHO  

CAROLINA BERTINI BONINI  
MURILO ESTEVES CARREIRA PEQUENO  

GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA  
JOYCE SAAB  

 
Utilizando o indicador de Mortalidade Proporcional "Curva de Nelson de Morais" é possível 
classificar os níveis de saúde em muito baixo, baixo, regular e elevado, e utilizando o capitulo CID-
10 é possível o reconhecimento das doenças de maior prevalência, suas restrições (temporárias ou 
permanentes), necessidades e utilização de serviços de saúde. Dessa forma, analisou-se a saúde e 
as condições de vida baseado na mortalidade do estado de Pernambuco no ano de 2012. Este 
localiza-se na região nordeste do Brasil, com uma área de 98.076,001 km² e uma população de 
8.796.448 habitantes segundo censo de 2010, sendo considerado o sétimo estado mais populoso 
do Brasil e possui o décimo maior PIB do país. Elaborar o indicador de mortalidade proporcional 
"Curva Nelson de Moraes" para analisar as condições de saúde do estado observando a 
mortalidade de acordo com suas principais causas (por capitulo CID-10) e faixa etária da 
população residente de Pernambuco. Estudo ecológico, no qual os dados foram coletados do 
(SIM) - Sistema de Informações sobre Mortalidade do estado de Pernambuco em 2012, sendo 
eles: número de óbitos por faixa etária utilizados para elaborar a "Curva de Nelson de Morais" 
com o auxílio do programa Microsoft Excel e número de óbitos por residência segundo o capitulo 
CID-10.  Obteve-se uma Curva de Nelson de Mores que se assemelha à letra "jota", uma vez que a 
maior parcela dos óbitos ocorreu "acima de 50 anos" (73,64%), e a menor parcela ocorreu entre 
"menores de 1 ano" até "19 anos" (6,88%). E constatou-se que a principal causa de óbitos por 
residência segundo o capitulo CID-10 foram as Doenças do aparelho circulatório com 17.219 
óbitos de um total de 57.132, representando 30,13% dos óbitos totais.  A Curva de Nelson de 
Moraes é construída a partir da distribuição proporcional dos óbitos por grupos etários em relação 
ao total de óbitos. Assim a curva pode apresentar quatro configurações distintas indicando um 
nível de saúde, que no caso do Pernambuco obteve um formato que se assemelha a letra "J", isso 
indica que o estado apresenta um nível elevado de saúde. Já a principal causa de óbitos por 
residência segundo o capitulo CID-10 foram as Doenças do aparelho circulatório, significa que há 
prevalência de mortalidade por doenças crônicas e não por doenças parasitárias.  A partir dos 
dados expostos, foi possível concluir que as políticas de saúde públicas voltadas para crianças 
estão sendo efetivas, e que há recursos para prevenção e tratamento de jovens adultos, e que há 
maior prevalência de mortalidade por doenças crônicas e não por doenças parasitárias, 
evidenciando que as melhorias da saúde e condições de vida estão refletindo em uma maior 
expectativa de vida da população do estado de Pernambuco.         
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A PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES SOBRE A UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM UM 
HOSPITAL GERAL.  

 
ALINE APARECIDA BURIOLA  

GUILHERME LIBERATI SILINGOVSCHI  
JORGE ELIAS DE FREITAS RIBEIRO  

MARIA ANGELA ZAMORA ARRUDA GREGOLIN  
FERNANDA ARAÚJO GUIMARÃES  

 
Com o advento da reforma psiquiátrica, nos anos de 1970 e com a luta antimanicomial, surgem no 
Brasil serviços denominados substitutivos ao modelo manicomial. Dentre eles pode-se destacar a 
implantação de leitos de internação psiquiátrica no hospital geral. Os leitos psiquiátricos nos 
hospitais gerais devem contemplar salas para trabalhos grupais, bem como a utilização de áreas 
externas para atividades terapêuticas. Neste contexto, a família também passa a ocupar um lugar 
de destaque nas decisões assistenciais, desempenhando assim um papel ativo nas comissões de 
controle social das políticas públicas de saúde e nas atividades assistenciais dentro das unidades 
de cuidado em saúde mental. Como se sabe, a família é um importante pilar na estrutura de um 
cidadão, e a necessidade dessa estrutura se torna premente quando o indivíduo se encontra em 
uma situação de imprescindibilidade, como acontece no adoecimento mental, sendo o laço 
familiar aparece como instrumento importante para recuperação e reabilitação da pessoa com 
transtorno mental. Assim, a concepção familiar acerca das práticas de cuidado em saúde mental 
podem ser relevantes para gestores de saúde e profissionais administrarem esse novo cenário que 
se constrói na saúde mental.  O presente estudo tem como objetivo identificar a percepção dos 
familiares sobre a unidade de internação psiquiátrica em um hospital geral. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados em uma 
unidade de internação psiquiátrica em um hospital geral, localizada no interior do Oeste Paulista. 
Esta unidade possui 24 leitos para internação e observação de pessoas em agudização do 
transtorno mental, e a mesma está em funcionamento desde 2010. Os dados foram coletados 
junto a familiares de pessoas com transtorno mental internadas na referida unidade, por meio de 
entrevista aberta com roteiro pré-estabelecido contendo quatro questões norteadoras 1- Como é 
para você ter um ente familiar internado em unidade psiquiátrica no hospital geral? 2- Descreva o 
que você considera importante na internação dentro do hospital geral. 3- Descreva o que você 
considera que poderia ser melhorado na internação dentro do hospital geral. 4- Descreva o que 
você pensa sobre internação psiquiátrica no hospital geral e internação no hospital psiquiátrico. 
Atualmente os dados estão sendo analisados por meio da técnica de análise de conteúdo temática 
de Bardin (2011). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP e CAPI - da 
Universidade do Oeste Paulista, sob o protocolo 3731 e CAAE 66068417.7.0000.5515.       Próprios 
pesquisadores.     
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A VIVÊNCIA DO IDOSO QUE DEPENDE DO CUIDADO FAMILIAR  
 

ARIANA IEDA LIMA FERREIRA DA SILVA  
AMANDA GASPAR SILVA  

ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  
 

Envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas e sociais no individuo, tais alterações são 
naturais e gradativas. O processo de adoecer na velhice faz com que muitos idosos experimentem 
algum tipo de fragilidade, acentuando os sentimentos de dependência. Quando o idoso se torna 
dependente de um membro da família muitos sentimentos se envolvem nessa relação. Por isso é 
necessário entender a visão do idoso quanto a sua dependência, como ele reage às limitações 
cotidianas e como a família interfere nesse processo. Identificar os sentimentos do idoso 
dependente de cuidados de familiares Trata-se de um estudo descritivo-exploratório de 
abordagem qualitativa, no qual será realizada uma entrevista semiestruturada com a seguinte 
questão norteadora: "Como é ser cuidado pelo seu familiar?" que buscará entender os 
sentimentos que permeiam situações da relação entre idoso e cuidador. Além disso, serão 
aplicadas as Escalas de Beck das quais utilizaremos o Inventário de Depressão (BDI), o Inventário 
de Ansiedade (BAI) e a Escala de Desesperança (BHS). Para definição da amostra a estratégia 
utilizada será a saturação dos discursos. Os critérios de inclusão dos participantes da pesquisa 
serão idosos: residentes do município de Presidente Prudente (SP) que convivam no mesmo 
endereço que o familiar cuidador; idade maior de sessenta anos; dependentes de cuidados de um 
familiar; com capacidade cognitiva para responder aos instrumentos de avaliação propostos no 
estudo e dependência de acordo com a escala de Atividades de Vida Diária ou Atividades 
Instrumentais da Vida Diária. A capacidade cognitiva será avaliada previamente com a utilização 
do Mini Exame do Estado Mental para determinar se o idoso está apto a responder as perguntas, 
excluindo os idosos com comprometimento cognitivo que poderia interferir na entrevista. Os 
dados coletados serão analisados por meio da análise estatística descritiva e a correlação das 
escalas será realizada por programa estatístico a definir de acordo com os resultados dos escores 
avaliados inicialmente nas escalas. As entrevistas serão agendadas e realizadas nas moradias dos 
idosos sem a presença do cuidador para evitar vieses pela interferência do mesmo, todos os 
participantes receberão explicações e esclarecimentos sobre o estudo e assinarão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).             
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA SOBRE O EXAME 
CLÍNICO OBJETIVO ESTRUTURADO (OSCE)  

 
CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
PAULA BEATRIZ PESCAROLO  

 
O domínio das habilidades clínicas fundamentais é inerente ao processo de formação do médico. A 
fim de melhorar as falhas de validade e fidedignidade dos métodos avaliativos tradicionais, criou-
se uma nova forma de avaliação, conhecida como OSCE (Objective Structured Clinical Examination 
ou Exame Clínico Estruturado por Estações). Neste modelo, os alunos avaliados percorrem 
"estações" nas quais devem executar tarefas clínicas predeterminadas, que serão avaliadas 
cuidadosamente, focando nas habilidades clínicas do aluno através de um checklist. Ao final do 
OSCE, os avaliadores fornecem um feedback aos discentes sobre o desempenho destes e discutem 
os casos abordados em cada estação. Diante do exposto, faz-se necessário o feedback por parte 
dos discentes para analisar a qualidade do OSCE no processo de avaliação, pois além de estimular 
a aprendizagem, propõe um momento de troca de expectativas e ajuste dos parâmetros a serem 
observados. O objetivo deste trabalho foi identificar por meio de um questionário a percepção dos 
graduandos do 5° e 6° ano do curso de medicina sobre a avaliação da prática clínica através do 
OSCE. Estudo descritivo, transversal, prospectivo, com abordagem quantitativa. Foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, sob número 3530 e CAAE 
61584616.9.0000.551. Os sujeitos foram 303 estudantes do curso de medicina do 5° e 6°ano de 
uma Universidade do Oeste Paulista, que participaram das avaliações da OSCE durante o 1° 
semestre de 2017. A coleta de dados foi através de um questionário adaptado, baseado em 
modelos já existentes, contemplando perguntas sobre percepção dos graduandos sobre a 
avaliação da prática clínica através do OSCE. O instrumento composto por dez questões de 
múltipla escolha foi aplicado pessoalmente pelos pesquisadores após o término da OSCE àqueles 
que aceitaram participar da pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os pesquisadores recolheram o instrumento logo após seu preenchimento e 
colocaram em um envelope sem identificação. Os dados coletados estão sendo analisados com 
procedimentos estatísticos através de análise descritiva de variáveis qualitativas, utilizando um 
software estatístico R e posteriormente será realizado a discussão dos dados baseados na 
literatura nacional e internacional.       Não se aplica     
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E DOS DESFECHOS CLÍNICOS DE PACIENTES QUE APRESENTARAM 
REESTENOSE INTRA-STENT CORONARIANO  

 
THAÍS GONÇALVES DE MATOS  

NATHALYE FERNANDA PEDROSO DIRCKSEN  
RÔMULO CESAR ARNAL BONINI  

 
Devido à alta prevalência de eventos coronarianos em todo mundo, tem aumentado a utilização 
de Intervenção Coronária Percutânea (ICP) como tratamento de escolha, em detrimento de 
procedimentos mais agressivos de revascularização do miocárdio, como a toracotomia. 
Inicialmente a técnica era realizada com utilização de cateter balão, mas com a elevada ocorrência 
de reestenose, foi instituído o uso de stents, que mais recentemente se tornaram farmacológicos. 
A principal complicação do implante de stent é a reestenose, definida como resposta cicatricial 
arterial após lesão sofrida durante a revascularização coronária transluminal, levando à oclusão 
subtotal ou total do vaso arterial. Na prática clínica a reestenose é caracterizada pelo 
aparecimento de sintomas de isquemia e/ou alteração em provas funcionais cardíacas após a 
realização da ICP, evidenciando uma angina ou infarto. A literatura aponta que sua alta 
prevalência está correlacionada a características e comorbidades apresentadas pelo paciente, 
sendo necessários maiores estudos que condizem com a realidade nacional. O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar prevalência de reestenose de stent coronariano pós angioplastia em um 
hospital do interior do Estado de São Paulo, no período de 2006 a 2016. O projeto foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista sob o número CAAE 
60247916.9.0000.5515. Serão obtidos dados em prontuários de pacientes atendidos no setor de 
hemodinâmica, com relação às características e comorbidades apresentadas pelo portador de 
reestenose, além da ocorrência de complicações. A análise estatística será realizada no software 
BioEstat 5.3 por meio do Teste Qui-quadrado para variáveis qualitativas, utilizando nível de 
significância de p < 0,05. Esse estudo busca com seus resultados, auxiliar na predição do risco e 
definir condutas a fim de evitar desfechos que levarão a um mau prognóstico pós implantação de 
stent.            
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ANÁLISE DAS COMPLICAÇÕES MATERNAS, FETAIS E NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
DECORRENTES DA EPILEPSIA E SEU MANEJO DURANTE A GRAVIDEZ  

 
MARIA TERESA FERNANDES CASTILHO GARCIA  

ADRIANA LUCIA SCHEROLI  
AMANDA GASPAR SILVA  

AMANDA GERVASONI PAGANINI  
DÉBORA LETÍCIA CORREIA  

 
A epilepsia é uma desordem cerebral que ocorre devido a descargas elétricas excessivas e se 
manifesta a partir de crises epiléticas. Na gravidez o controle das crises pode se tornar mais difícil 
devido a alterações orgânicas que ocorrem nesse período. O regime de Fármacos Antiepiléticos 
usado na gestação irá influenciar o desenvolvimento fetal, trazendo como consequência tanto 
anormalidades congênitas como alterações no desenvolvimento infantil. O objetivo deste trabalho 
é analisar as potenciais complicações maternas, fetais e no desenvolvimento infantil decorrentes 
da própria epilepsia e/ou de seu manejo clínico durante a gestação. Para tanto, será realizado a 
análise dos prontuários de 60 gestantes epilépticas, que posteriormente serão localizadas para 
que respondam a um questionário e será feita a avaliação das crianças pelo Teste de Triagem de 
Denver II adaptado, cujas mães também serão questionadas sobre queixas direitas no 
Desenvolvimento Neuropsicomotor das crianças. Depois da coleta de dados, será feita análise 
estatística adequada, procurando identificar a relação entre a epilepsia e seu manejo na gestação 
com complicações maternas, fetais e alterações no desenvolvimento infantil.Os dados dos 
prontuários e os coletados na entrevista sobre a gravidez, na aplicação do Teste de Triagem de 
Denver II adaptado e na entrevista sobre o Desenvolvimento Neuropsicomotor da criança serão 
utilizados após a mãe participante assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
para ela e o TCLE para menos de 18 anos para a criança. O trabalho foi aprovado pelo comitê de 
ética da UNOESTE, tendo como CAAE: 69589017.7.0000.5515.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
409 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

ANÁLISE DE PONDERÂNCIA DOS FATORES DE RISCO DESENCADEADORES DE DIABETES MELLITUS 
TIPO II EM PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE  

 
CAIO GARDENAL SANTOS  

MARIO HENRIQUE QUIM FERREIRA  
ALESSE AGENOR FUMAGALI  

LEONARDO SUSSUMU TSUNO  
MARIA VICTORIA SUGUITANI SANTELLO  

RENAN LOPES TELLES  
RENATA GUEDES LIMA SANTOS  

 
Tendo em vista o exponencial aumento nas últimas décadas de doenças crônicas em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, torna-se cada vez mais imprescindível nesse contexto a 
iniciativa, por parte de profissionais da saúde, da produção e publicação de pesquisas que 
abrangem estratégias tanto para acolhimento como tratamento e prognóstico destes pacientes, 
dentre estes os portadores de Diabetes Mellitus tipo II. A importância do diagnóstico precoce do 
descontrole glicêmico está respaldada pelas lesões que essa doença causa como retinopatia, 
nefropatia, neuropatia, alterações de microcirculação e cicatrização, entre outros. Sendo assim, 
torna-se iminente a ideia de que este padrão de paciente deve imediatamente receber a conduta 
necessária fomentado na gravidade de sua patologia, com isso, ferramentas que delineiam o 
estereótipo do diabético favorecem o médico em sua clínica e evitam ainda mais o risco da não 
identificação do doente. Portanto, trabalhos e publicações que demonstrem o peso (ponderância) 
que cada fator de risco tem frente o desenvolvimento da Diabetes Mellitus tipo 2 ajudam a 
mostrar quais variáveis devem ser mais investigadas no atendimento que preconiza tanto a 
prevenção como o tratamento deste paciente. Delimitar a ponderância dos principais fatores 
desencadeantes para diabetes, mostrando quais fornecem maior risco para desenvolvimento da 
doença, bem como os fatores que mais estão presentes no paciente da rede pública de saúde. O 
estudo será baseado na fonte de dados DATASUS, sendo esse banco alimentado por informações 
provenientes do sistema da atenção básica (SIAB) em nível de estratégia saúde da família (ESF). O 
período de alimentação das informações epidemiológicas do HIPERDIA é de 2002 a 2013. Para 
este trabalho o nível regional de interesse pesquisado será sobre o estado de São Paulo. A análise 
do impacto dos fatores de risco frente à patologia será feita por uma análise estatística percentual 
comparativa entre os diversos agravantes estudados.             
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ANÁLISE DO PERFIL DOS ÓBITOS NEONATAIS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO OESTE PAULISTA  
 

RHAISA MASCHIO LEANDRO BIZIO  
GIOVANA MARIOTO PELIZARI  

MURILO SABBAG MORETTI  
JÚLIA FERNANDES TIRITAN  

LETICIA KAZAMA TSUJIGUSHI  
 

A mortalidade infantil é um dos indicadores que melhor reflete as condições gerais de vida de uma 
populaçã. A mortalidade nesse período é resultante de uma estreita e complexa interação entre os 
fatores biológicos, sociais, econômicos, políticos, demográficos e de assistência à saúde materna e 
do recém-nascido, que a tornam um componente de difícil controle.A influência do componente 
neonatal na constituição da mortalidade infantil tem criado inúmeros estudos sobre causa e 
fatores determinantes nessa fase, pois quanto mais desenvolvido o país, maior é a importância do 
componente neonatal sobre a mortalidade infantil, visto que as condições sócio-ambientais 
promovem redução da mortalidade neonatal.As principais causas das 2,9 milhões de mortes 
neonatais a cada ano no mundo segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) são: o baixo 
peso ao nascimento ( < 2500g) e a prematuridade ( < 37 semanas), sendo esses os fatores isolados 
mais importantes, e inclui-se ainda a idade materna ( < 20 anos e > 35anos), má qualidade de 
assistência no pré-natal, fatores genéticos, infecções neonatais, complicações da prematuridade, 
atendimento inadequado ao parto e situações vinculadas a falhas de prevenção, ao acesso, 
qualidade e distribuição de recursos dos serviços de saúde.As informações detalhadas no pré-natal 
adequado ajudam a aperfeiçoar a utilização de recursos necessários na assistência do recém-
nascido, além de, ao final, contribuir nos sistemas de informações e estatísticas, redes de 
pesquisas e orientar na formulação de protocolos. Com a melhoria desses fatores e enfatizando a 
saúde obstétrica e neonatal, há redução da mortalidade neonatal. - determinar as principais 
causas dos óbitos no período neonatal;classificar os óbitos como causas evitáveis ou não evitáveis; 
identificar possibilidades de prevenção das causas evitáveis. A pesquisa será um coorte 
retrospectivo, sendo este um estudo observacional, no qual busca uma população no passado que 
compartilharam um atributo e analisa em seus registros anteriores características que possam ser 
associadas ao desfecho escolhido (OLIVEIRA; PARENTE, 2010). A característica em comum 
analisada neste trabalho será o óbito dos recém-nascidos e possíveis causas. Este estudo será 
conduzido em um hospital terciário do Oeste Paulista de 550 leitos, o qual é uma instituição 
regional de referência que abrange dezenas de especialidades médicas. Os dados clínicos serão 
coletados de prontuários dos pacientes nascidos no hospital terciário descrito, no período de 
janeiro de 2015 a dezembro de 2016, e tais dados analisados serão coletados e anotados em 
formulário, o qual se encontra anexado ao projeto e que incluirá: peso do nascimento, idade 
gestacional pelo método de New Ballard ou ultrassonografia, sexo, Apgar, número de consultas, 
patologia materna, idade materna, diagnóstico e causa do óbito. Não foi encaminhado ao cep por 
tratar-se apenas de análise de prontuário. Número do CAAE: 70156417.4.0000.5515             
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS FATORES DE RISCO CAUSADORES DE HIPERTENSÃO  
 

ERISSON GUILHERME MAURICIO  
ALINE ZANINELO PASQUALI  

CAROLINA SILVA TELLES  
FELIPE MATOS CAMARGO  

HEITOR ZANI GARCIA  
LEONARDO VITOR ORTEGA  

MARIA VICTORIA SUGUITANI SANTELLO  
RENAN LOPES TELLES  

 
Condicionada como uma alteração multifatorial que leva o paciente a apresentar níveis 
pressóricos superiores a 140x90 mmHg, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem sido uma das 
doenças crônicas com maior avanço de incidência e prevalência em todo o mundo. A preocupação 
da comunidade médica com essa patologia se deve a suas diversas complicações e associações 
com outros distúrbios como as lesões de órgãos-alvo. Segundo a sociedade brasileira de 
cardiologia, em dados de estudos americanos publicados na VII diretriz brasileira de hipertensão, a 
HAS está presente em 69% pacientes com primeiro infarto, 77% dos pacientes com AVE e 75% dos 
pacientes com insuficiência cardíaca, demonstrando assim a plurilocalidade de complicações dessa 
morbidade. Fomentado em descobertas e publicações deste âmbito, torna-se iminente a 
importância sobre estudos e pesquisas que demonstrem cada vez mais a comunidade cientifica 
informações que denotem os fatores epidemiológicos, bem como os pontos de diagnóstico, 
tratamento e prognostico desta doença, fazendo assim, um melhor acolhimento do paciente, a 
nível de atenção primária, bem como uma otimização de planejamento governamental, em 
relação à gestão pública. Com isso, trabalhos que demonstrem a ponderância dos fatores 
responsáveis pelo desenvolvimento da HAS devem ser pesquisados e publicados no intuito de 
incluir na formação médica a investigação adequada do peso de cada fator de risco para 
desenvolver esta doença crônica. Demonstrar, por meio de análises tabuladas de percentuais 
comparativos, os fatores de risco vinculados ao desenvolvimento de hipertensão arterial em 
pacientes atendidos pelo SUS. O estudo foi feito na análise de dados coletados a nível de 
estratégia saúde da família (ESF) com informações do sistema da informação da atenção básica 
(SIAB) que alimentam o sistema nacional do DATASUS. A pesquisa foi comparativa a nível 
municipal (Presidente Prudente) e estado de São Paulo. O período de busca das informações de 
2002 a 2013, sendo o critério de busca destas datas baseado somente pela limitação das próprias 
informações no sistema. Os fatores de risco analisados foram: tabagismo, sobrepeso, 
sedentarismo, sexo e idade. Tais fatores foram levados em conta devido seu nível de evidência em 
outros trabalhos da área bem como sua disponibilidade de busca no sistema nacional.            
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ATIVIDADE DA TELOMERASE EM MEMBRANAS CORIOAMNIÓTICAS NA PREMATURIDADE  
 

ISABELA FIORENTINO DE SOUZA  
LAURA AP. ANTONIO SCHINKE  

GLILCIANE MORCELI  
JOSSIMARA  

 
Estudos recentes têm demonstrado que os tecidos gestacionais são responsivos às espécies 
reativas de oxigênio, os quais podem ativar a senescência celular e modificar o perfil de expressão 
gênica e proteica, gerando um ambiente inflamatório mesmo na ausência de infecção que culmina 
na ativação dos mecanismos de parto. Na presença desse ambiente antes das 37 semanas de 
gestação, pode ocorrer o parto prematuro. A diminuição da medida dos telômeros é um marcador 
expressivo de senescência, e a atividade da telomerase pode reverter esse dano.  Caracterizar 
membranas corioamnióticas quanto à atividade telomerase em membranas corioamnióticas de 
gestações a termo e complicadas por prematuridade espontânea. Trata-se de um estudo 
retrospectivo transversal, no qual serão incluídas membranas corioamnióticas (n=15/grupo) 
provenientes de estudo prévio que se encontram armazenadas na Faculdade de Medicina de 
Botucatu, UNESP, sendo o grupo 1: Gestantes com rotura prematura de membranas pré-termo 
(RPM-PT), na presença de trabalho de parto, grupo 2: Gestantes com trabalho de parto pré-termo 
(TPP) e membranas intactas e grupo 3: Gestantes com gestação normal de termo em trabalho de 
parto. No momento da resolução da gestação, fragmentos das membranas foram coletados em 
condições estéreis, congelados em nitrogênio líquido e armazenadas a -80°C. As amostras serão 
analisadas quanto à atividade da telomerase utilizando-se reagentes comerciais (TRAPeze® 
Telomerase Detection Kit). Todas as gestantes foram informadas quanto à utilização das amostras 
em estudos futuros e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A análise 
estatística será realizada de acordo com os pressupostos determinados pelos resultados e o nível 
de significância adotado será de 5%.       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PREVENTIVA DE MANANOLIGOSSACARIDEO NA DOENÇA 
INFLAMATÓRIA INTESTINAL  

 
MARCOS NATAL RUFINO  

JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO  
MARJORI LEIVA CAMPAROTO  

ROGERIO GIUFFRIDA  
HERMANN BREMER NETO  

ROGERIA KELLER  
 

Retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal (DII) prolongada e recidivante do 
colon que compromete a qualidade e a expectativa de vida e aumenta o risco de desenvolvimento 
de cancêr colo-retal. A incidência de câncer colorretal (CCR) em pacientes com RCU é maior que na 
população em geral. Não se conhece a causa da retocolite ulcerativa, mas fatores genéticos estão 
envolvidos no seu aparecimento e progressão, que envolve resposta imune anormal para destruir 
antígenos da microbiota intestinal, o que sugere interações complexas entre fatores genéticos e 
comunidades microbianas endógenas levando ao surgimento de processos inflamatórios, estes 
processos, desempenham papel relevante na etiologia de varias doenças, e envolve múltiplos 
sistemas fisiopatológicos na modulação, entre os quais, o endócrino, notadamente, a 
testosterona.  O presente estudo tem como objetivo avaliar a influencia da suplementação com o 
prebiotico mananoligossacarideos (MOS) em ratos com colite induzida experimentalmente por 
TNBS e tratados com prednisolona na concentração sérica da testosterona em comparação com o 
grupo controle. Serão utilizados neste estudo 9 grupos (n=8) de ratos wistar divididos em: Animais 
não-colíticos (GC, G dieta 0,1%, G dieta 0,2%), animais coliticos (GC TNBS, G dieta 0,1%, G dieta 
0,2%, G Tratamento predinisolona, G Tratamento prednisolona+dieta 0,1%, G Tratamento+dieta 
0,2%). Serão realizadas dosagens da concentração de testosterona sérica nos animais de todos os 
grupos após os 7 dias de aclimatação dos animais (momento zero) e após 14 dias de tratamento. 
As analises serão realizados no soro dos animais.            
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AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH) EM SISTEMA TESTE IN 
VIVO.  

 
KARLA ROBERTA GERVAZONI SILVA  

TALLYRE SILVA MIYAZAKI  
MARJORI LEIVA CAMPAROTO  

ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  
DANIEL ÂNGELO MACENA  

LARISSA ELVIRA PAUKA SANTANA  
SUELEN UMBELINO DA SILVA  

 
A água exerce no organismo várias funções importantes, sendo, portanto, vital ao ser humano. 
Devido à crescente poluição hídrica, a preocupação da população em ingerir água de qualidade 
tem sido cada vez maior, aumentando assim, a procura por águas provenientes de fontes 
minerais, incluindo as com potencial hidrogeniônico acidificado, que segundo a literatura, apesar 
de não alterar o pH sanguíneo, se consumida de forma contínua pode alterar a homeostase do 
organismo, prejudicando a atividade celular, bem como induzindo mutações no DNA. Para avaliar 
o possível efeito mutagênico do pH em sistema teste in vivo será analisada a presença de 
micronúcleos (MNs), os quais são núcleos acessórios originados a partir de fragmentos de 
cromossomos ou cromossomos inteiros que não são incluídos no núcleo principal durante o 
processo de mitose. O teste do MN tem sido empregado no biomonitoramento, já que é capaz de 
detectar efeitos clastrogênicos no DNA ou que interferem na formação do fuso mitótico. Por 
tratar-se de um tema importante em saúde humana, e pela ausência de dados na literatura sobre 
o tema esperamos contribuir para o arsenal científico com a nossa proposta de pesquisa 
inédita. avaliar o efeito mutagênico do potencial hidrogeniônico (pH) de águas minerais 
comercializadas, através do teste de micronúcleo em medula óssea de ratos wistar, espécie 
Rattusnovergicus.  serão avaliadas quatro marcas de águas minerais previamente selecionadas de 
acordo com o pH, adquiridas aleatoriamente e identificadas como A, B, C e D. Os animais serão 
subdivididos em cinco grupos de dez animais, como segue: Grupo Controle: os animais receberão 
água mineral Acom pH de 7,44 considerado ideal e recomendado pelas normas do Ministério da 
Saúde; Grupo Controle + ciclofosfamida: receberão água mineral A com pH de 7,44e 
ciclofosfamida, usada como controle positivo; Grupo Experimental B: receberão água mineral B 
compH 8,66; Grupo Experimental C: receberão água mineral C com pH 7,89; Grupo Experimental 
D: receberão água mineral D com pH 6,42. Após um período experimental de 20 dias os animais 
serão sacrificados e terão coletadas as células da medula óssea para avaliação de mutagênese. 
Além disso, será determinada a atividade da catalase, a qual funciona como importante enzima 
antioxidante no organismo, proporcionando informações relevantes sobre o estresse oxidativo. 
Para a análise estatística será utilizado o teste de Análise de Variância (ANOVA), seguida do teste 
Tukey-Kramer de comparações múltiplas (dados não balanceados). Em todos os testes estatísticos, 
o nível de significância adotado será de 5%, ou seja, a probabilidade P < 0,05.            
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AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES RENAIS EM RATOS WISTAR SUBMETIDOS AO USO DE CORANTE 
TARTRAZINA  

 
LORENA GOEDERT SPAK  

MARIANA TATSUKAWA SATO  
JANAINA RIBEIRO FARIAS  

GABRIELLA LONGO SANTANA  
MARIA PAULA NOGUEIRA FERNANDES  

BRUNA BELONI FANTINI  
ANDRE FELLIPE FRETAS RODRIGUES  

 
Introdução: Tartrazina é um corante amarelo, sintético, utilizado pela indústria alimentícia e 
farmacêutica. Alguns estudos indicam que a tartrazina ou compostos derivados de seu 
metabolismo possam provocar reações alérgicas, interferir em enzimas protetoras da oxidação 
celular, formar compostos mutagênicos ou carcinogênicos, interferir na memória e 
aprendizado.Justificativa:Diante disso, o presente projeto poderá contribuir para o avanço 
cientifico, tanto para a comunidade acadêmica como gerar informações relevantes para a 
sociedade relativa ao consumo do corante tartrazina. O Objetivo do presente projeto será verificar 
se o consumo de tartrazina interfere nas funções renais. Serão utilizados 40 ratos Wistar, 20 deles 
formando o grupo-teste, receberão solução de 7,5 mg/kg de tartrazina por gavagem e 20 o grupo-
controle, receberá água potável também por gavagem, durante o período de 10 meses. A função 
renal será avaliada através da dosagem de creatinina e uréia. Ao final de 10 meses, os animais 
serão sacrificados e seus rins serão avaliados macroscopicamente e microscopicamente, por meio 
da confecção de lâminas coradas por hematoxilina/eosina, além disso será procedida a técnica de 
análise fractal para a análise histológica. O presente trabalho foi submetido pela CEUA, com o 
número de protocolo 3361.            

 



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

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO CORANTE TARTRAZINA NO SISTEMA REPRODUTOR DE RATOS 
WISTAR  

 
NATASHA LAIS NUNHES ROCCO  

ELOÍSA BREDA ROCHA  
ANDRE FELLIPE FRETAS RODRIGUES  

 
Os corantes alimentícios são aditivos utilizados para tornar o alimento mais atrativo, conferindo 
ou intensificando sua coloração. Um dos mais utilizados em alimentos industrializados e 
medicamentos é o amarelo tartrazina, cuja Ingestão Diária Aceitável (IDA) é de 7,5 mg/kg de peso 
corpóreo, encontrado em sucos artificiais, gelatinas, balas coloridas e até mesmo em 
medicamentos. A tartrazina é causa de efeitos adversos como hipersensibilidade alimentar e 
transtorno de déficit de atenção e também apresenta potencial carcinogênico. Autores já 
avaliaram efeitos tóxicos da tartrazina nos órgãos reprodutores masculinos - testículos e cauda do 
epidídimo, bem como motilidade e densidade dos espermatozoides. Considerando o potencial 
carcinogênico e a não-avaliação dos efeitos em glândulas anexas do sistema reprodutor masculino 
-próstata e vesícula seminal-,surgiu a necessidade de avaliar os efeitos do corante amarelo 
tartrazina nestas estruturas Este trabalho tem o objetivo de avaliar alterações em estruturas do 
sistema reprodutor masculino, decorrentes da ingestão do corante tartrazina, em ratos Wistar. O 
projeto foi submetido ao CEUA e será iniciado apenas após sua aprovação. Serão utilizados 20 
ratos machos, Wistar, divididos em 2 grupos: GRUPO TESTE, composto por 10 ratos machos aos 
quais serão fornecidos, diariamente, 7,5 mg/kg de massa corpórea de tartrazina em solução 
aquosa, por gavagem, durante 10 meses; e GRUPO CONTROLE, composto por 10 ratos machos, 
que receberão, também por gavagem, água potável. Todos serão pesados 3 (três) vezes por 
semana e terão o seu consumo diário de água (em mililitros) e ração (gramas) estimados. Após os 
10 meses de experimentação, os animais serão sacrificados e, por fim, serão avaliados peso 
corporal, dos testículos, da glândula seminal e da próstata; análise histopatológica dos testículos, 
vesícula seminal e próstata.       UNOESTE     
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CLASSIFICAÇÃO E BUSCA ATIVA DOS PACIENTES COM IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA ATENDIDOS 
EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO OESTE PAULISTA  

 
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  

DENISE HELENA BOTON  
LÍVIA SOUZA PRIMO  

 
As infecções se constituem como principal fator que estimula o funcionamento do sistema 
imunitário e continuam sendo uma das principais áreas da Medicina. Na falta de resposta 
imunológica encontram-se as imunodeficiências, que cursam com maior susceptibilidade a 
infecções, câncer, autoimunidade e desregulação imune. As imunodeficiências primárias (PIDs) são 
um grupo de doenças geneticamente heterogêneas que afetam diferentes componentes da 
imunidade inata e adaptativa, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, proteínas do 
sistema complemento, células natural killer e linfócitos B e T. Atualmente, mais de 180 diferentes 
PIDs tem sido descritas, entretanto ainda existem obstáculos que dificultam o diagnóstico precoce 
sendo considerada especialmente nos países em desenvolvimento uma doença rara. Pela 
dificuldade em se fechar o diagnóstico precoce devido à falta de conhecimento por parte dos 
profissionais médicos e escassez de recursos tecnológicos, ainda existem muitas pessoas 
portadoras que não foram identificadas e tratadas. Objetivo Principal: Proceder à classificação e 
realizar a busca ativa de pacientes com imunodeficiência primária atendidos em um hospital 
terciário do Oeste Paulista. Objetivos Específicos: 1. Classificar as Imunodeficiências Primárias 
tratadas no ambulatório de Infectologia e Imunodeficiência de acordo com os critérios da OMS; 2. 
Determinar a frequência e os sítios dos processos infecciosos dos pacientes atendidos; 3. Realizar 
a busca ativa com visitas semanais às enfermarias de Infectologia, Pediatria e UTI Pediátrica deste 
mesmo hospital; 4. Credenciamento do serviço junto ao Grupo Brasileiro de Imunodeficiências 
(BRAGID) e sua consolidação para obtenção de financiamento a pesquisas. Trata-se de um estudo 
prospectivo, de busca ativa com visitas semanais nas enfermarias de Infectologia, Pediatria e UTI 
Pediátrica do HR. Dos novos pacientes e daqueles que já são acompanhados no ambulatório será 
determinado o perfil das doenças infecciosas e sua possível classificação. Será utilizado o método 
epidemiológico descritivo que tem como base as variáveis relacionadas à pessoa, lugar e tempo. A 
prevalência será calculada dividindo-se o número de casos analisados pelo número de casos 
confirmados e multiplicando-se o resultado por 100. Os coeficientes de correlação, gráficos e 
tabelas serão calculados pelo teste t de Student e Qui quadrado, através do programa Sigma-stat e 
GraphPad Prisma. Valores de p < 0.05 serão considerados significativos.             
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COINFECÇÃO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE DIAGNOSTICADA ATRAVÉS DO TESTE ML-FLOW NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, ESTADO DE SÃO PAULO  

 
ANA CAROLINA GONÇALVES DE PAIVA  

MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU  
ELIANA PERESI LORDELO  

IGOR FERNANDO ESCANFELLI DA SILVA  
TAÍS DA SILVA ALMEIDA  

ISABELLA BESSEGATTO RODRIGUES  
JANAINA MORAES DE ARAÚJO  

 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil esta na lista dos países endêmicos em 
hanseníase e tuberculose. São doenças infectocontagiosas, granulomatosas, de transmissibilidade 
através das vias aéreas superiores, causadas pelo Mycobacterium leprae e Mycobacterium 
tuberculosis, respectivamente, ambas curáveis, porém com altas taxas de incidência e prevalência. 
Outra característica semelhante é a classificação como forma hiperérgica, quando há destruição 
bacilar pela boa resposta imunológica, e forma anérgica, com lesões disseminadas pela 
multiplicação bacilar. O M. leprae contém em sua cápsula uma estrutura específica, o glicolipídio 
fenólico-1 (PGL-1); este antígeno desencadeia a produção de anticorpos no organismo. Em 1961, 
Chaussinand (apoud Coelho, 2008) relatou a teoria do antagonismo, onde o organismo 
desenvolveria proteção ao M. leprae pela exposição prévia à tuberculose ou pela vacina, o que 
também explicaria a diminuição da incidência após introdução da BCG. Para esclarecer esta 
relação, algumas hipóteses foram levantadas através de publicações de relatos de casos 
esporádicos, como descrito por Trindade et al. 2013 ao relatar o diagnóstico de reação hansênica 
tipo 1 durante o tratamento da tuberculose e o surgimento de tuberculose em outro paciente no 
terceiro mês de prednisona como tratamento das reações hansênicas. Os resultados deste estudo 
poderão trazer informações importantes para compreensão da interação existente entre as duas 
doenças, além de auxiliar os programas de eliminação de ambas. Analisar a existência de 
coinfecção entre tuberculose e hanseníase, em pacientes com diagnóstico de TB, que são 
acompanhados no Ambulatório de Tisiologia do Centro de Saúde Integrado de Presidente 
Prudente, SP. Através do método Ml-flow, será detectada a presença de anticorpos IgM anti-PGL1 
no sangue de pacientes com tuberculose, possibilitando o diagnóstico precoce de infecção 
subclínica por hanseníase. Utilizaremos informações qualitativas e quantitativas para análise de 
dados e o teste Qui-quadrado ou o Teste Exato de Fisher para medir a associação entre variáveis 
discretas ou de classificação.            
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CORANTE ALIMENTÍCIO TARTRAZINA: UMA ANÁLISE IN VIVO DAS SUBSTÂNCIAS ASPARTATO 
AMINOTRANSFERASE E ALANINA AMINOTRANSFERASE E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES HEPATICAS EM 

RATOS WISTAR  
 

FLÁVIA FERRARI  
ILANNA SOBRAL DE LUNA  

 
O emprego de aditivos, notadamente os corantes, é o mais discutido dentre as tecnologias 
utilizadas na indústria alimentícia. Consequentemente, tem aumentado a preocupação quanto aos 
riscos toxicológicos desses produtos e/ou seus metabólitos no organismo humano. O corante 
tartrazina têm sido o corante sintético mais utilizados na indústria alimentícia para oferecer a cor 
amarela. Ele pode ser encontrado em alimentos como, bebidas, iogurtes, sorvetes, doces, geleias, 
pós para sucos sendo também amplamente utilizado como aditivo em produtos cosméticos.A 
relevância desta pesquisa está em obter resultados sobre a alteração da função hepática gerada 
pelo corante Tartrazina através da dosagem de AST e ALT que contribuam para a discussão e 
enriquecimento do conhecimento sobre esse corante alimentício. Bem como está em prover 
informações que subsidiem pesquisas futuras sobre a ação desse corante amarelo sobre os 
hepatócitos de seres humanos.  Os objetivos são avaliar a concentração das substâncias AST 
(Aspartato Aminotransferase) e ALT (Alanina Aminotransferase) no sangue de ratos Wistar que 
foram tratados in vivo com o corante alimentício Tartrazina.  Essa pesquisa consiste em um ensaio 
biológico quantitativo direto onde serão utilizados 40 ratos da raça wistar saudáveis e adultos do 
biotério da Universidade do Oeste Paulista. Espera-se que essa pesquisa consiga analisar os efeitos 
do corante alimentício Tartrazina sobre a função hepática e das vias biliares através da dosagem 
dos níveis séricos de Aspartato Aminotransferase e Alanina Aminotransferase em ratos Wistar e 
avaliar o seu o efeito hepatóxico.            
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DERMATOSCOPIA: UMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA A DIFERENCIAÇÃO ENTRE LENTIGO MALIGNO E 
LENTIGO MALIGNO MELANOMA? UM ESTUDO POR METANÁLISE.  

 
MURILO DE OLIVEIRA LIMA CARAPEBA  

MARIANA ALVES PINEZE  
GISELE ALBORGHETTI NAI  

 
O lentigo maligno, ou melanose maligna, ou melanose pré-blastomatosa de Dubreuilh, ocorre, em 
geral, na face ou em outras áreas expostas ao sol de indivíduos idosos. Quando o quadro evolui, 
com a proliferação de melanócitos atípicos na epiderme, constitui a melanose maligna. A 
dermatoscopia, também chamada de microscopia de superfície, dermoscopia ou microscopia de 
epiluminescência é um método auxiliar clínico, não invasivo in vivo, tendo como principal 
indicação a realização do diagnóstico das lesões pigmentadas cutâneas ou acompanhamento 
destas, porém seu uso para diferenciação entre lentigo maligno e lentigo maligno melanoma ainda 
é controverso.  O presente estudo visa avaliar se a dermatoscopia é um método diagnóstico eficaz 
para diferenciação entre lentigo maligno e lentigo maligno melanoma, comparando com a 
histopatologia que é o teste padrão ouro para esta diferenciação. Será realizada uma revisão 
sistemática da literatura, com metanálise, de estudos que avaliaram comparativamente 
dermatoscopia e histopatologia de lentigo maligno e lentigo maligno melanoma. Serão utilizados 
os seguintes bancos de dados para busca dos artigos, sem restrições concernentes à data, idioma 
ou quaisquer outras: Cochrane Collaboration; MEDLINE; PMC (PubMed Central) - NIH (National 
Institutes of Health); EMBASE (The Excerpta Medica Database); SCISEARCH. Os descritores 
(palavras chave) utilizados serão dermatoscopia, lentigo maligno e lentigo maligno melanoma 
(dermoscopy, lentigo maligna, lentigo maligna melanoma). Três revisores (dois discentes e um 
orientador) avaliarão independentemente os títulos e os resumos de todos os estudos 
identificados na busca eletrônica. No caso de discordância, será feito um consenso. Quando 
possível, os estudos que parecerem preencher os critérios para sua inclusão serão obtidos. A partir 
desta ação, será criada uma coleção de estudos para serem avaliados pelos revisores. A seleção e 
análise dos estudos será feita através da ferramenta QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic 
Accuracy Studies)-2, recomendada para revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica pela Agency 
for Healthcare Research and Quality, Cochrane Collaboration e U.K. National Institute for Health 
and Clinical Excellence. Esta ferramenta é completada em 4 fases: relatar a pergunta de revisão, 
desenvolver orientações específicas de revisão, revisar o diagrama de fluxo publicado para o 
estudo primário ou construir um diagrama de fluxo se nenhum for relatado e julgar viés e 
aplicabilidade. Cada domínio é avaliado em termos de risco de viés, e os três primeiros domínios 
também são avaliados em termos de preocupações sobre a aplicabilidade. As perguntas de 
sinalização são incluídas para ajudar a julgar o risco de viés; essas questões sinalizam aspectos do 
desenho do estudo relacionados ao potencial de viés e visam ajudar os revisores a julgar o risco de 
viés.        UNOESTE     
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EFEITO DO PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE PARÂMETROS HISTOLÓGICOS DO 
BAÇO DE RATOS EXPOSTOS CRONICAMENTE A FUMAÇA DO CIGARRO  

 
RICARDO AUGUSTO SILVA  

LETÍCIA ROCHA MAGALHÃES  
LILIANE GIROTTO PEREIRA  

ROGERIO GIUFFRIDA  
ROGERIA KELLER  

HERMANN BREMER NETO  
 

Introdução: As doenças relacionadas ao tabagismo são consideradas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a segunda maior causa de adoecimento e morte no mundo. Ratos expostos à fumaça 
de cigarro tem efeitos imunossupressores, mudanças relatadas no perfil celular de órgãos 
linfóides, tais como o baço. Resultados sugerem que o tabagismo deve ser incluído na crescente 
lista de fatores conhecidos que influenciam a composição da microbiota intestinal assim como 
aumentando o risco de infecções por bactérias patogênicas ou oportunistas no baço. Para 
remediar os efeitos da mudança da microbiota, adequada suplementação de alimentos funcionais 
pode promover um aumento da microbiota benéfica, reduzindo significativamente a prevalência 
de doenças inflamatórias, através do aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta 
(AGCC), que são potentes mediadores anti-inflamatórios e podem inibir a liberação de citocinas 
pró-inflamatórias de macrófagos e neutrófilos. Justificativa: Devido ao crescente número de 
indivíduos expostos passivamente e de maneira regular a fumaça de cigarro e ao aumento de 
doenças relacionadas a este contato, a procura por alimentos que possam exercer ação 
mitigadora/biorremediadora dessas toxinas sobre o organismo, especificamente sobre o baço. O 
objetivo do presente estudo é investigar os efeitos do consumo de prebiótico, probiótico e 
simbiótico como possível mitigador a exposição crônica ao tabagismo passivo em ratos, através de 
análises histopatológicas do baço O trabalho foi aprovado pelo CEUA com número de protocolo 
2097 para uso de animais, serão utilizados 96 ratos, 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). O período experimental será de 185 
dias, as amostras do baço serão seccionados para processamento histológico com a técnica de 
hematoxilina e eosina. Todas as análises serão conduzidas no programa SPSS v.16.0 for Windows, 
adotando-se o valor de p < 0,05 com 5% de significância.        Unoeste     
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EFEITO DO PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE PARÂMETROS HISTOLÓGICOS DO 
PULMÃO DE RATOS EXPOSTOS CRONICAMENTE A FUMAÇA DO CIGARRO  

 
RICARDO AUGUSTO SILVA  

LARISSA ELVIRA PAUKA SANTANA  
LILIANE GIROTTO PEREIRA  

HELIARD RODRIGUES DOS SANTOS CAETANO  
PAULO FELIPE IZIQUE GOIOZO  

HERMANN BREMER NETO  
 

Introdução: As doenças relacionadas ao tabagismo são consideradas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a segunda maior causa de adoecimento e morte no mundo. Resultados sugerem que 
o tabagismo deve ser incluído na crescente lista de fatores conhecidos que influenciam a 
composição da microbiota intestinal assim como aumentando o risco de infecções por bactérias 
patogênicas ou oportunistas no pulmão. Para remediar os efeitos da mudança da microbiota, 
adequada suplementação de alimentos funcionais pode promover um aumento da microbiota 
benéfica, reduzindo significativamente a prevalência de doenças inflamatórias, através do 
aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que são potentes mediadores 
anti-inflamatórios e podem inibir a liberação de citocinas pró-inflamatórias de macrófagos e 
neutrófilos. Devido ao crescente número de indivíduos expostos passivamente e de maneira 
regular a fumaça de cigarro e ao aumento de doenças relacionadas a este contato, a procura por 
alimentos que possam exercer ação mitigadora/biorremediadora dessas toxinas sobre o 
organismo, especificamente sobre o pulmão.  O objetivo do presente estudo é investigar os efeitos 
do consumo de prebiótico, probiótico e simbiótico como possível mitigador a exposição crônica ao 
tabagismo passivo em ratos, através de análises histopatológicas do pulmão O trabalho foi 
aprovado pelo CEUA com número de protocolo 2097 para uso de animais, serão utilizados 96 
ratos, 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). O período experimental será de 185 dias, as amostras do pulmão serão seccionados para 
processamento histológico com a técnica de hematoxilina e eosina. Todas as análises serão 
conduzidas no programa SPSS v.16.0 for Windows, adotando-se o valor de p < 0,05 com 5% de 
significância.       Unoeste     
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FATORES DE RISCO E LETALIDADE ASSOCIADOS À INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA POR 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 
PAULO EDUARDO DE MESQUITA  

FELIPE LEONARDO SEMENSATI  
JÚLIA FERNANDES TIRITAN  

RAFAELA ALIAS HORTA  
KARINA ROBERTA TOMIASI  

 
As infecções da corrente sanguínea (ICS) têm como causa principal cepas de Staphylococcus 
aureus, tanto nos casos adquiridos na comunidade quanto nas infecções relacionadas à assistência 
à saúde (IRAS), sejam elas com início na comunidade ou no hospital. Dentre os doentes, 40% 
morrem dentro de 30 dias, 62% dentro de um ano e 72% dentro de 5 anos. As ICS são 
determinadas pela disseminação do patógeno por via hematogênica a partir da colonização e 
invasão da pele pelo S. aureus, dessa forma podendo alcançar qualquer lugar do organismo. A 
patogênese da infecção também pode estar relacionada a um amplo espectro de doenças. Estas, 
por sua vez, associam-se ao efeito direto da proliferação bacteriana, como ocorre nas infecções 
cutâneas benignas - foliculite, furúnculo até doenças potencialmente letais. O aumento dos casos 
de MRSA se deve muito à disseminação de grupos clonais entre pacientes, favorecido por políticas 
ineficazes de controle à infecções e a pressão exercida pelos antimicrobianos. Logo, é necessário a 
execução de estudos que busquem avaliar os fatores de risco relacionados com a bacteremia por 
S. aureus, possibilitando a implementação de medidas preventivas e políticas de saúde públicas 
voltadas ao combate da disseminação do patógeno em pauta.  Descrever a epidemiologia das 
infecções da corrente sanguínea causadas por espécies de Staphylococcus aureus em pacientes 
atendidos no Hospital Regional de Presidente Prudente. 3.2.1 Descrever a letalidade em 30 dias 
das infecções da corrente sanguínea por Staphylococcus aureus. 3.2.2 Verificar quais fatores de 
risco são preditores independentes desse desfecho. Conhecer o perfil de sensibilidade das cepas 
deste patógeno aos antimicrobianos. O estudo será observacional do tipo coorte retrospectivo. A 
característica em comum analisada neste trabalho será a bacteremia por S.aureus, e possíveis 
fatores de risco para este desfecho serão analisados. A pesquisa será conduzida em um hospital de 
ensino terciário de 550 leitos, em uma instituição regional de referência abrangendo dezenas de 
especialidades médicas. Este hospital atende a população do oeste de São Paulo, norte do Paraná 
e sul do Mato Grosso do Sul. Os dados clínicos e epidemiológicos serão coletados dos prontuários 
dos pacientes. Os critério de inclusão para a pesquisa serão: prontuário de pessoas com idade 
maior de 18 anos, hospitalização no hospital descrito de Presidente Prudente, e duas 
hemoculturas positivas para S. aureus, desde que o seu resultado tenha sido liberado entre 
01/01/2015 e 01/08/2017. Serão excluídos da pesquisa os pacientes cujos prontuários não 
possuírem todos os dados necessários para a análise. Com base na prevalência de casos de 
bacteremias por S. aureus identificadas no mesmo hospital em anos anteriores há uma estimativa 
de 250 pacientes incluídos na pesquisa.            
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IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS, FATORES DESENCADEANTES E DESFECHO DE INDIVÍDUOS 
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A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polirradiculopatia inflamatória desmielinizante aguda 
mediada por um processo auto-imune. Caracteriza-se por priorizar nervos motores, podendo 
também atingir nervos sensitivos, levando a um comprometimento periférico ascendente, 
progressivo e simétrico. A etiologia da SGB continua obscura. Acredita-se que ocorra por meio de 
reações imunológicas, desencadeadas por infecções das vias respiratórias e gastrointestinais, 
como as causadas pelo Influenza (H1N1) e Campylobacter jejuni, respectivamente. Além disso, há 
indícios de forte relação com a infecção pelos vírus Zika (ZIKV) e dengue (DENV). Pode ser 
classificada em quatro subtipos: a polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda 
clássica (PIDA), a neuropatia axonal motora aguda (NAMA), a neuropatia axonal sensitivo-motora 
aguda (NASMA) e a síndrome de Miller Fisher. Seu mecanismo fisiopatológico não está totalmente 
esclarecido, aparentando ser diferente para cada subtipo da doença. Sabe-se que ocorre uma 
desregulação da resposta imune humoral e celular, desencadeada por um mecanismo de 
mimetismo celular, em decorrência da infecção recente. Depois de instalada a SGB, os sintomas 
iniciais são: fraqueza, dor e dormência nas extremidades, parestesia ou suas combinações, com 
uma progressão em um período de 12 a 28 dias até alcançar estabilização do platô. Na forma 
típica é geralmente encontrada hipo ou arreflexia. Como terapêutica as ferramentas preconizadas 
são plasmaférese e imunoglobulina humana. A ação da plasmaférese se baseia em remover 
anticorpos e complemento de modo não específico. Por sua vez, a imunoglobulina neutraliza e 
inibe a ativação do complemento por patógenos. Apesar de ter uma baixa incidência, de 1-4 casos 
por 100.000 habitantes, a SGB tem um grande impacto, pois gera incapacidade temporária com 
hospitalizações prolongadas, cuidados intensivos e procedimento de alto custo. Os fatores de mau 
prognóstico são idade avançada, déficits graves na fase inicial com comprometimento de nervos 
cranianos e padrões de lesão axonal no sistema nervoso central. Como justificativa, tem-se a 
escassez de estudos conclusivos, sendo necessário a busca para identificação de fatores 
desencadeantes, características dos pacientes e prognóstico dos mesmos que foram 
diagnosticados com SGB. Além disso, pela alta incidência da síndrome no Brasil entre 2014 e 2015, 
após as epidemias de DENV, ZIKV, H1N1 poucos estudos brasileiros foram publicados. Determinar 
o perfil epidemiológico dos pacientes internados com SGB bem como investigar os possíveis 
fatores desencadeantes, prognósticos e desfecho destes indivíduos em um Hospital no interior 
paulista entre Janeiro 2014 a Julho de 2017. Estudo retrospectivo, quantitativo, em pacientes 
internados por SGB, através da revisão de prontuários médicos deste hospital no período de 
janeiro de 2014 a julho de 2017. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com o 
seguinte número CAAE: 72757617.1.0000.5515            
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Os serviços de saúde, particularmente o ambiente hospitalar, apresentam um ambiente com 
potencial risco de contaminação, por bacilos Gram-negativoOs serviços de saúde, particularmente 
o ambiente hospitalar, apresentam um ambiente com potencial risco de contaminação por bacilos 
Gram-negativos, e a transmissão desses bacilos pode ser adquirida através de três maneiras 
diferentes: pelo ar, por gotículas e principalmente por contato no qual se inclui o estetoscópio, 
pelo seu uso universal, e o manejo das mãos, visto que ainda hoje muitos médicos não lavam as 
mãos regularmente. O estetoscópio é um dos instrumentos mais utilizados no atendimento de 
saúde por médico e enfermeiros. Entretanto, os cuidados básicos que se refere à desinfecção e 
limpeza do mesmo têm sido muito negligenciados, o que torna necessário uma maior educação e 
adesão dos profissionais a esta prática. Além da limpeza dos estetoscópios e de outros 
instrumentos utilizados no atendimento de saúde, a lavagem das mãos permanece como uma das 
intervenções mais importantes no controle de infecções nos ambientes hospitalares, pois sabe-se 
as mãos dos profissionais de saúde constitui um importante meio de disseminação de patógenos. 
Segundo a literatura, o diafragma dos estetoscópios e as mãos dos profissionais de saúde são 
vetores de infecções intra-hospitalares. Frente a isto, averiguar o conhecimento desses 
profissionais para com a limpeza e desinfecção dos estetoscópios e das mãos é de suma 
importância para elaboração de estratégias que visam reduzir tais complicações hospitalares. O 
presente estudo tem por objetivo verificar os principais microrganismos GRAM negativos 
encontrados nos diafragmas dos estetoscópios dos profissionais da saúde e acadêmicos de um 
hospital escola de Presidente Prudente, classificando quantitativamente de acordo com a ala 
hospitalar. Além disto, o estudo avaliará, através de um questionário, o conhecimento dos 
profissionais e acadêmicos sobre a prática de limpeza e desinfecção das mãos e dos 
estetoscópios. Compreende um estudo transversal que analisará a prevalência de microrganismos 
GRAM negativos de 350 estetoscópios em um Hospital Escola de Presidente Prudente (São Paulo, 
Brasil) e avaliará o conhecimento dos profissionais da saúde sobre a prática de limpeza e 
desinfecção das mãos e dos estetoscópios. A coleta das amostras será realizada através de swab 
embebido em solução fisiológica estéril na qual será passado no diafragma dos estetoscópios, 
além de ser aplicado um questionário. Após a coleta, o material será semeado em ágar sangue e 
levado à estufa a 37°C por 18-24H, sendo corado pela coloração de Gram e identificado os 
microrganismos GRAM negativos existentes nas amostras através de cultivo primário logo em 
seguida.Para a identificação, serão utilizadas provas bioquímicas, listando através de uma tabela 
os microrganismos mais prevalentes de acordo com a ala hospitalar.       Unoeste- UNIVERSIDADE 
DO OESTE PAULISTA     
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IMPACTO DO USO DE PESTICIDAS SOBRE O AMBIENTE E A SAÚDE DE MORADORES DE TEODORO 
SAMPAIO-SP: ANÁLISE GENOTÓXICA E TOXICOLÓGICA  

 
JÉSSICA SAAB  

ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO  
ELTON ADRIANO PINHEIRO SIQUEIRA  

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
SUELEN UMBELINO DA SILVA  
MARJORI LEIVA CAMPAROTO  

 
O uso de agroquímicos como os inseticidas carbamatos e organofosforados ainda é a principal 
estratégia no campo para o combate e a prevenção de pragas agrícolas. No município de Teodoro 
Sampaio-SP, aproximadamente 26.400 hectares são utilizados para o cultivo de cana-de-açúcar e, 
parte dessas plantações estão localizadas a dez(10) metros da Vila Nova Teodoro, o que promove 
aos moradores exposições a herbicidas e inseticidas. Além disso, com o avanço industrial no 
município de Teodoro Sampaio, o rio Paranapanema, no trecho do município está exposto a 
diversas ações antrópicas que necessitam de monitoramento do impacto ambiental. Assim, o 
presente projeto tem como objetivo geral avaliar o impacto do uso de pesticidas sobre o ambiente 
e a saúde humana. O objetivo do projeto é investigar o potencial mutagênico das águas do rio 
Paranapanema do município de Teodoro Sampaio-SP, para avaliação do impacto ambiental da 
ação dos pesticidas utilizados no cultivo da cana de açúcar, bem como a análise toxicológica de 
amostras sanguíneas dos moradores da vila nova deste município através da dosagem da enzima 
butirilcolinesterase. O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE (CAAE: 66358517.0.000.5515 e Número 
do Parecer: 2.127.533). Para o monitoramento ambiental, serão coletadas ao longo do rio 
Paranapanema três amostras de água (P1, P2 e P3), que serão utilizados no teste de Allium cepa. 
O total de seis (6) bulbos para cada grupo (controle e tratamento) serão escarificados na região 
das raízes e colocados para enraizar em frascos com água mineral comercial, pH=7,11 à 
temperatura ambiente até se obter raízes de 1 a 1,5 cm de comprimento e, posteriormente serão 
expostos aos tratamentos por 72 h: água do rio e ACTARA 250 WG (concentração de 200mg/ml) 
como controle positivo. Serão analisadas mil (1000) células por repetição, em teste cego, 
totalizando seis mil (6.000) células para cada grupo controle e experimental. No procedimento 
analítico da colinesterase plasmática, as amostras de sangue dos moradores vila nova Teodoro 
serão coletadas com agulhas descartáveis e tubos à vácuo sem anticoagulante, volume de 4mL, 
por punção venosa, as quais serão encaminhadas para o laboratório de Análises Toxicológicas para 
o procedimento de determinação da atividade da enzima butirilcolinesterase sérica, pelo método 
de Ellman. As análises dos dados serão realizadas no programa BioEstat 5.3. As comparações entre 
os grupos serão realizadas por meio do teste do qui-quadrado ou teste G utilizando nível de 
significância de 5% (p < 0,05), com apresentação dos resultados em valores absolutos (n) e 
percentuais (%).       Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, Presidente Prudente-SP     
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INQUÉRITO SOROEPIDEMIOLÓGICO COM O TESTE ML-FLOW NOS CONTATOS DE PACIENTES DE 
HANSENÍASE NO PERÍODODE 2006 A 2016 EM MUNICÍPIOS DO OESTE PAULISTA, ESTADO DE SÃO 

PAULO.  
 

ANGELA MARQUES ANGELA  
MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU  

 
A Hanseníase é um problema de saúde pública no Brasil. As ações de controle estão baseadas no 
diagnóstico e tratamento dos doentes e na vigência de seus contatos. O teste ML Flow é um teste 
de fluxo lateral , para a detecção de IgM contra o PGL-1, cujos resultados são obtidos ente 5 a 10 
minutos usando sangue total ou soro. Esta relacionado à presença do M. leprae no hospedeiro 
sem o mesmo apresentar a doença. A detecção precoce e o tratamento completo com a MDT 
continuam a ser princípios fundamentais do controle da hanseníase. A busca ativa de novos casos 
entre os contatos de pacientes de hanseníase , especialmente se incrementada com o teste ML 
Flow, pode trazer uma endemia oculta que precisa ser diagnosticada e tratada precocemente. No 
presente trabalho, realizaremos um inquérito soroepidemiológico nos contatos de pacientes de 
hanseníase , nos municípios do Oeste Paulista, nos anos de 2006 a 2016. Ainda não foi realizado 
estudo semelhante na região do Oeste Paulista e os resultados identificarão informações 
importantes para o controle da Hanseníase. Analisar a ocorrência de hanseníase entre os contatos 
aparentemente saudáveis de indivíduos tratados ou em tratamento de hanseníase, em municípios 
do Oeste Paulista, no período de 2006 a 2016, através do exame clínico e emprego do teste ML 
Flow, como método auxiliar e diagnóstico. Inicialmente serão obtidos dados a partir da Secretaria 
Municipal da Saude de Presidente Prudente, correspondendo as fichas de notificação de casos de 
Hanseniase da região, no período de 2006 a 2016. Apos a identificação dos casos de Hanseniase , 
serão verificado sobre os contatos existentes no período que foi submetido ao tratamento. Sera 
feito uma visita ou contato telefônico a estes contatos. Todos eles (pacientes e contatos) serão 
informados dos objetivos da pesquisa e darão autorizacao previa para a realizacao do exame 
clinico e sorologico ( TCLE ). No teste sorologico de fluxo lateral (ML- flow) sera utilizado o 
antígeno semi-sintetico, um trissacarideo, ligado a albumina humana de soro bovino (NT-P-BSA). 
Apos a assepsia, sera coletado amostra de 5 ul de sangue do dedo indicador de cada contato com 
uma micropipeta. O sangue sera colocado sobre a membrana porosa do teste. A leitura do teste 
sera realizada em cinco minutos. Nos casos positivos o Ac se ligara ao Ag, e uma segunda linha 
aparecera na zona do teste. A interpretação sera considerada negativo ou positivo (1+ a 4+). Apos 
a realizado do teste ML-flow, todos os contatos serão avaliados para a busca de sinais e sintomas 
de hanseniase, com base na anamnese e exame dermatoneurologico.            
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MENSURAÇÃO DE FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA (PAP) EM RATOS WISTAR SUBMETIDOS AO USO 
DO CORANTE TARTRAZINA  

 
ELOÍSA BREDA ROCHA  

NATASHA LAIS NUNHES ROCCO  
VINÍCIUS CARLOS DE OLIVEIRA  

ANDRE FELLIPE FRETAS RODRIGUES  
 

Os corantes alimentícios são aditivos utilizados para tornar o alimento mais atrativo, conferindo 
ou intensificando sua coloração. Um dos mais utilizados em alimentos industrializados e 
medicamentos é o amarelo tartrazina, cuja Ingestão Diária Aceitável (IDA) é de 7,5 mg/kg de peso 
corpóreo, encontrado em sucos artificiais, gelatinas, balas coloridas e até mesmo em 
medicamentos. A tartrazina é causa de efeitos adversos como hipersensibilidade alimentar e 
transtorno de déficit de atenção e também apresenta potencial carcinogênico. Autores já 
avaliaram efeitos tóxicos da tartrazina nos órgãos reprodutores masculinostestículos e cauda do 
epidídimo, bem como motilidade e densidade dos espermatozoides. Considerando o potencial 
carcinogênico e a não-avaliação dos efeitos em glândulas anexas do sistema reprodutor 
masculino, por exemplo a próstata, surgiu a necessidade de avaliar os efeitos do corante amarelo 
tartrazina nesta estrutura. Este trabalho tem o objetivo de avaliar alterações estruturais na 
próstata e níveis de Fosfatase Ácida Prostática (PAP) de ratos Wistar machos, decorrentes da 
ingestão do corante tartrazina. Serão utilizados 20 ratos machos, Wistar, divididos em 2 grupos: 
GRUPO TESTE, composto por 10 ratos machos aos quais serão fornecidos, diariamente, 7,5 mg/kg 
de massa corpórea de tartrazina em solução aquosa, por gavagem, durante 10 meses; e GRUPO 
CONTROLE, composto por 10 ratos machos, que receberão, também por gavagem, água potável. 
Todos serão pesados 3 (três) vezes por semana e terão o seu consumo diário de água (em 
mililitros) e ração (gramas) estimados. Após os 10 meses de experimentação, os animais serão 
sacrificados e, por fim, será analisado o peso da próstata de cada rato; análise histopatológica da 
próstata e; dosagem sérica da Fosfatase Ácida Prostática (PAP).        UNOESTE     
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PERFIL DOS BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM PACIENTES COM LEUCEMIA  
 

ALEXANDRE DE JESUS FELIX  
BRUNO NUNES PEDRO  

LETÍCIA NAKAMURA CUBATA  
LUANA ALCANTUD RANGEL  

THIAGO CASEMIRO RODRIGUES  
MARIA RITA GUIMARÃES MAIA  

JOSE ANTONIO NASCIMENTO BRESSA  
REBECA CARVALHO BRESSA  

LEANDRA ERNST KERCHE SILVA  
 

As leucemias são grupos heterogêneos de neoplasias hematológicas, que resultam da 
transformação total ou parcial das células blásticas. A perda da capacidade de diferenciação e o 
tipo de linhagem comprometida representam as bases para a classificação destas neoplasias. A 
atividade de diversas proteínas oncogênicas, especialmente a BCR-ABL, induz a produção de 
espécies reativas de oxigênio (EROs) que podem levar à instabilidade genômica e contribuição 
para a progressão da doença.  Dessa forma, o objetivo deste estudo é determinar o perfil oxidativo 
de pacientes com leucemias mieloides e linfoides, em acompanhamento no ambulatório de 
hematologia do Hospital Regional de Presidente Prudente (HRPP). O grupo de estudo contará com 
30 pacientes adultos, com diagnóstico clínico e laboratorial de leucemia. O grupo controle contará 
com a participação de 20 adultos saudáveis selecionados como doadores de sangue no 
Hemocentro do HRPP. Será aplicado questionário de avaliação dietética para a avaliação dos 
hábitos alimentares dos participantes do estudo. Os participantes também serão submetidos a 
análises sanguíneas dos biomarcadores de estresse oxidativo superóxido dismutase (SOD), 
glutationa (GSH), catalase (CAT) e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS).       UNOESTE     
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADE NO 
OESTE E ALTA PAULISTAS  

 
CHARLENE TROIANI DO NASCIMENTO  

DANILO ZANGIROLAMI PENA  
LUIZ EURIBEL PRESTES CARNEIRO  

 
Atualmente está havendo uma aumento da população privada de liberdade em diversos países, 
inclusive no Brasil. Na região Oeste do Estado de São Paulo e Alta Paulista concentram 38 
Unidades Prisionais, que trabalham acima da capacidade populacional total, com estimativa de 
conter uma quantidade maior que 42500 indivíduos, gerando uma superlotação, que associada a 
condições de higiene precária tornam esses indivíduos vulneráveis a múltiplos agentes infecciosos, 
facilitando a disseminação de doenças infectocontagiosas, como pelo vírus da imunodeficiência 
humana, hepatites virais, tuberculose e sífilis. Faz-se necessário determinar a prevalência das 
principais doenças infectocontagiosas que acometem esses indivíduos, diante da vulnerabilidade 
dessa população e seus familiares no contágio e transmissão dessas doenças. Por representarem 
uma população de risco elevado, o conhecimento do perfil epidemiológico pode se constituir em 
uma ferramenta importante das autoridades sanitárias na formulação de políticas públicas 
regionais e estaduais, no planejamento à assistência, no controle e prevenção dessas doenças, 
contando com ganhos significativos em saúde, diminuindo necessidade de acesso e gastos 
decorrentes de tais doenças a rede pública, já que podem ser evitadas, justificando e reforçando a 
importância de estudos epidemiológicos na determinação de marcadores de saúde. Determinar a 
prevalência de doenças infectocontagiosas em indivíduos privados de liberdade no Oeste e Alta 
Paulistas, tais como infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Vírus da Hepatite B 
(HBV), Vírus da Hepatite C (HCV), Tuberculose e Sífilis e/ou suas coinfecções; compreender os 
aspectos clínico-epidemiológicos para promoção de estratégias de saúde; identificar possíveis 
fontes de infecção tentando prevenir poaaíveis surtos; informar as autoridades sanitárias sobre a 
realidade e amplitude dessas doenças enfatizando a necessidade de prevenção. Trata-se de um 
estudo observacional, descritivo, retrospectivo, que será realizado entre Setembro de 2017 e Abril 
de 2018, através de visitas nas 38 Unidades Prisionais localizadas no Oeste e Alta Paulistas, para 
obter informações dos indivíduos privados de liberdade, estimado em mais de 42500 indivíduos, 
com idade igual e superior a 18 anos, de ambos os sexos, dentre os quais apresentem história 
atual ou pregressa de infecção pelo HIV, HCV, HBV, Sífilis e Tuberculose e/ou de suas 
correspondentes coinfecções, para coleta de tais prevalências e demais informações clínico-
epidemiológicas em questionário pré-formulado. A prevalência de cada uma das doenças 
infectocontagiosas a serem estudadas e suas correspondentes coinfecções serão fornecidas pela 
equipe de saúde de cada uma das Unidades Prisionais, mediante autorização prévia da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Após o levantamento dos dados os mesmos serão 
tabulados e submetidos ao tratamento estatístico utilizando o programa apropriado a ser 
definido.             
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PREVALÊNCIA E RESISTÊNCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS NOS ESTETOSCÓPIO EM UM HOSPITAL 
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MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA  
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CAROLINA FERREIRA DE MELO  
SUELI ZAGO  

MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA  
 

O ambiente hospitalar é um reservatório de grandes variedades de microrganismos, dentre eles, 
bactérias multirresistentes. Estas podem causar infecções pelo contato direto das mãos e 
instrumentos hospitalares em pacientes susceptíveis, como imunodeprimidos, portadores de 
doença de base e os submetidos a procedimentos invasivos. Diversos instrumentos podem estar 
contaminados, entre eles, o estetoscópio, uma vez que entra em contato direto com muitos 
pacientes e seu uso é generalizado, podendo assim, atuar como fonte de disseminação de 
bactérias multirresistentes. De acordo com a literatura, cerca de 85,6% a 96,3% dos estetoscópios 
estão contaminados com microrganismos, na qual o Staphylococcus aureus é a bactéria mais 
identificada, pois é encontrada na microbiota transitória da pele. O surgimento de diversas cepas 
multirresistentes preocupa os profissionais de saúde, na qual 95% dos profissionais citaram ser 
extremamente importante esse assunto, mas apenas 5% realizam medidas preventivas para 
combatê-las, além disto, não possuímos medicamentos capazes de erradica-los, tornando-se, 
assim, uma prioridade o controle desses patógenos em todo o mundo Por existirem relatórios 
crescentes do risco de transmissão pelo estetoscópio de microrganismos resistentes de um 
paciente para o outro, um maior conhecimento a respeito do estetoscópio como vetor de 
infecções hospitalares é de suma importância para o desenvolvimento de estratégias que visam 
reduzir tais infecções. O presente estudo tem como objetivo identificar os principais 
microrganismos GRAM positivos existentes no diafragma dos estetoscópios dos profissionais de 
saúde e acadêmicos de um Hospital Escola de Presidente Prudente, classificando 
quantitativamente de acordo com a ala hospitalar. Além disto, o estudo avaliará a resistência 
bacteriana frente aos diversos antibióticos.  Nesse estudo transversal, será analisada a prevalência 
de microrganismos GRAM positivos de 350 estetoscópios em um Hospital Escola de Presidente 
Prudente. Será incluso na pesquisa todo estetoscópio pertencente aos profissionais, acadêmicos 
ou do hospital estudado, contudo, serão excluso todos aqueles que se recusarem a participar. Será 
aplicado o TCLE, e após a assinatura, a coleta das amostras será realizada através de swab 
embebido em solução fisiológica estéril passando-se no diafragma dos estetoscópios. Após a 
coleta, o material será semeado em ágar sangue e levado à estufa a 37ºC por 18-24H, depois, será 
corado pela coloração de Gram e identificado os microrganismos GRAM positivos, Staphylococcus 
aureus, existentes nas amostras através de cultivo primário e para a identificação serão utilizadas 
provas bioquímicas, tabelando os mais prevalentes. Posteriormente, será realizada a sensibilidade 
desses microrganismos aos antibióticos, verificando sua resistência, listando os antibióticos cujos 
microrganismos se tornaram resistentes, além de tabelar as alas hospitalares nas quais os mesmos 
foram encontrados.       UNOESTE     
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O Projeto Terapêutico Singular (PTS) configura-se como um dispositivo prático da Clínica Ampliada 
em Saúde, que integra a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde para nortear a 
equipe multiprofissional em relação às condutas terapêuticas individuais/coletivas aos casos mais 
complexos no cotidiano dos serviços de saúde. Avaliar a contribuição do modelo PTS S.O.S 
(Sistematização do Olhar em Saúde) como instrumento de ensino e de aprendizagem para a 
orientação da construção de um PTS na prática clínica do acadêmico de medicina. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem quanti-qualitativa, do tipo descritiva, tendo como amostra 
aproximadamente 45 discentes do 7º termo de Medicina cursando uma Unidade de 
Aprendizagem (UA) denominada Atenção Integral na Rede de Saúde, no município de Presidente 
Prudente - SP. Os alunos responderão a um questionário semiestruturado após o ensino-
aprendizagem relacionado ao PTS S.O.S e uso do modelo para produção de PTS na realidade 
vivenciada. O tratamento dos dados qualitativos obtidos será mediado pela análise de conteúdo 
de Bardin (2006) adaptada para a caracterização dos resultados e os dados quantitativos será 
analisado através da análise estatística descritiva.            
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A Diabete Mellitus (DM) é uma doença silenciosa relacionada a elevados níveis de glicose no 
sangue que se manifesta de forma crônica causando grande morbimortalidade. A DM pode 
resultar em complicações agudas, como a cetoacidose metabólica e a hipoglicemia grave e/ou 
crônicas macrovasvasculares e microvasculares. As complicações crônicas macrovasculares 
abrangem a doença vascular periférica e a doença arterial coronariana enquanto que as 
microvasculares caracterizam-se pelas retino, nefro e neuropatias. Umas das principais 
complicações do Diabetes Mellitus (DM) é o pé diabético. Essa condição é caracterizada por 
alterações dos tecidos profundos dos membros inferiores, associada a anormalidades neurológicas 
e vasculares, sendo estas, as principais causas de amputações não traumática dos membros 
inferiores. Este procedimento é geralmente recomendado para casos com alto grau de 
comprometimento, causando um grande impacto socioeconômico tanto para o indivíduo como 
para a sociedade. O objetivo do trabalho é levantar o perfil dos pacientes com pé diabético 
submetidos a amputações de membros inferiores em um hospital público, segundo características 
socioeconômicas, aspectos clínicos e cirúrgicos, doenças concomitantes/ pregressas/hábitos e 
antecedentes familiares. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem 
quantitativa, que será realizado no município do interior do estado de São Paulo, localizado no 
extremo Oeste Paulista. Os dados serão constituídos de registros de pacientes com diagnóstico de 
DM que se submeteram à amputação de membros inferiores no Hospital Regional de Presidente 
Prudente no período do ano de 2016. Esses dados serão registrados em um instrumento que 
aborda as características socioeconômicas, os aspectos clínicos do Diabetes Mellitus, doenças 
concomitantes/pregressas/hábitos e antecedentes familiares. Além dessas informações, serão 
levantados os aspectos cirúrgicos relacionados à amputação, que serão analisados com 
procedimentos estatísticos. A partir dos resultados obtidos, serão construídos gráficos e tabelas 
para estabelecimento de frequências simples e percentuais. O projeto de pesquisa foi submetido à 
avaliação do Comitê de Ética da instituição hospitalar e da Universidade do Oeste Paulista para 
aprovação e coleta de dados, obedecendo às diretrizes da Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, sob o número de protocolo 2127814/2017.            
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Os traumas decorrentes de acidentes são um grande desafio para a sociedade. E é no Brasil a 
principal causa de morte entre crianças envolvidas em acidentes de trânsito com traumatismo 
crânioencefálico (TCE).Em 1995, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia adaptou o modelo 
americano "Think First" à realidade brasileira e iniciou o projeto de educação para a prevenção de 
TCE: o Pense Bem. O projeto "Pense Bem" foi criado com o intuito de realizar ações de caráter 
extensivo, baseado em ações de prevenção ao neurotrauma, afim de difundir um pouco mais de 
conhecimento para populações específicas como crianças, visando diminuição da mortalidade por 
essa causa. O projeto com sua abordagem sobre a prevenção do TCE, tem por objetivo de reduzir 
a gravidade dos traumas, principalmente entre crianças e mulheres. Além disso, visa um 
aprendizado complementar a formação padrão do aluno de graduação incentivando a pesquisa e 
projetos de conscientização social como método de profilaxia a complicações que necessitem de 
serviço terciário de saúde. Com tal intuito, foi proposto a realização de palestras educativas sobre 
métodos simples de prevenção ao neurotrauma e exposição de vídeos fornecidos pelo site da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia aos alunos do colégio Objetivo de Presidente Prudente que 
cursam entre a 3ª e 4ª série do ensino fundamental.            
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Corioamnionite histológica é uma inflamação das membranas corioamnióticas caracterizada pela 
presença de neutrófilos, porém apenas metade dos casos apresenta sinais clínicos e sintomas 
decorrentes. Essa condição histopatológica ocorre em até 80% das gestações pré-termo, ou seja, 
as que ocorrem antes de 37 semanas de gestação. Nesse cenário, há uma enorme preocupação 
em relação ao aumento da probabilidade de infecção neonatal em recém-nascidos prematuros, 
além de outras complicações maternas e neonatais.  Avaliar repercussões maternas e neonatais 
de gestações pré-termo complicadas por corioamnionite histológica.  Trata-se de um estudo 
retrospectivo envolvendo gestações pré-termo, que foram atendidas no Serviço de Obstetrícia do 
Hospital Regional, Presidente Prudente, entre o período de Janeiro de 2000 a Dezembro de 2009 e 
que tiveram a placenta e seus anexos (cordão umbilical e membranas corioamnióticas) 
submetidos à análise histopatológica. Serão excluídas gestantes portadoras de pré-eclâmpsia, 
diabetes, anomalias fetais congênitas comprovadas, placenta prévia, infecção urinária e gestações 
múltiplas. Os dados sociodemográficos (idade materna, etnia, hábito tabagista) e obstétricos 
(idade gestacional no parto, tipo de parto, paridade, histórico obstétrico, corioamnionite clínica e 
outras comorbidades maternas associadas) das pacientes incluídas no estudo, assim como dos 
desfechos gestacionais e das repercussões maternas e neonatais serão coletados a partir da 
análise dos prontuários médicos das gestantes e dos respectivos recém-nascidos. As variáveis e 
repercussões neonatais serão peso ao nascer, Apgar e complicações como hemorragia peri-
intraventricular (graus III e IV), síndrome do desconforto respiratório, intubação com suporte 
ventilatório, displasia broncopulmonar, hemocultura positiva, convulsão, enterocolite 
necrotizante, perfuração intestinal, retinopatia da prematuridade, meningite, pneumonia, 
hipertensão pulmonar persistente, persistência do canal arterial, hiperbilirrubinemia, taquipnéia 
transitória do recém-nascido ou distúrbios metabólicos (hipoglicemia ou hiper ou hiponatremia). 
Os dados serão avaliados de acordo com diferentes idades gestacionais e a análise estatística será 
realizada de acordo com os pressupostos determinados pelos resultados e o nível de significância 
adotado será de 5%.            
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A AMPLIAÇÃO DO OLHAR DO DISCENTE DE MEDICINA EM UMA ATIVIDADE VOLTADA PARA A POLÍTICA 
NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM (PNAISH) REALIZADA NO PSF NOSSA SENHORA DA 

PENHA DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
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A promoção de saúde na população masculina requer extrema compreensão das barreiras nos contextos 
socioculturais e político-econômicos. Conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 
(PNAISH), aproximadamente 75% das enfermidades e agravos dessa população está concentrada em cinco 
grandes áreas especializadas: cardiologia, urologia, saúde mental, gastroenterologia e pneumologia. Assim, 
a identificação de fatores de risco modificáveis é fundamental para o planejamento em saúde. Este 
trabalho visa relatar a experiência do grupo de discentes do Quinto Período de graduação sobre a 
realização da atividade do Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) na abordagem da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).    Percebeu-se que através da participação dos 
discentes em atividades voltadas para promoção à saúde pontifica- se uma experiência inédita e de alto 
significado para a vida profissional do discente, atribuindo novas formas de aquisição de conhecimento 
sobre determinada temática e aponta as necessidades de realização de escolhas para o processo de 
aperfeiçoamento da formação acadêmica. Compreende-se que a participação dos discentes de medicina 
nos eventos de conscientização promove um processo de ensino-aprendizagem sobre a temática abordada, 
uma vez que, necessita de uma fundamentação teórica baseada em evidência para a orientação do público-
alvo. A atividade foi importante para o acadêmico, pois inseriu os estudantes num ambiente marcado por 
diversidades. Dessa forma, o aluno torna-se mais apto para lidar com as singularidades de cada indivíduo. 
Como um evento voltado para conscientização da comunidade ajudam o discente a enxergar o indivíduo 
em seu aspecto holístico (biopsicossociais) e, ainda, fornece a visão de que o processo saúde-doença é 
influenciado pelos Determinantes Sociais de Saúde.     Com uma semana de antecipação à data do evento, 
os agentes comunitários de saúde (ACS) entregaram os convites, contudo em comparação com o ano 
anterior observou-se uma redução da adesão da população masculina. As equipes se dividiram: A primeira 
equipe ficou responsável pelas orientações de saúde e apresentação sobre saúde do homem, abordando as 
temáticas: câncer de próstata, hábitos e vícios e DSTs; A segunda equipe de discentes do quinto termo foi 
alocada entre pré-consulta e consulta. Os acadêmicos do quarto termo ficaram responsáveis pela 
capacitação em manobra de reanimação cardiopulmonar (RCP) e desengasgamento e além disso, os 
participantes passaram por uma avaliação odontológica e aplicação do teste rápido para DSTs. Alguns 
alunos acompanharam a enfermeira da unidade durante a realização de testes rápidos para HIV, sífilis e 
hepatites B e C.    
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A ARTRITE GOTOSA E SUA IMPORTÂNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR  
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A Gota ou Artrite Gotosa é uma doença inflamatória e metabólica que cursa com hiperuricemia, a 
qual é resultado da deposição de cristais de Ácido Úrico nos tecidos e nas articulações. É uma 
afecção relativamente comum, de distribuição universal. Sua maior incidência é no final da 
terceira e início da quarta década de vida com predomínio do sexo masculino. No sexo feminino, 
geralmente, ocorre após a menopausa .A Gota, decorre de uma alteração metabólica, das purinas, 
resultando do acúmulo de Ácido Úrico sérico, devido ao aumento de sua síntese ou pela 
dificuldade de eliminá-lo. Esta patologia acomete as articulações e quando não tratada 
corretamente, causa diversas sequelas. Desde a primeira vez descrita esta patologia vem sendo 
estudada e muito meios profilático e medicamentoso já foram descobertos. Atualmente, existem 
medicamentos específicos para esta patologia, os quais agem no sentido de evitar o surgimento 
de novas crises, fazendo com que os portadores tenham uma melhor qualidade de vida o presente 
trabalho tem como objetivo compreender a vivência dos acadêmicos de medicina da Universidade 
do Oeste Paulista no acompanhamento de pacientes portadores de Gota com suas respectivas 
dificuldades à fim de prevenir o surgimento de crises recidivantes.    deve elucidar ao paciente 
portador da doença, a importância de seguir as recomendações médicas prestadas. Como uma 
doença crônica articular pode causar ao paciente restrições, mas não é uma doença letal, a 
intenção maior no tratamento é evitar as crises agudas, uma vez que é uma doença que não há 
cura.     Trata-se de um estudo descritivo, documental, do tipo relato de experiência. Os dados 
foram coletados durante consultas no Centro de Referência do Idoso de Presidente Prudente - 
Feliz Idade, tendo como objetivo detectar a frequência de crises e seus desencadeantes. Para as 
consultas, além do conhecimento médico, a necessidade de ver os pacientes em um contexto 
biopsicossocial é de extrema importância. As hiperuricemias, geralmente, estão associadas com 
obesidade, dislipidemia e síndrome metabólica. Com isso, foi contemplado além da orientação 
médica, orientações de mudanças no hábito de vida, incluindo dietas e a cessação do consumo de 
bebidas alcoólicas, tabagismo e do sedentarismo. Visto que são fatores desencadeantes mais 
frequentes, a identificação destes, são de extrema importância para evitar novas crises    
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A EXPERIÊNCIA DE PLANTÕES SUPERVISIONADOS DA LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E 
MASTOLOGIA  
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As ligas acadêmicas são entidades que unem alunos de uma mesma instituição de ensino superior, em 
diversos níveis de aprendizagem, além de docentes e profissionais de uma área ou especialidade, com 
objetivo de desenvolverem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Na Universidade do Oeste Paulista 
(Unoeste), hoje, existem 49 ligas acadêmicas de medicina, e entre elas a Liga Acadêmica de Ginecologia, 
Obstetrícia e Mastologia (LAGOM). A entidade conta com atividades teóricas e práticas, dentre estas estão 
os plantões supervisionados no Hospital Estadual de Presidente Prudente. Os alunos de medicina inúmeras 
vezes geram uma ansiedade muito quanto à especialidade que pretendem seguir após concluir o curso. As 
ligas acadêmicas permitem que os estudantes entrem precocemente em contato com as especialidades, 
mesmo que de forma inicial e gradual, possibilitando o acesso às informações que os interessam e 
facilitando a vivência precoce da prática de uma especialidade médica pretendida. Além disso, permite o 
contato e troca de informações com profissionais que atuem nas carreiras que pretendem seguir. Relatar 
como os plantões supervisionados no HEPP podem aproximar o estudante das realidades vivenciadas pelo 
especialista da área de ginecologia, obstetrícia e mastologia, possibilitando maior conhecimento sobre 
procedimentos e práticas médicas de aspecto geral, além de favorecer a troca de experiências entre alunos 
e profissionais e desenvolvimento social e científico.    Os plantões supervisionados no HEPP permitem o 
conhecimento e aproximação da pratica da especialidade da Ginecologia e Obstetrícia, além de inserir o 
estudante num ambiente médico fazendo - o sentir e vivenciar as experiências que acontecem ali. Assim, o 
membro da liga poderá começar analisar previamente a profissão, sanar duvidas, adquirir experiências que 
também o ajudarão para a vida acadêmica.     Os plantões supervisionados no HEPP foram realizados no 
primeiro semestre de 2017. Todos os membros da LAGOM foram organizados em escalas. No dia pré-
estabelecido na escala de plantão, o membro deveria estar no HEPP devidamente uniformizado com o 
jaleco, portando a carteirinha de identificação da universidade e a ficha de plantões fornecida pela liga, 
além disso, era indispensável à apresentação do acadêmico aos internos, residentes e médico responsável 
pelo plantão, o qual deveria autorizar a permanência do membro. Depois, o membro da liga ficava sobre a 
supervisão do médico responsável pelo plantão para acompanhar os procedimentos. Cada plantão deveria 
somar um total de quatro horas de atividades, e a presença atestada pelo médico supervisor, em uma ficha 
apropriada, de posse e responsabilidade do integrante da liga. Ao final do semestre cada aluno somou no 
máximo três plantões supervisionados, distribuídos especificamente entre os meses de março, abril e maio. 
As fichas foram entregues à diretoria da LAGOM e as horas da atividade pratica contaram como horas 
extracurriculares para os alunos.    
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A ASSOCIAÇÃO DA ORATÓRIA EXPOSITIVA COM A PRÁTICA MÉDICA NA REALIDADE DA SAÚDE PÚBLICA EM 
BENEFÍCIO AO APRENDIZADO DO ESTUDANTE BEM COMO À INFORMAÇÃO PARA A SOCIEDADE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
 

RAFAELA CRISTINA COLORADO BORGES FARIAS  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

 
Introdução: Todo estudante ao escolher a área da saúde, ao iniciar seus estudos desperta dentro 
de si o desejo de colocar em prática o que aprende em sala de aula. O programa de aproximação 
progressiva à prática (PAPP), bem como algumas outras disciplinas iniciantes, tem a função de 
aproximar o aluno à realidade dos pacientes. Somos convocados por instituições carente da 
região, programas do Sistema Único de Saúde (SUS), Estraégias de Saúde da Família (ESF), para 
contribuir com a promoção da saúde e informações à sociedade que usufrui dos mesmos. De 
acordo com o Dr. Alex Wander Nenartavis, o grupo de professores responsáveis pelas disciplinas 
chegaram a conclusão que " o conhecimento das dificuldades do estudante na graduação 
contribui para oferecer um modelo de profissional capaz de integrar habilidades técnicas e 
interpessoais, necessárias à identificação das Necessidades de Saúde dos usuários do SUS", 
contribuindo também para uma formação de médicos generalistas. Objetivo: Relatar a experiência 
do estudante em relação à oratória expositiva com a prática médica.    Conclusão: Pudemos 
associar a teoria do que expusemos àquelas mulheres com a prática de realizar o exame, ficando 
um passo mais perto da prática sobre o que é exercer a medicina em benefícios de pacientes reais. 
Conseguimos observar o colo do útero de mulheres que não tiveram filhos e mulheres que haviam 
tido parto normal, observando a visível diferença; visualizamos também a distinção de mulheres já 
com resultados do exame Papanicolau anterior entre NIC 2/3 e mulheres sadias. Tal associação 
contribuiu para aumentar o nosso interesse e instigar-nos a procurar ser um profissional 
completo, pois com esse método de aprendizado/prática percebemos que sem o saber teórico 
não se tem sucesso na realidade.     Metodologia: Juntamente com uma professora da disciplina, 
alguns estudantes foram até um grupo de mulheres do Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS), em um bairro de um município do oeste paulista, palestrar sobre o câncer de colo do 
útero bem como seus sinais, sintomas e métodos preventivos. Foi aberto um debate sobre o 
assunto no final, abrindo para que as beneficiadas com as informações esclarecessem suas 
dúvidas. Logo na semana seguinte, pelos benefícios da disciplina, o mesmo grupo de alunos se 
direcionaram à Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, e com acompanhamento e 
instruções da professora responsável realizaram o exame preventivo Papanicolau.    
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A EXPERIÊNCIA E APRENDIZAGEM OBTIDAS DURANTE O PROGRAMA DE MONITORIA DO LABORATÓRIO DE 
HABILIDADES E SIMULAÇÃO DA UNOESTE  

 

LAÍS BATISTA RODRIGUES DA SILVA  
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ANA ELISA DA SILVA FERNANDES  
 

O Programa de Monitoria Acadêmica é uma estratégia institucional que aproxima o discente da 
prática do ensino ao permitir o desenvolvimento de habilidades próprias da docência, o que 
contribui para melhoria do processo ensino-aprendizagem. A dinamicidade das práticas 
desenvolvidas no Laboratório de Habilidades e Simulação (LhabSim) permitem uma interação 
entre o monitor e os alunos monitorados, o que possibilita uma troca de conhecimentos, facilita o 
aprendizado, fortalece a relação interpessoal e consequentemente contribui para a formação do 
profissional médico. Relatar a experiência dos estudantes de medicina no desenvolvimento de 
atividades referentes à monitoria do LhabSim.    Dessa forma, o preparo prévio para a abordagem 
a ser utilizada em cada monitoria e com o conhecimento teórico-prático, os monitores ficam à 
disposição dos estudantes monitorados, esclarecendo suas dúvidas e auxiliando na melhor 
compreensão das técnicas aprendidas. Ao término do semestre os monitores recebem um 
certificado de horas equivalentes ao período de realização da atividade de monitoria.     As 
atividades ocorreram no Laboratório de Habilidades e Simulação da UNOESTE durante o 1º 
semestre de 2017, e englobaram as práticas de Otoscopia e Oftalmoscopia, Sondagem 
Nasoenteral/Nasogástrica e Curativo. O programa de monitoria é uma atividade extracurricular 
que seleciona os alunos do curso de medicina através de um processo seletivo, sendo este feito 
com a avaliação do reconhecimento e aplicação das técnicas a serem realizadas nas práticas 
ofertadas pelo LhabSim. A prática se iniciava com uma breve explanação teórica sobre o assunto 
seguida de uma demonstração da técnica a ser desempenhada em manequins específicos. 
Posteriormente, os alunos aplicavam o conhecimento técnico com o auxílio dos monitores, que 
embora estivessem no papel de orientadores, proporcionavam aos alunos monitorados a 
oportunidade de desenvolverem suas habilidades com erros e acertos.     
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A IMPORTANCIA DA ACUIDADE VISUAL NA APROXIMAÇÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA TENDO EM 
CONSIDERAÇÃO A RELAÇÃO MÉDICO PACIENTE  
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GABRIELA COQUEMALA MEDEIROS  
ISABELA BARROS ARAUJO  
ELENICE MORINI DUARTE  

 
Com a proposta de prevenção e promoção a saúde a ESF (Estratégia de Saúde da Família) tem o 
intuito de manter um forte vinculo entre médico e paciente; onde são inseridos os estudantes da 
matéria Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) durante os cinco primeiros 
semestres da sua graduação. Uma das formas de conscientizar o aluno de medicina sobre a 
importância de manter uma boa relação médico paciente, é a proposta da realização das práticas 
de Acuidade Visual em escolas da rede pública, orientadas pelas professoras responsáveis pela 
matéria. Local que contem todos os requisitos para uma realização eficaz de tal prática; pessoas 
de diversas idades e com um alto índice de problemas oftalmológicos, muitas vezes com grande 
necessidade desta ajuda, e com capacidade de realizar com exatidão o simples exame que será 
proposto pelos alunos. Relatar experiências vividas por alunos do terceiro termo da Faculdade de 
Medicina do Oeste Paulista na prática de acuidade visual realizada em escolas estaduais na cidade 
de Presidente Prudente- SP.      O contato dos estudantes juntamente a população traz uma 
experiência muito proveitosa, além de contribuir na formação de profissionais mais humanos e 
experientes, promove a cidade colocando em prática a teoria de se ter a saúde como um 
direito.      Os alunos do terceiro termo da faculdade medicina do oeste paulista foram visitar duas 
escolas da rede estadual pertencentes a cidade de Presidente Prudente- SP no primeiro semestre 
do ano de 2017, com intuito de realizar a prática da acuidade visual em alunos do sexto e oitavo 
ano em parceria com o Lions Clube e o Banco de Olhos. Os alunos da rede pública de ensino, 
incialmente realizavam o teste para daltonismo juntamente com um estudante de medicina e 
após isso era encaminhado para uma das três duplas que mediria a acuidade visual, baseada na 
Escala de Sinais de Snellen. Após a explicação de como prosseguiria o teste, com olhos direitos e 
esquerdo tampados, um de cada vez, era realizada a leitura do símbolo indicado na tabela e 
demonstrado com as mãos; eram considerados saudáveis os alunos que conseguiram enxergar até 
a marca de 0.6 da tabela, antes dessa marcação os estudantes eram encaminhados para uma 
consulta com o oftalmologista para confirmação do resultado e se necessário receberia óculos de 
grau que foram doados pela parceria desenvolvida com o Lions Clube de Presidente Prudente.     
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A IMPORTÂNCIA DA ACUIDADE VISUAL EM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DENTRO 

DA EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE  
 

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
JULIANA CORRÊA FERNANDES  
LUCAS GIACOMINI BERNARDI  
GERSON DA SILVA XIMENDES  

PEDRO HENRIQUE NUNES SAMPAIO  
GUILHERME LIBERATI SILINGOVSCHI  

ALEXANDRE HENRIQUE SAVOLDI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 7,5 milhões de crianças em idade 
escolar sejam portadoras de algum tipo de deficiência visual sendo que, três quartos necessitariam 
de teste específico para identificar o problema. A escola com participação efetiva não somente na 
aprendizagem dos alunos, mas também durante suas fases de transição, passagem do infantil para 
a pré-adolescência, tem grande influência na construção do seu caráter e identidade pessoal. 
Reconhece que os alunos, por passarem grande parte de seu tempo em convívio com seus 
colegas, professores e funcionários, acabam desenvolvendo vínculos afetivos, além da troca de 
saberes e conhecimento. O aprendizado, que ocorre nesse período de forma contínua e 
acentuada, resultará futuramente na colheita dos frutos, outrora semeados no caminho. 
Considerando a importância da visão na educação e socialização da criança, a Universidade do 
Oeste Paulista, desenvolve ações de promoção e educação em saúde, com atuação decisiva na 
prevenção e detecção precoce de deficiências oculares como melhores recursos para combate 
problemas oftalmológicos futuros.  Realizar o teste de acuidade visual em alunos de escola da rede 
pública do 7º ano por meio da realização de acuidade visual e teste de daltonismo e avaliar os 
impactos que essas disfunções podem acarretar a esses alunos.    Pode-se concluir que a 
realização da acuidade visual é um importante método para o reconhecimento de distúrbios 
visuais desses jovens, no qual podem acarretar inúmeras consequências negativas, influenciando 
no rendimento escolar. Deve-se ressaltar também, a importância da cooperação e auxílio de 
coordenadores e professores, além dos próprios coleguinhas de sala de aula, na atenção e no 
cuidado dessas crianças com dificuldades visuais, pois muitas vezes podem ser vítimas de piadas, 
levando a diminuição de sua autoestima.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA A atividade foi 
realiza na aula do Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) do curso da Faculdade 
de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em 
uma escola da rede pública em Presidente Prudente, cidade do interior paulista - em parceria com 
o Lions Clubs International, na qual se promoveu a realização da acuidade visual e teste de 
daltonismo para detecção em alunos que estivessem com algum problema de visão. No primeiro 
momento, houve orientação sobre a dinâmica, preparação e aplicação da atividade aos 
estudantes de medicina, para procederem ao teste de acuidade visual, consistindo na leitura do 
Gráfico de Snellen a uma distância de 6 metros. Já o teste de daltonismo, consiste num livro 
especial com a disposição de cores específicas, a quem já possui o problema.    
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A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DE MEDICINA EM RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR  
 

FLÁVIA FERRARI  
THAISA MELARA  

 
No Brasil uma parcela significativa das mortes é por causas cardiovasculares. Sendo assim existe 
prioridade de atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR), em que a rapidez e a eficácia das 
intervenções adotadas são cruciais para o sucesso da recuperação do paciente. A manobra de 
ressuscitação cardiorrespiratória consiste em posicionar a vitima deitada de costas sobre uma 
superfície dura, o socorrista de joelhos ao lado vai imaginar uma linha reta entre os mamilos e 
posicionar as mãos uma sobre a outra no centro do peito e executando compressões, se o 
socorrista tiver material apropriado deve fazer trinta compressões e duas ventilações pulmonares, 
até que haja batimentos espontâneos ou até a chegada do DEA ou do Corpo de Bombeiros.  O 
objetivo da atividade é capacitar os alunos do curso de medicina para execução da manobra de 
ressuscitação cardiorrespiratória em casos de emergência.    Destaca-se a importância da manobra 
de RCP, pois está se realizada corretamente ajuda a salvar vidas e evitar sequelas na vitima . Por 
ser uma manobra de fácil realização associada à grande freqüência de casos de parada 
cardiorrespiratória o ensino dos alunos é de extrema importância.     Houve a capacitação dos 
alunos pelos bombeiros na disciplina PAPP IV, Programa de Aproximação Progressiva à Prática, 
sobre ressuscitação cardiopulmonar e uso do DEA. Com auxilio de um boneco os bombeiros 
explicaram os passos a serem seguidos para o atendimento e após a explanação os alunos se 
dividiram em pequenos grupos e com auxilio dos bombeiros executaram a seqüência do 
atendimento em bonecos apropriados, o primeiro passo no atendmento é verificar a 
responsividade da vitima, chamando-a e tocando-a, se não houver resposta constata-se que a 
vitima está inconsciente, o próximo passo é verificar pulso e respiração, se ambos estiverem 
ausente deve estar ocorrendo uma parada cardiorrespiratória ou fibrilação ventricular, deve-se 
então realizar a manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. Quando estiver o equipamento 
DEA, depois de um ciclo de massagens cardiorrespiratórias deve-se posicionar os coxins do DEA no 
peito do paciente de acordo com as instruções do próprio equipamento e deixar que o 
desfibrilador automático analise a situação e dê o choque na vítima se necessário, após isso 
continuar a massagem até haver batimentos cardíacos espontâneos.    
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A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM CRIANÇAS ENVOLVENDO 
ESCORPIÕES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

KARLA ROBERTA GERVAZONI SILVA  
TALLYRE SILVA MIYAZAKI  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
 

Os escorpiões são artrópodes que podem causar um quadro de envenenamento humano cuja 
gravidade e evolução podem variar amplamente, havendo casos de morte ou de sequelas 
temporárias ao trabalho. A espécie Tityus serrulatus é a que possui o veneno mais potente e que 
está mais bem adaptada à vida domiciliar urbana. O escorpiônismo deve ser objeto constante de 
ações públicas, visando principalmente o maior esclarecimento e a mudança de comportamento 
da população. No município de Presidente Prudente (SP) houve um aumento significativo dos 
acidentes com animais peçonhentos nos últimos dois anos, observando-se um número de casos 
dez vezes maior quando comparados os anos de 2014 e 2015.  Diante do aumento das 
notificações por ataques de animais peçonhentos, principalmente escorpiões, e sendo as crianças 
a faixa etária mais vulnerável e que cursa com pior prognóstico, é de suma importância trabalhos 
que visem à conscientização no intuito de evitar esses acidentes.    Diante da capilarização da rede 
educacional, acreditamos que as informações são disseminadas de maneira mais eficaz. Os pré-
escolares demonstram muito interesse sobre o assunto e após serem instruídos levam as 
informações e o folheto para seus lares, orientando os familiares sobre o combate e como agir 
diante da ameaça escorpiônica. Além disso, este trabalho de conscientização permite ao 
acadêmico de medicina desempenhar o papel de educador em saúde na comunidade, 
estabelecendo contato com seus futuros pacientes.     O trabalho de conscientização foi realizado 
na Escola Municipal de Educação Infantil Profº. João Bohac, localizada no município de Presidente 
Prudente (SP), e contemplou crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos. A estratégia utilizada foi 
uma aproximação íntima com pequenos grupos de crianças através de um diálogo informal e 
dinâmico, no qual houve a participação ativa das mesmas. Além disso, foram entregues panfletos 
ilustrados elaborados pelo Centro de Controle de Zoonoses do município, contendo informações 
sobre o animal e orientações para evitar a presença do mesmo no ambiente domiciliar.     
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A IMPORTÂNCIA DA CRIANÇA NA PROPAGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE O COMBATE DA DENGUE  
 

LUCAS DE FREITAS SANTOS  
ISABELA TAPIE GUERRA E SILVA  

ANA PAULA ALMEIDA STANISZEWSKI  
 

A escola é ponto de partida eficiente para a educação voltada à saúde pública, envolvendo 
diversas questões como, por exemplo, a dengue. (GOMES & NASCIMENTO, 2015). A dengue é um 
dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que 80 milhões de pessoas se infectem anualmente, em 100 países, de todos os 
continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil 
morrem em consequência da dengue. Segundo o Programa Nacional de Controle da Dengue, o 
mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, encontrou no mundo moderno condições 
muito favoráveis para uma rápida expansão, pela urbanização acelerada que criou cidades com 
deficiências de abastecimento de água e de limpeza urbana. Uma das ações propostas por esse 
programa, criado pelo Ministério da Saúde em 2002, é o desenvolvimento de campanhas para a 
distribuição de informação e mobilização das pessoas, com isso aproveitamos, o grande interesse 
da faixa-etária escolar, promovendo palestras educacionais em escolas da Rede Municipal de 
Presidente Prudente  principal objetivo deste trabalho, relatar a experiência dos acadêmicos de 
medicina da Universidade do Oeste Paulista com os alunos a partir de palestras educativas 
tentando criar hábitos e atitudes que colaborem com a erradicação do mosquito, e por sua vez, 
com a dengue.     Visto que a dengue é uma doença bastante prevalente e o público alvo deste 
trabalho, criança, é uma forte propagadora de ideias, e transmitem os conhecimentos adquiridos 
para os demais familiares, a informação ganha maiores dimensões podendo obter resultados 
bastante significativos na conscientização de ações de prevenção e promoção a saúde. E ainda, 
nós acadêmicos, tivemos a experiência e oportunidade de nos aproximar dos alunos e melhorar a 
nossa capacidade de comunicação verbal.     As palestras foram realizadas com os alunos da Pré 
escola, abrangendo crianças de 5 a 6 anos. Além de diálogos, discussões e perguntas, foram 
apresentados multimídias e folhetos ilustrativos para obter uma maior concentração dos 
educandos. Explicamos sobre o ciclo do vetor, os sintomas da doença, e não menos importante, os 
focos criadouros do mosquito Aedes aegypti e seu combate.    
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A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO NO PROCESSO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DA 
FAMÍLIA  

 

ANA VITÓRIA BEZERRA MARQUES  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

GABRIELA MANÉA SOARES  
LORENA DE BRITO FERNANDEZ  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

 
A inserção do estudante de medicina na Estratégia Saúde da Família (ESF) visa promover o 
desenvolvimento de profissionais atentos ao indivíduo em sua totalidade e familiarizados com os 
principais problemas de saúde. Frente às necessidades da comunidade, o aprendiz busca apoio na 
prática de metodologias ativas, aprendizagem significativa proposta por David Ausubel, para o 
desenvolvimento de atividades voltadas à Atenção Básica, instigando desde então, a formulação 
de intervenções destinadas ao processo de promoção e prevenção à saúde. A Brinquedoteca é 
uma metodologia na qual a mediação e a interação são pressupostos essenciais na construção do 
saber e transformação do ambiente.  Pretende-se assim, relatar a experiência da construção da 
Brinquedoteca. Proporcionar ambiente mais agradável. Reduzir o desconforto ao paciente e 
acompanhante no processo do diagnóstico e tratamento. Promover o bem-estar biopsicossocial, 
conforme exigências da Organização Mundial de Saúde (OMS).    A equipe da ESF e as estudantes 
do curso de medicina avaliaram como produtiva a construção da brinquedoteca, promovendo, 
dessa maneira, a integralidade e maior vínculo da equipe multiprofissional com os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Como preconizado pela Política Nacional de Humanização (PNH), a 
qualificação da ambiência visa assegurar os princípios de integralidade, universalidade e equidade, 
essenciais para o processo de Promoção de Saúde à Família, tornando a criação de um espaço 
infantil na ESF, um fator coadjuvante no processo de atenção à criança, como ser biopsicossocial. 
Observa-se que o pensamento ou reflexão da experiência, leva ao discernimento da relação 
estabelecida e o resultado obtido. Conclui-se, portanto que se não houver abertura intelectual, 
não haverá possibilidade de uma experiência significativa.      A partir das necessidades 
observadas, elegeu-se a construção da Brinquedoteca para crianças à espera de atendimento na 
ESF em uma cidade do interior paulista. Houve a colaboração de docentes e comunidade 
acadêmica como facilitadores na doação de materiais para o funcionamento da mesma.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
458 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS 
HOMENS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): O PAPEL FUNDAMENTAL DO ESTUDANTE DE 

MEDICINA NA CONSCIENTIZAÇÃO E NA CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO DESSES INDIVÍDUOS COM A ESF.  
 

JULIANA PARMINONDI  
 

INTRODUÇÃO: O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) alicerçado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) tem como principal objetivo inserir os alunos dos primeiros anos do 
curso médico da Universidade do Oeste Paulista na Atenção Primária do SUS. Os estudantes do 
quarto termo realizaram uma palestra expositiva com homens que moram na área de abrangência 
da ESF Vila Marcondes, na cidade de Presidente Prudente, conscientizando-os sobre os malefícios 
do tabagismo e instruindo-os sobre a importância dos Primeiros Socorros em vítimas de parada 
cardiorrespiratória (PCR). A PNAISH é uma Política Pública emergente de dados epidemiológicos e, 
com isso, visa à proteção, promoção e prevenção da saúde de acordo com as necessidades de 
saúde específicas da população masculina. JUSTIFICATIVA: A população masculina possui altos 
índices de acometimento por doenças relacionadas a hábitos de vida, como alimentação, 
sedentarismo e tabagismo. Portanto, deve-se intensificar os programas de conscientização e de 
combate aos fatores de risco relacionados a esse grupo. OBJETIVOS: Conscientizar a população do 
sexo masculino sobre as consequências do tabagismo, enfatizando o desenvolvimento de doenças 
recorrentes, como o câncer de cavidade oral e pulmão e demonstrar como se realizar 
corretamente os primeiros socorros em vítimas que entraram em PCR, já que os primeiros 
minutos são essenciais no prognóstico.    CONCLUSÃO: A palestra teve como foco a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, que geralmente são acometidos por doenças 
associadas a hábitos de vida inadequados, além da demonstração de como proceder 
corretamente na prestação dos primeiros socorros.     RELATO: Os homens residentes da área de 
abrangência da ESF Vila Marcondes foram convidados a participar do "Dia do Homem", evento 
realizado pela unidade de saúde. Primeiramente, passaram por consulta rotineira com médico e 
dentista, que tomaram providências de acordo com a necessidade de saúde de cada um. Depois, 
foram convidados a ouvirem a palestra ministrada pelos estudantes de medicina, que explanaram 
sobre as consequências do tabagismo, que é a principal causa de morte evitável no mundo, 
principalmente na população masculina. Durante a palestra, foi explicado que a PNAISH 
desenvolve programas de combate ao fumo e que além de desencadear doenças como câncer de 
pulmão, o tabaco também pode causar impotência sexual no homem. Além disso, foi 
demonstrada a importância de prestar os primeiros socorros às vítimas que entrarem em PCR. 
Todos os participantes tiveram a oportunidade de treinar as manobras nos bonecos de simulação. 
O plano de ação elaborado pelos estudantes ocorreu por meio de reflexões motivadas pela 
Metodologia Ativa da Problematização.    
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A IMPORTÂNCIA DA INTERSETORIALIDADE. O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA EM UMA 
UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA  

 

MARIA PAULA ZAMBELLI SOUZA RODRIGUES  
LETHÍCIA MACHADO JACINTHO  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
 

O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) está presente na grade curricular do 
curso de medicina da Universidade do Oeste Paulista, durante os cinco primeiros períodos do 
curso. Os estudantes entendem que a intersetorialidade representa um princípio da Politica de 
Atenção Básica, tornando-se peça importante para o desenvolvimentos de práticas, estratégias e 
articulações entre setores que serão benéficas tanto para os estudantes quanto para a 
comunidade em questão.  Descrever a ação dos estudantes do curso de Medicina utilizando os 
testes de acuidade visual e daltonismo em alunos de escolas públicas para identificar crianças que 
necessitam de consultas médicas com oftalmologistas, exames simples ou complexos e uso de 
óculos, para conceder a elas de modo gratuito.     Conclui-se que o período escolar se faz de 
extrema importância para o desenvolvimento psicossocial da criança, e, por isso, é necessário que 
ela esteja em condições adequadas para esse processo; a chave de ouro é a promoção da saúde. 
Os estudantes do curso médico entenderam que a atividade intersetorial foi importante na 
identificação das Necessidades de Saúde da população na atenção integral à saúde da criança e do 
adolescente.     Os estudantes do terceiro termo de medicina da Universidade privada no interior 
Paulista em parceria com a Lions Clube de Presidente Prudente e a Santa Casa, realizaram o teste 
de acuidade visual em 140 alunos da quinta série, em três escolas públicas no município de 
Presidente Prudente, através da Tabela de Optotipos. Neste exame, um estudante apontava, por 
vez, uma figura na tabela enquanto outro cobria o olho esquerdo e depois o direito do aluno, para 
avaliação individual da aptidão dos olhos, e a criança, por sua vez, demonstrava com a mão a 
figura "E", disposta de modo aleatório no quadro, que estava sendo apontada. Após esse 
momento, foi realizado o teste de daltonismo, através das figuras de Ishihara, no qual o estudante 
de medicina mostrava as figuras para o aluno e este identificava a letra que estava sendo exposta 
em cada uma, para a avaliação individual da percepção de cores. Ao final dos testes, foi anotado o 
resultado de cada um dos alunos examinados, sendo que 7 deles necessitaram de agendamento 
de consultas com especialistas para realizações de diferentes exames oftálmicos para a possível 
utilização de óculos que serão disponibilizados gratuitamente pelo Lions Clube.    
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A IMPORTÂNCIA DA INTRODUÇÃO DA SEMIOLOGIA NO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À 
PRÁTICA PARA O ACADÊMICO DE MEDICINA  

 

JÚLIA MENDONÇA REZENDE  
LETICIA PEREGO SILVA  

KARINA SILA CAMPIONI  
LORENNA DA SILVA SANTOS  

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente possui em sua grade curricular, duas atividades 
importantes para o desenvolvimento do aluno: Programa de Prática Médica e o Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática. O primeiro programa tem como objetivo ensinar aos alunos as 
bases da Propedêutica Médica situando-o na prática clínica e despertando o interesse do 
acadêmico pela profissão médica; enquanto que o segundo tem em vista o contato do aluno com 
a Atenção Primária e os usuários do Sistema Único de Saúde, desenvolvendo no aluno as 
habilidades que estão sendo aprendidas dentro de sala de aula, estabelecendo um amplo 
conhecimento sobre o indivíduo, a família, a comunidade e a gestão dentro do conceito de saúde. 
As atuais Diretrizes Curriculares para o ensino da medicina constituem um avanço na construção 
coletiva de uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, visando à adequação da 
formação profissional às necessidades dos serviços de saúde no Brasil. O perfil desejado do 
estudante de Medicina está baseado em uma adequada relação médico-paciente, representando 
um aspecto essencial do aprendizado e, para isso, são importantes a atitude empática, a 
observação de princípios éticos e a habilidade de se comunicar adequadamente, o paciente deve 
ser visto em sua totalidade. Para treinar adequadamente o acadêmico em relação a essas 
competências, uma das estratégias é relacionar o conteúdo aprendido em sala de aula com as 
atividades no campo médico, relacionando teoria e prática e afirmando o contato do aluno com o 
paciente Caracterizar o ensino da Semiologia, focalizando sua inserção curricular, objetivos de 
aprendizagem e conteúdos programáticos, dentro das atividades realizadas no campo    Tendo 
como base o ensino que é proporcionado dentro do Programa de Prática Médica, se faz necessário 
que o aluno transcenda o limite do conhecimento teórico e o aplique de fato na prática. Por isso, é 
de extrema relevância que o Programa de Aproximação à Prática Médica traga para o ambiente 
extraclasse aquilo que foi aprendido dentro de sala de aula, como uma forma de fortificar e fixar o 
conhecimento em um ambiente de ensino, pesquisa e extensão     Durante os cinco primeiros 
termos do curso de Medicina é feito o entrelaçamento da disciplina de Prática Médica dentro da 
disciplina de Aproximação Progressiva à Prática. Atividades que foram desenvolvidas em sala de 
aula como: anamnese (identificação, queixa principal, história da doença atual, antecedentes 
pessoais e familiares, hábitos e vícios), exame clínico (inspeção, palpação, ausculta e percussão); 
foram realizadas durante a atividade no campo como forma de aproximar o aluno de Medicina 
com o que foi aprendido em sala de aula, consolidando o conhecimento e proporcionando novas 
experiências. As atividades desenvolvidas no campo são semanalmente descritas pelo aluno em 
seu diário do campo    
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ISABELLA BRANDOLIM  
GUILHERME PEREIRA ARANTES DAMO  

BRUNA ELISA ARSEGO  
ANDRÉA CALDAS COSTA DE SÁ  

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  
RENATO PERETTI PRIETO FERNANDES  

 
Segundo Andrade (2005), a pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no 
raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a 
utilização de métodos científicos. Diante disto, a pesquisa científica e a Liga de Pesquisa Científica 
(L.P.C.) da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente - FAMEPP, da Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE, tem um papel importante na formação médica. O objetivo é descrever a 
importância da participação na Liga de Pesquisa Científica, da Faculdade de Medicina de 
Presidente Prudente - FAMEPP, da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, para a formação 
médica.    Nota-se grande importância na participação de acadêmicos na Liga de Pesquisa 
Científica, para aprimoramento do conhecimento cientifico, além de proporcionar e facilitar a 
produção de trabalhos científicos. A Liga aproxima acadêmicos de termos mais avançados, que já 
possuem uma experiência na realização de trabalhos, com acadêmicos do ciclo básico, que estão 
iniciando suas produções cientificas proporcionando assim uma troca de informações, 
aprendizados e experiência entre os acadêmicos. A partir do momento que o aluno passa a 
participar de pesquisas científicas ele percebe que também pode fazer parte da criação do 
conhecimento cientifico. Sendo assim, conclui-se que, a Liga de Pesquisa Cientifica juntamente 
com a iniciação científica é de suma importância na formação médica garantindo ao futuro 
profissional uma visão mais atuante e crítica.     A Liga de Pesquisa Científica é composta por 
alunos de todos os termos do curso de medicina. Até o momento, a liga possui 30 membros, 
selecionados através de uma avaliação aplicada no começo do primeiro semestre de 2017. Conta 
também com 10 monitores e 10 diretores, que auxiliam os membros na elaboração de trabalhos 
científicos e organizam as atividades. As aulas, realizadas quinzenalmente, no Hospital Regional de 
Presidente Prudente - SP, e são ministradas por profissionais ativos na área de pesquisas, os quais 
abordam temas para auxiliar os acadêmicos a desenvolver seus trabalhos. Durante toda a 
participação na liga, os acadêmicos desenvolvem um pensamento crítico a cerca de pesquisas 
científicas, além de aprimorar a busca de evidências na área de saúde.    
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA ACADÊMICA NA DISCIPLINA DE ANATOMIA HUMANA PARA A FORMAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA  

 

FLÁVIA FERRARI  
THAISA MELARA  

 
O programa de monitoria da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente para disciplina de 
anatomia é uma modalidade de ensino-aprendizagem que visa incentivar o interesse pela 
docência. Dentre os benefícios para o monitor destaca-se o desenvolvimento de habilidades com 
o manuseio de estruturas humanas reais, aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos 
sobre anatomia humana tornando-o mais crítico quanto a própria formação acadêmico-
profissional, amplia a inserção do aluno nas questões educacionais da universidade; além de 
reduzir os gastos da instituição de ensino com a contratação de professor auxiliar. A monitoria 
policia o aluno a se organizar quanto a horários e exige hábitos de estudo, já que para o estudante 
assumir o cargo de monitor deve passar por uma seleção em que é aplicada uma prova pratica 
visando escolher os alunos com maior conhecimento sobre a anatomia. Para os alunos que 
frequentam a monitoria a realização de uma abordagem mais individualizada é de extrema valia 
para tirar dúvidas, fixar conteúdo e preencher lacunas. A monitoria demonstrou-se como uma 
ferramenta eficaz no ensino e aprendizado tanto do monitor como do aluno monitorado.  Situar, 
através da visão do aluno-monitor, os benefícios do exercício da monitoria na disciplina de 
anatomia humana.    O exercício da monitoria-acadêmica como atividade complementar e não 
obrigatória oferece oportunidades para o estudante desenvolver habilidades, aprofunda e alicerça 
melhor os conhecimentos na área específica, contribui no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos-monitorados e potencializa o senso crítico quanto a própria formação acadêmico-
profissional. Desta forma, a monitoria é um ganho pedagógico aos alunos-monitorados, a 
faculdade e aos monitores.     As monitorias de anatomia acontecem no laboratório de anatomia 
da faculdade UNOESTE campus I, nos horários não utilizados em aulas-práticas pelos professores 
que são disponibilizados a grupos de alunos para revisão de conteúdos estudados. O estudo da 
disciplina se dá em peças anatômicas previamente dissecadas, que ficam distribuídos pelas 
bancadas, marcadas com um número correspondente ao nome da estrutura dada em um roteiro 
em sala de aula. O monitor fica no laboratório à disposição dos alunos para sanar suas dúvidas.    
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GUILHERME PEREIRA ARANTES DAMO  
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BRUNA ELISA ARSEGO  

ANDRÉA CALDAS COSTA DE SÁ  
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  

RENATO PERETTI PRIETO FERNANDES  
 

As atividades práticas, além de conteúdo teórico, são de grande importância para a formação 
médica. Elas permitem que o acadêmico de medicina desenvolva e aperfeiçoe suas habilidades 
clínicas, e também reparar os possíveis erros promovendo aprendizado e como consequência, a 
familiarização do aluno com a realidade que enfrentará. Para essa finalidade, a Faculdade de 
Medicina de Presidente Prudente - FAMEPP conta com o Laboratório de Habilidades e Simulação 
(LHabSim), o qual, é utilizado por acadêmicos da área de saúde, dentre eles o curso de 
Medicina. O objetivo é relatar a experiência de participar de uma prática monitorada 
extracurricular, intitulada como Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), ocorrida no LHabSim da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, localizada em Presidente Prudente - SP.    Conclui-se 
que a realização da monitoria de RCP é de grande importância para acadêmicos de medicina, pois 
contribuem para o desenvolvimento das competências necessárias para a atividade médica, além 
de auxiliar o estudante em seu aprendizado. Sendo esta uma prática não obrigatória, ela 
proporciona horas extracurriculares, as quais são importantes para a construção de um currículo. 
Por fim, a prática de RCP é de grande valia para os acadêmicos, pois a partir dela é possível 
capacitá-los para que estejam preparados para abordar pacientes em diversas situações e lugares, 
além do próprio Hospital em que utilizam para estágio.     O LHabSim conta com salas que 
comportam cerca de 10 alunos, com materiais e instrumentos utilizados pelos acadêmicos, 
monitores e professores. No decorrer do semestre, são ministradas aulas, práticas monitoradas e 
realizadas provas práticas. As práticas monitoradas ocorrem no período noturno e são abordados 
assuntos variados como RCP, Intubação Orotraqueal, Desengasgamento, entre outros. As práticas 
monitoradas são atividades extracurriculares e são ministradas por acadêmicos de cursos da área 
da saúde, o que permite uma maior aproximação entre os alunos. A técnica de RCP é realizada 
com bonecos em tamanho adulto e infantil, utilizando materiais, como desfibrilador externo 
automático e ambu, os quais são frequentemente utilizados na prática médica. A atividade é 
amparada pela Diretriz da American Heart Association (AHA).    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
464 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA NA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENSINO MÉDICO. O OLHAR DO ACADÊMICO DE 
MEDICINA.  

 

ANDRE PELOSI ALVES  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
Os estudantes de Medicina, da Universidade do Oeste Paulista, são estimulados a realizar 
atividades com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) que sugerem ampliação do olhar do acadêmico migrando do Modelo Biomédico 
para o Biopsicossocial. Dessa maneira o estudante é estimulado a analisar as condições de vida 
dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, o local onde residem e os impactos psicológicos 
provocados pelas doenças que estão enfrentando.  O objetivo é mobilizar acadêmicos para 
aumentar suas competências educacionais médicas para melhoria da qualidade de vida da 
população que será esclarecida.    Analisando o conjunto dos 5 semestres letivos, podemos 
concluir que o objetivo da matéria foi alcançado com sucesso. Foi assimilado todo o conteúdo 
proposto e, com isso, pode ser dada a continuidade no ensino médico; além do empowerment 
comunitário e humanizado adquirido pelo acadêmico e comunidade; aumentando suas 
autonomias respectivas.    UNOESTE Nos territórios das Estratégias de Saúde da Família - ESFs, os 
estudantes realizam Educação em Saúde, empenhando-se em demonstrar à população, de 
maneira didática, a importância da prevenção de doenças e promoção à saúde, procurando criar 
ambientes saudáveis nas comunidades onde atuam como membros das equipes interdisciplinares. 
Os Planos de Ação são construídos e aplicados no território da Estratégia Saúde da Família, onde 
os estudantes se inserem como membros das equipes interdisciplinares, a partir da Metodologia 
Ativa de Ensino e Aprendizagem denominada Problematização.    
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A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR SIMULADA PELO ESTUDANTE DE MEDICINA  
 

MARIA JULIA SANTOS BASANA  
RAFAELA MARTINS RODRIGUES  
RENATA DAL FABBRO CHOCAIR  

ELENICE MORINI DUARTE  
 

A visita Domiciliária (VD) deve ser realizada como importante tecnologia no cuidado à saúde da 
família sendo apontada como eixo transversal que passa pela universalidade, integralidade e 
equidade. O programa de aproximação progressiva a pratica (PAPP) acompanha os alunos da 
Universidade do oeste paulista do 1º ao 5º termo do curso de medicina, o qual possui como 
principal pratica a visita domiciliar em que os estudantes acompanham as famílias cadastradas na 
estratégia de saúde da família (ESF). Tal atividade causa ansiedade e medo nos estudantes do 1º 
termo por nunca terem passado por nenhuma experiência parecida. Haja vista a importância 
deste seguimento é primordial o treinamento para uma efetiva visita domiciliar, com isto verifica-
se a importância da Visita Domiciliar Simulados (VDS). Os facilitadores têm oportunidade de 
verificar aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores representados pelos estudantes no 
momento da visita simulada.  Relatar a experiência dos estudantes de medicina na atividade da 
visita domiciliar simulada, que busca contribuir para promoção da qualidade de vida do usuário 
SUS, além de tranquilizar e ensinar o estudante de modo ativo.      A atividade foi muito válida para 
todos os estudantes que puderam participar. Gerou-se dúvidas e respostas, além de ter 
proporcionado maior confiança dos alunos para realizar uma visita domiciliar em campo. A 
simulação da visita domiciliar serviu como incentivo para promover melhora na relação entre 
alunos e usuários da ESF e, futuramente, uma relação médico paciente.      A Universidade do 
Oeste Paulista tem um espaço para simulação de Visitas Domiciliares, onde um grupo de 10 
estudantes realiza a visita domiciliar simulada. Na VDS os alunos interpretam o que irão viver no 
dia da visita real. Dois alunos do grupo são escolhidos para interpretar a cena e outros ficam como 
telespectadores. Os alunos "atores" recebem das tutoras instruções sobre o "paciente" que irão 
visitar, e os telespectadores um roteiro sobre o que eles devem observar nessa interpretação. A 
"paciente" é representada por uma atriz que também recebe instruções dos tutores sobre o que 
devem fazer e como conduzir a cena. Após o término da visita, todo o grupo juntamente com a 
tutora do PAPP sentou-se em roda e discutiu o que estava no roteiro e o que tinha acabado de ser 
realizado, a fim de vermos os pontos importantes e esclarecer dúvidas que surgiram no decorrer 
da atividade.    
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A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS MONITORADAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA  
 

ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR  
AMANDA RODENAS  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
 

A monitoria é uma ferramenta extremamente importante no processo de ensino e formação 
acadêmica. O laboratório de habilidade e simulação (LHABSIM) permite a inscrição dos 
acadêmicos de diversos cursos a frequentarem as práticas monitoradas, as quais estão disponíveis 
de acordo com o curso e o termo em que o discente pertence. No LHABSIM da Unoeste, 
atualmente, as práticas disponíveis são: reanimação cardiopulmonar, coleta de colpocitologia 
oncótica (Papanicolau), intubação orotraqueal, punção venosa, curativo, ausculta 
cardiorrespiratória e abdominal, administração de medicamentos/gotejamento de soro, 
sondagem nasogástrica e nasoenteral, oftalmoscopia, otoscopia e cateterismo vesical. O atual 
estudo objetiva relatar a experiência vivenciada como monitor do LHABSIM, demonstrando a 
importância da inclusão das práticas monitoradas na formação dos monitores e dos demais 
discentes.    Conclui-se que a inclusão das práticas monitoradas, embora contribua com um maior 
aprendizado e integração da teoria com a prática dos acadêmicos, apresenta uma contribuição 
ainda maior para os monitores, que além da satisfação em poder compartilhar o conhecimento, 
apresentam um elevado crescimento pessoal e acadêmico, extremamente úteis para a vida 
profissional.     Diante do grande interesse e procura pela monitoria do LHABSIM, foi adotado em 
2016 um processo seletivo para a escolha dos monitores que se inscreveram. Após o resultado do 
processo seletivo, formaram-se diversas duplas de monitores, sendo que cada dupla ficou 
responsável por duas práticas monitoradas, que se alternam semanalmente. No segundo semestre 
de 2016, fomos responsáveis pelas práticas monitoradas de intubação orotraqueal e a de ausculta 
cardiorrespiratória, as quais se repetiram aos sábado, das 7h30 às 11h00. Já no primeiro semestre 
de 2017, desempenhamos a função de monitores nas práticas monitoradas de curativo e de 
cateterismo vesical, as quais se alternaram às quartas-feiras, das 19h00 às 22h00. Antes de iniciar 
o procedimento da aula prática, os inscritos eram informados sobre as indicações médicas, os 
cuidados para a não contaminação do paciente, os riscos e contraindicações, além da técnica 
correta do procedimento, citando e explicando cada passo a ser seguido. Após a explicação teórica 
e demonstração prática, nossa tarefa como monitores é de supervisionar os inscritos, alertando e 
corrigindo as possíveis falhas na execução da tarefa.    
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A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS PREVENTIVAS EM CARDIOLOGIA VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
 

JOSÉ LUIZ DE ANDRADE CORREIA  
LAURA LUIZA SABATIN DE OLIVEIRA  

ELENICE MORINI DUARTE  
JULIANA ALIKA TERASHIMA  
LUANA ALCANTUD RANGEL  

ANNA LUIZA RAUSEO OLIVEIRA  
 

A realização de atividades de prevenção e promoção em saúde fundamentam nosso sistema de 
saúde. Acredita-se que 85% dos problemas de saúde possam ser resolvidos por cuidados da 
Atenção Básica (AB). Com relação à pratica cardiológica, os cuidados voltam-se para a hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), condição que atinge cerca de um terço da população adulta e 60% da 
população idosa. A hipertensão arterial tem relação tanto direta quanto indiretamente com 50% 
das mortalidades por doença cardiovascular, o que evidencia a importância desse agravo. A 
exposição a fatores de risco pode trazer comorbidades futuras aos indivíduos afetados, no 
entanto, com o controle adequado dos fatores de risco é possível minimizar os prejuízos a saúde 
que poderiam vir a se desenvolver. Durante a formação médica, estudantes têm a oportunidade 
de desenvolver atividades em campo com esse enfoque. Demonstrar a importância da 
participação de estudantes de medicina nas práticas preventivas em cardiologia, e o benefício de 
tais ações para a população    É historicamente comprovado que a saúde da população tem 
melhorado essencialmente desde o advento da atenção básica (AB). A promoção de atividades 
como a semana do coração, possibilitam uma maior proximidade do estudante, da pratica da AB, 
prevenindo HAS, uma das doenças mais comuns neste nível de atenção, assim como fundamenta 
e revigora sua importância. Da mesma forma o usuário SUS percebe a relevância e os benefícios 
do uso da AB de saúde.     No dia 8 de agosto de 2017 foi realizada a campanha "Semana do 
Coração", sendo que no período da manhã, 36 pessoas foram atendidas no calçadão do campus I 
da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), dentre elas, alguns funcionários e alunos da própria 
instituição. A ação foi conduzida pelos estudantes da enfermagem e da medicina, sob orientação 
de seus professores, juntamente com membros da organização do evento. Ao chegar, o 
participante era encaminhado para o preenchimento de uma ficha e assinatura um termo de 
permissão e confidencialidade, na ficha foram colhidos os dados do participante, questionado se o 
mesmo possuía hipertensão arterial ou se não tinha conhecimento sobre a doença, se fazia uso de 
algum tipo de medicação, histórico familiar e hábitos e vícios. Posteriormente o participante era 
encaminhado para a verificação de pressão arterial, altura, peso, circunferência abdominal, e 
cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Por fim as informações colhidas foram discutidas com 
cada participante e orientações foram feitas ao mesmo quando necessário. Na ação foram 
identificados dois casos suspeitos de hipertensão arterial, que foram encaminhados do local do 
evento para um atendimento médico especializado.    
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A IMPORTÂNCIA DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

KARINA SILA CAMPIONI  
LETICIA PEREGO SILVA  

JÚLIA MENDONÇA REZENDE  
LORENNA DA SILVA SANTOS  

ELENICE MORINI DUARTE  
 

No dia 07 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde, uma data criada com a finalidade de 
conscientizar a população a respeito dos vários aspectos que envolvem a saúde. Muitas pessoas 
consideram-se saudáveis quando estão sem nenhuma doença, porém, a falta de enfermidades 
não significa saúde. Dizer que uma pessoa está saudável requer a análise de um conjunto de 
fatores, tais como qualidade de vida e aspectos mentais e físicos, conforme o conceito da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse contexto, todos os anos, muitas campanhas são 
realizadas a respeito de um tema diretamente relacionado com a saúde (o tema de 2017 foi a 
depressão). Essas ações são importantes para que a população aprenda a se cuidar e se mantenha 
informada sobre seus direitos. Desse modo, provada a importânciadas ações de saúde neste dia, 
os estudantes do 4º termo da universidade de Medicina de Presidente Prudente - UNOESTE 
participaram de uma campanha que ocorreu no município de Álvares Machado avaliando/ a 
população de forma gratuita. O local onde a ação ocorreu foi escolhido em função de sua 
facilidade de acesso na cidade. Observar a importância dos programas de promoção de saúde, 
dando ênfase na participação dos estudantes de medicina na avaliação da população do município 
de Álvares Machado.     A saúde deve ser vista como uma forma de total bem-estar, que é 
conseguido não só através do tratamento de doenças ou sua prevenção, mas sim através de 
qualidade de vida, sendo fundamental que a população se conscientize e se fortaleça nesses 
aspectos. Para isso, as ações de saúde em dias como o Dia Mundial da Saúde são uma ótima forma 
de agregar valores e fornecer informações básicas a respeito da saúde das pessoas. Além disso, a 
iniciativa dos estudantes de participar destas ações os torna capazes de enxergar a realidade do 
mundo de outra forma e os impulsiona a aprimorar suas técnicas de abordagem prática 
aprendidas em aula.     A ação ocorreu na praça da igreja matriz e se baseou em atividades como: 
aferição da pressão arterial, teste de acuidade visual, teste de glicemia capilar, cálculo do Índice de 
Massa Corporal (IMC), avaliação da saúde bucal, além de orientações gerais sobre dengue e outras 
doenças. Dividimos-nos em duplas e cada dupla ficou responsável por uma das atividades citadas 
acima. As informações eram registradas na ficha do usuário, e ao final de todos os setores, se 
quisesse, a pessoa poderia adquirir uma medicação para vermes que também estava disponível no 
local. As fichas foram analisadas posteriormente pela equipe da UBS da cidade e realizado o 
encaminhamento médico de acordo com a necessidade de cada um.     
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LUCAS DE FREITAS SANTOS  
 

A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é um erro inato do metabolismo do cortisol. O bloqueio 
enzimático na esteroidogênese adrenal que leva adiminuição sérica de cortisol e aumento da 
liberação de hormônio adenocorticotrófico (ACTH) e hormônio liberador de corticotrofina, pela 
redução do feedback negativo, e assim, estimula exageradamente o córtex adrenal na tentativa de 
alcançar as concentrações de cortisol. Em consequência ocorre a hiperplasia das adrenais que 
culmina em uma insuficiência adrenal. Este estudo tem por objetivo analisar a qualidade de vida 
de recém-nascidos e crianças com HAC e a importância de um diagnóstico precoce para mudar o 
curso natural da patologia.     Com isso, foi observado pelos acadêmicos que se os pacientes 
acompanharem a doença precocemente terão melhora na qualidade de vida, porém se não 
houver acompanhamento, ocorrerá o descontrole hormonal, aumentando ACTH, e, 
consequentemente um aumento paralelo de testosterona, que pode gerar sintomas de 
hiperandrogenismo e até evoluir para uma puberdade precoce, podendo acarretar em uma baixa 
estatura. Evidenciando assim a importância do diagnóstico precoce, acompanhamento assíduo da 
doença e uma terapêutica adequada para um bom prognóstico, pois essas medidas agem 
prevenindo e reduzindo a morbimortalidade. Por fim, não há como negar que tais pacientes 
possuem uma perda da qualidade de vida por se submeterem a frequentes consultas médicas e 
exames laboratoriais, o que foi presenciado nos ambulatórios e muito nos ensinou sobre a forma 
mais adequada de abordar tais pacientes e seus familiares.     Trata-se de um relato de 
experiência, vivenciado por acadêmicos de medicina através de acompanhamento ambulatorial 
por meio de consultas com portadores da doença. A HAC pode ser classificada em 5 tipos de 
acordo com o erro enzimático envolvido. Na maioria dos casos vivenciados a enzima 21-
Hidroxilase (D21-OH) foi a responsável pela doença. Os diagnósticos, muitas vezes, se iniciam 
através de achados no exame físico, como casos de genitália ambígua e clitoromegalia, 
juntamente com achados laboratoriais de elevação dos níveis séricos de andrógenos adrenais e de 
17-OHP. Depois de diagnosticadas, as crianças são classificadas pela sua gravidade, para assim, 
estimar o prognóstico da doença, individualizando cada caso. É imprescindível que o pediatra 
saiba diagnosticar a HAC, pois é uma das causas mais frequentes de ambiguidade genital. O 
tratamento da HAC é crônico com uso regular de glicocorticoides, logo é fundamental que os 
responsáveis pelas crianças portadoras sejam informados sobre o quadro e as implicações de um 
tratamento que, se irregular, traz diversos malefícios na qualidade de vida.     
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As ligas universitárias apresentam como um dos objetivos ampliar o aprendizado dos alunos do 
curso de medicina, principalmente em assuntos que não são abordados na grade curricular. Sendo 
assim, um dos principais objetivos da Liga Universitária de Oncologia é transmitir aos membros, de 
todos os períodos da faculdade, conhecimentos específicos sobre cancerologia. Para isso, como 
proposta da Liga, além das aulas presenciais ministradas pelos próprios alunos e complementadas 
por especialistas da área, os alunos também devem acompanhar visitas à enfermaria da Oncologia 
do Hospital Regional, para então correlacionar todo conteúdo já visto na faculdade com a prática 
clínica da oncologia, de tal modo que além de todo conteúdo teórico-prático visto seja 
correlacionado com a relação médico-paciente para então proporcionar uma formação holística e 
humanizada para o acadêmico de medicina. Durante o cronograma da Liga Universitária de 
Oncologia de Presidente Prudente, uma das atividades é a visita à enfermaria da Oncologia do 
Hospital Regional, cujo objetivo é ampliar o conhecimento em áreas específicas e melhorar a 
relação médico paciente.     Trata-se de um relato de experiência que tem como objetivo 
conscientizar a importância do diagnóstico precoce desse tipo de câncer, ressaltando os sinais e 
sintomas que essa doença acarreta, além da importância da humanização frente a esse caso.     No 
decorrer de uma das visitas, um grupo de alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre o 
câncer de vesícula biliar que é considerado uma patologia rara, porém apresenta elevada taxa de 
mortalidade, e corresponde a quinta neoplasia mais frequente do trato gastrointestinal e a mais 
frequente do trato biliar. Sendo assim sua cura está intimamente relacionada com um diagnóstico 
precoce, porém a maioria dos casos é diagnosticado em estágios avançados, proporcionando um 
prognóstico desfavorável. Futuramente, esse grupo apresentaram um seminário para os demais 
participantes da liga, sob supervisão do oncologista responsável, com objetivo de ampliar o 
conhecimento dos membros, sobre esse assunto, que é pouco visto na grade curricular normal.     
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A IMPORTÂNCIA DO PROTAGONISMO DO USUÁRIO SUS COMO PRINCÍPIO DO HUMANIZASUS NA 

REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE. O OLHAR DO ESTUDANTE DE 
MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR PAULISTA. 
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A Política Nacional de Humanização (PNH) está alicerçada em três princípios: 1) Inseparabilidade 
entre Atenção e Gestão, 2) Transversalidade e 3) Protagonismo do usuário SUS. O Grupo de 
Promoção à Saúde (GPS) realiza Visitas Domiciliares diariamente, das 8 às 16h, no território 
adscrito ao município de Presidente Prudente, que pertence à Direção Regional de Saúde, DIR 11. 
A escolha dos usuários SUS que receberam as visitas obedece a critérios epidemiológicos, pré-
estabelecidos, a saber, idade avançada, presença de comorbidades e pacientes com menos de 01 
ano de idade, reafirmando o Princípio da Equidade do SUS, de acordo com a Lei 8080/90. A 
construção coletiva do cuidado e o protagonismo do usuário SUS na realização das Visitas 
domiciliares realizadas pelo GPS norteou a produção deste relato experiência.  Os estudantes do 
sétimo período letivo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente que participam do 
estágio no Atenção Integral à Rede SUS, no subgrupo GPS - Grupo de Promoção a Saúde, 
promovem nas manhãs de segundas às sextas feiras visitas domiciliares guiadas em pacientes que 
receberam alta hospitalar do Hospital Regional de Presidente Prudente.A utilização de 
instrumentos é necessária, como o uso do Resumo de Alta e o Plano de Ação; são também 
utilizados computadores e modens 4G para contato com o facilitador ao término da visita, para 
avaliação final.    Acadêmicos e usuários da rede do Sistema Único de Saúde referiram satisfação 
com a realização das Visitas Domiciliares organizadas pelo GPS. Os usuários têm maior 
empoderamento após as visitas, referem melhorias em sua qualidade de vida construindo 
ambientes saudáveis ao seu redor. Dessa maneira, o GPS idealiza um processo de produção em 
saúde que investe na capacitação dos usuários do SUS para exercerem sua autonomia e os valoriza 
como protagonistas de sua construção social. Os estudantes consideram a aplicação do Princípio 
do Protagonismo do Usuário SUS, presente na Política Nacional de Humanização (PNH) como 
sendo um desafio para os trabalhadores da saúde na atenção básica.     Os usuários do SUS 
recebem os estudantes munidos de instrumentos dos três tipos de Tecnologia: Dura, Leve Dura e 
Leve; sendo assim, mesmo possuindo todo conhecimento técnico e aparelhagens, o paciente tem 
a possibilidade do contato humanizado com um interlocutor da área da saúde, gerando maior 
vínculo e menores reinternações por aumento da corresponsabilidade instalada por meio da 
escuta qualificada. A opinião do usuário do SUS é muito valorizada pelos integrantes da Equipe do 
GPS, na construção dos planos de cuidado, proposto na realização da visita domiciliar, o que 
caracteriza a utilização do Princípio do HumanizaSUS denominado "Protagonismo do usuário 
SUS.     
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A IMPORTÂNCIA EM REALIZAR ACUIDADE VISUAL NA ESCOLA ESTADUAL DR. MARREY JUNIOR  
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A acuidade visual (AV) é a aptidão dos olhos em identificar a forma e o contorno dos objetos. A 
maneira mais correta para medir a acuidade é utilizando a Tabela de Snellen, que consiste em uma 
série progressiva de sinais em forma de letra E. Dessa forma, nota-se importância em detectar 
problemas visuais precocemente para assim melhorar o aproveitamento escolar. O objetivo é 
relatar a experiência em realizar Acuidade Visual para detecção de distúrbios oftalmológicos em 
crianças do sexto ano do ensino fundamental na Escola Estadual Dr. Marrey Júnior em Presidente 
Prudente -SP.    Concluiu-se que e de suma importância a realização da acuidade visual em 
crianças, pois a identificação das alterações visuais precocemente e a intervenção sobre as 
mesmas melhora o rendimento escolar e permite um melhor desenvolvimento da criança.     Em 
parceria com o Banco de Olhos da Santa Casa de Presidente Prudente e Lions Clube 
Cinquentenário, os alunos do terceiro termo de medicina da Universidade do Oeste Paulista 
realizaram atividade de acuidade visual, no dia 22 de fevereiro de 2017. O teste foi aplicado em 
aproximadamente 60 alunos do sexto ano do ensino fundamental, divididos em duas salas, da 
Escola Estadual Dr. Marrey Júnior. Os acadêmicos foram separados em três grupos: o primeiro 
completou fichas específicas com dados dos alunos, o segundo aplicou o Teste de Snellen e o 
último realizou o teste de daltonismo nos alunos da escola em questão. Após a realização dos 
testes, os alunos que apresentaram defasagem na acuidade visual foram encaminhados ao serviço 
oftalmológico de Presidente Prudente.    
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O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) da Universidade de Medicina do Oeste 
Paulista insere o estudante em atividades desenvolvidas com a atenção primária na Estratégia 
Saúde da Família (ESF).Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, a formação do 
médico deve voltar - se para o lado humanista, crítico e reflexivo, no processo de saúde-doença 
em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação à saúde. Uma das ações do PAPP nesta inserção é o crescimento e desenvolvimento 
da criança baseada na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança,relacionado com a 
qualidade de vida e seu acompanhamento. Avaliar por meio de medidas antropométricas as 
crianças de uma Creche Municipal, localizada no território de abrangência de uma ESF, e detectar 
os problemas de saúde que possam ser solucionados e principalmente trabalhar com 
prevenção.     A atividade permitiu um olhar avaliativo sobre o crescimento das crianças, que por 
sua vez,forneceu indícios a respeito da qualidade de vida que possuem ou necessitam. A 
realização desse trabalho foi importante para avaliar as condições de vida e de saúde das crianças 
e para realizar novas ações juntamente com as ESF, visando uma melhora no aspecto 
biopsicossocial.     Foi realizado em uma creche do território da ESF,coletas de dados referentes à 
altura e peso em crianças na faixa etária de 2 a 5 anos com o propósito de detectar menores com 
sobrepeso ou sinais de desnutrição para posteriormente calcular o Índice de Massa Corpórea 
(IMC) e após avaliação do médico da ESF a necessidade de referenciar para outro profissional do 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), como um nutricionista, também foi realizada inspeção 
corporal no intuito de observar possíveis lesões e parasitoses.    
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O aprendizado baseado em problemas é um método de estudo centrado no aluno, que por meio 
de contextos clínicos coloca o problema como elemento central, fazendo com que o aluno, para 
solucioná-lo, recorra a conhecimentos prévios e a novos conhecimentos de forma a integrá-los, 
assim, através da obtenção, analise e síntese dos dados disponíveis, o método identifica lacunas 
do conhecimento buscando preenche-las. A aplicação desses novos conhecimentos, em conjunto 
com métodos de raciocínio dedutivo, compõe base para a dedução do problema em foco levando, 
portanto, o aluno a desenvolver as habilidades de gerenciar o próprio aprendizado, de integrar 
conhecimentos e explorar áreas novas, habilidades fundamentais para a pratica medica. Desta 
forma, busca romper o modo tradicional, buscando estimular o estudo individual e a dinâmica em 
grupo, no qual os professores tem atuação apenas como tutores ou facilitadores da busca por 
informação, que deve ser realizada em sua essência pelo estudante. Mostrar a inserção deste 
método dentro de um modelo tradicional de ensino.    A forma como o ABP é abordada na 
UNOESTE, não deixa para traz o modo tradicional de ensino, o que torna o curso hibrido, desta 
forma possibilita o aluno a se aproximar da vivencia pratica dos assuntos abordados na sala de 
aula. Porém ainda há muita resistência por meio dos alunos, devida a obrigatoriedade e rigidez das 
normas. Apesar disso ao longo das semanas integradoras muitos conhecimentos práticos e 
teóricos são agregados.     A aprendizagem baseada em problemas é introduzida no curso de 
medicina na universidade do oeste paulista na forma de semanas integradoras durante o primeiro 
e o sexto. São duas semanas para cada semestre e cada termo tem seus alunos divididos em 
grupos de tutoria com média de 10 a 12 pessoas, com a orientação de um professor tutor. Na 
abertura, os casos clínicos são apresentados aos alunos e é desenvolvida uma discussão sobre o 
mesmo sendo os alunos norteados e motivados pelo tutor a expor suas dúvidas acerca do caso 
apresentado na forma de lacunas. Posteriormente são formadas questões embasadas nas lacunas 
apresentadas durante a discussão e formada uma hipótese que deverá novamente ser discutida 
no fechamento da semana. Durante a semana os alunos devem responder individualmente as 
questões buscando o conhecimento na bibliografia e artigos sobre tema. Concomitantemente 
atividades como, palestras, conferencias, laboratórios e atividades práticas, são incluídos na 
programação como forma de ampliar o conhecimento sobre o assunto. No Fechamento da 
semana as questões são respondidas e discutidas pelo grupo, onde cada aluno expõe o resultado 
de sua pesquisa, os quais podem complementar o conhecimento dos outros integrantes e vice-
versa e as opiniões acerca do tema, do grupo, do tutor dos cenários e do próprio aluno são 
discutidas e avaliadas    
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ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

O modelo de descentralização e horizontalização do cuidado à saúde fez com que estudantes de 
Medicina de uma Universidade do Oeste Paulista, inseridos em uma Estratégia Saúde da Família 
(ESF) com o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) buscasse promover saúde e 
prevenir doenças através de ações de educação em saúde no Centro de Referência à Assistência 
Social (CRAS) do território com a população idosa local. Sendo a Integralidade da Atenção uma das 
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), vendo o indivíduo sob todas as faces de seus 
determinantes sociais sobre o processo saúde-doença e promovendo ambientes saudáveis, trouxe 
em pauta assuntos como dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, acidente 
vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio, sua incidência, riscos e complicações. Práticas 
em grupo de discussão são informações essenciais à saúde do idoso e fortalecem o vínculo e 
ampliam a autonomia da população idosa, melhorando as condições de vida. Fortalecer o vínculo 
da população idosa com o serviço de saúde e a ampliar a autonomia deste grupo populacional.    A 
atividade foi avaliada positivamente pelas idosas e funcionários do CRAS, pois a informação sobre 
educação em saúde fortalece o vínculo da comunidade com o serviço de saúde, melhorando a 
prática de atitudes e ambientes saudáveis, prevenindo doenças e melhorando a qualidade de vida 
da população. Ações destinadas a população idosa minimizam a incidência de doenças já 
prevalentes, além de aumentar a autonomia desta comunidade que se encontra em um processo 
natural de vulnerabilidade.    UNOESTE (Universidade do Oeste Paulista) A ação teve a participação 
de idosas do território da ESF, assim como funcionários do CRAS. Os acadêmicos de Medicina 
iniciaram uma roda a conversa falando sobre dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão arterial 
sistêmica, acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio, doenças estas prevalentes na 
população idosa. O conteúdo foi norteado com orientações realizadas sobre alimentação 
saudável, prática de exercícios físicos, uso correto de medicações. No último momento da 
atividade, as idosas puderam esclarecer suas dúvidas e aferir pressão arterial.    
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CAROLINA JOSÉ GARCIA ESTANHO  
TALISSA NAKADA GARDIN  

CARLOS EDUARDO ROCHA TIEZZI  
LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR  

ISABELA SELLA SARTORELLI  
FLÁVIA FERRANTE ABOU MURAD  

MATHEUS BORGES GOMES  
DIEGO HENRIQUE LIPE GARCIA DOS SANTOS  

GUILHERME AKIITI IKEDA  
JOSÉ HENRIQUE SÃO JOÃO PERES  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

O curso de Medicina de uma Universidade do Oeste Paulista oferece a seus alunos o Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), o qual insere os estudantes do primeiro ao quinto 
termo no território de uma Estratégia Saúde da Família (ESF), fazendo-o vivenciar desafios e 
entender o funcionamento do processo saúde-doença e seus determinantes sociais. Este 
programa materializa a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, que amplia a 
forma de ensino com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, implantando o eixo da 
educação em saúde como um veículo importante na formação de futuros médicos. Sendo assim, 
os estudantes inseridos em uma ESF do interior paulista buscaram conhecer as necessidades da 
população. Visando a integralidade do cuidado, foi estabelecido que o ensino de manobras de 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e desengasgamento era uma intervenção necessária a ser 
feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do território. Ampliar os conhecimentos 
em saúde da comunidade, promovendo ambientes saudáveis como forma de promoção à saúde e 
prevenção de doenças.    A atividade foi avaliada positivamente pelos participantes com 
informações em saúde, criando-se assim, ambientes saudáveis, ampliando as condições de vida da 
comunidade, fortalecendo o vínculo dos lugares de assistência social e à saúde com a população e 
maximizando o conhecimento em saúde.     Foi realizada uma roda de conversa onde participaram 
os acadêmicos de medicina, funcionários do CRAS e a população que frequenta o local. Na busca 
de fortalecer o vínculo com a comunidade e amplificar a educação de profissionais foi trabalhado 
o tema "Ressuscitação Cardiopulmonar e Desengasgamento de Adultos e Crianças". 
Primeiramente, os estudantes instruíram os participantes sobre a maneira correta da realização 
das técnicas de compressão torácica e desengasgamento. Foi discutido também a importância do 
conhecimento destas práticas, sendo que parada cardiorrespiratória e engasgamento são 
situações comuns; e o conhecimento pode evitar complicações. Por final, os participantes da 
atividade puderam treinar em bonecos, as manobras aprendidas e esclarecer dúvidas sobre o 
assunto.    
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA NA VISITA AO AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA E A 
APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO ONCOLÓGICO EM AULA EXPOSITIVA NA LIGA ACADÊMICA DE 

ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

IANARA BROCHADO PASSOS  
PEDRO HENRIQUE NAHAS CHAGAS  
MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  

GERSIO CAYRES PINHEIRO NETO  
GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA  

 
As ligas acadêmicas baseiam-se em um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Estas ligas contribuem 
para o enriquecimento do currículo, formal, informal e oculto, do acadêmico. Segundo a pirâmide 
de aprendizagem de William Glasser, novas informações são melhor assimiladas quando o aluno 
pratica e ensina, a outros alunos, o assunto novo que lhe é apresentado. Desta maneira, a 
associação teórico-prático e incentivo ao processo de ensino-aprendizagem durante o conteúdo 
ministrado nas ligas e nos ambulatórios constitui um ponto crucial para a formação 
acadêmica.  Descrever a percepção do discente de Medicina na visita ao ambulatório de oncologia 
e a apresentação de aula expositiva sobre caso clínico oncológico na Liga Acadêmica de Oncologia 
de uma instituição de ensino superior do Oeste Paulista     A aproximação do acadêmico ao 
ambiente hospitalar confere suma importância na aquisição de conhecimentos inéditos e, 
simultaneamente, na aplicação do conteúdo teórico-prático previamente adquirido em sala. Com 
a visita ao ambulatório de oncologia e apresentação expositiva de caso clínico, a liga acadêmica de 
oncologia permitiu ao discente consolidar o aprendizado sobre câncer de mama e conhecer a 
abordagem correta a um paciente oncológico ambulatorial para melhorar a qualidade de vida e 
reduzir a mortalidade de pacientes com este tipo de câncer.     No dia 20 de abril de 2017, alunos 
de medicina membros da Liga Acadêmica de Oncologia da Unoeste avaliaram o quadro clínico de 
uma paciente com câncer de mama e metástase à distância através de anamnese, exame físico e 
análise dos exames e informações de prontuário médico. A avaliação clínica foi acompanhada de 
instruções do oncologista responsável que possibilitou o aprendizado de uma boa relação médico-
paciente, técnicas propedêuticas, importância clínica e entendimento do seguimento terapêutico 
do caso. Posteriormente, no dia 27 de abril de 2017 os mesmos alunos ministraram uma aula 
apresentando o caso clínico da paciente seguido da elucidação do câncer de mama ao descrever 
os principais aspectos deste tipo de câncer. Informações e dúvidas complementares relevantes ao 
tema da aula foram esclarecidas pelo oncologista orientador da Liga Acadêmica.     
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A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE MEDICINA SOBRE A PRÁTICA DE CIRURGIAS EXPERIMENTAIS APLICADAS EM 

ANIMAIS DE LABORATÓRIO DURANTE AS AULAS DA LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA EXPERIMENTAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 

KAMYLE YUMI MIYAMOTO  
CAIO KOITI MURAMATSU  

ANANDA MARIA DA SILVA TRAJANO  
MURILO ESTEVES CARREIRA PEQUENO  

 
A cirurgia experimental, cada dia mais frequente nas extensões do ensino e de pesquisa, 
proporciona o aumento do conhecimento de técnicas operatórias básicas e descoberta de novas 
informações para a área da saúde, obrigando o acadêmico a possuir domínio de outras áreas 
correlacionadas à cirurgia, como a anatomia, fisiologia e bioquímica. Ademais, esta área de estudo 
possibilita adquirir lições de liderança, comunicação, hierarquia e trabalho em equipe no ambiente 
cirúrgico, que necessita ter o máximo de precisão e cuidado. Dessa forma, o relato contribui para a 
formação médico-estudantil demonstrando uma grande necessidade de se realizar cirurgias 
experimentais nos laboratórios de cirurgia experimental (LCE), uma vez que o desenvolvimento de 
habilidades psicomotoras e a habilitação para o ato cirúrgico não se baseiam somente em 
exercícios teóricos, mas também em exercícios práticos, os quais foram disponibilizados durante 
as aulas da Liga de Cirurgia Experimental de Presidente Prudente (LACEPP). Demonstrar, na visão 
de um estudante de Medicina, a grande importância da contribuição proporcionada pela 
realização de cirurgias experimentais em animais de laboratório durante as aulas da LACEPP.    A 
LACEPP inseriu os estudantes de forma satisfatória no contexto das cirurgias gerais, oferecendo 
aos acadêmicos a oportunidade de aprender a lidar com o dia a dia de um cirurgião e contribuindo 
para uma formação de profissionais mais qualificados, preparados e seguros. Além disso, também 
houve uma desmistificação de muitos aspectos que circundam a profissão de cirurgião, que 
muitos alunos temem, e a experimentação de operar num ambiente de simulação realística, 
seguro e controlado, oferecendo ao acadêmico a oportunidade de errar sem que haja a extrema 
pressão de um centro cirúrgico real e, principalmente, aprender com satisfação. Contribuindo para 
que, futuramente, formem-se profissionais cada vez mais qualificados, preparados e seguros.     O 
presente estudo descreve as experiências vivenciadas por discentes do curso de Medicina da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) no decorrer das aulas teóricas e práticas elaboradas 
pela LACEPP e as etapas dos atos cirúrgicos efetuadas nos coelhos para elucidar a natureza dos 
experimentos. As aulas ocorreram no segundo semestre acadêmico de 2016, de agosto a outubro, 
tendo como cenário de estudo teórico e prático os Campus 1 e 2 da UNOESTE. Foram estudadas 
várias técnicas operatórias, desde as mais básicas, como a paramentação, a degermação, a 
instrumentação e a sutura em línguas de bois, até as mais complexas, como apendicectomia, 
nefrectomia, enterectomia, colostomia e gastrostomia, praticadas nos coelhos. Todos os coelhos 
foram obtidos junto ao Biotério da UNOESTE e os procedimentos experimentais foram aprovados 
pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNOESTE, respeitando os Princípios Éticos na 
Experimentação de Animais adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de 
Laboratório (SBCAL).    
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A PROBLEMATIZAÇÃO ESTIMULANDO REFLEXÕES DO ESTUDANTE DE MEDICINA RELACIONADAS À 
APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA EM UMA ESF DO 

INTERIOR PAULISTA.  
 

MARIANA MALHEIRO NEGRÃO BANDEIRA  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

Em uma universidade privada do interior paulista são utilizadas metodologias ativas de ensino 
aprendizagem na formação de estudantes do Curso de Medicina. Os estudantes utilizam as 
Estratégias Saúde da Família (ESF) como cenários para o Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática (PAPP), desde o primeiro termo do Curso. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Criança (PNAISC) foi utilizada na criação de um Plano de Ação que emergiu da Problematização, 
na ESF. Descrever o plano de ação criado estimulado pela Metodologia Ativa de ensino-
aprendizagem denominada Problematização para uma criança com diagnóstico de insuficiência 
mitral assistida em uma ESF, a partir da Politica Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança.    As ações desenvolvidas tiveram a finalidade de buscar maior Autonomia do grupo 
familiar. A família foi orientada em relação aos cuidados com os outros filhos e ao correto 
tratamento com antibióticos prescritos pelo médico, quando necessário, como em gripes sazonais, 
devido à possibilidade de ocorrência de febre reumática; orientada a procurar a Vigilância em 
Saúde para que o grupo aprenda como evitar a presença dos animais no domicílio. Em relação à 
aplicação da PNAISC, sugerimos promoção e acompanhamento do crescimento e do 
desenvolvimento integral. Foi estimulada atenção integral a crianças com agravos prevalentes na 
infância e com doenças crônicas.      Na identificação das Necessidades de saúde, foi criado plano 
de ação para uma criança com sete anos, diagnosticada com Prolapso da Valva Mitral que passou 
por uma cirurgia de Plástica de Valva. Na identificação das Condições de vida os estudantes 
descobriram que a família mora em casa própria, de alvenaria. A mãe da criança referiu presença 
de escorpiões na casa. Na identificação do Acesso às Tecnologias que prolongam a Vida: os 
estudantes refletiram a respeito das Tecnologias Leve, Leve-Dura e Dura, utilizadas na ESF. Na 
identificação do Vínculo entre Equipe de Saúde e Usuário do SUS, os estudantes identificaram que 
a mãe referiu satisfação em relação ao atendimento em saúde na ESF. Em relação à Autonomia, os 
estudantes informaram sobre a doença da criança, melhorias no ambiente de moradia, além da 
importância da atualização do calendário vacinal familiar    
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A RELEVÂNCIA DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO ALUNO DE MEDICINA - RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 

JÚLIA MENDONÇA REZENDE  
THAISA MELARA  

 
A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente proporciona aos acadêmicos de Medicina a 
oportunidade de monitorar aulas práticas de disciplinas como a Anatomia Humana. A monitoria é 
uma modalidade de aprendizagem que contribui para a formação do aluno nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão do curso de Medicina. Assim, a prática monitorada funciona como 
instrumento para a melhoria do ensino, através do estabelecimento de uma experiência 
pedagógica que visa fortalecer a articulação entre teoria e prática em seus diferentes aspectos, e 
tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre discente e docente. Para a seleção dos 
monitores são realizadas provas práticas, análise de currículo e entrevistas ambicionando escolher 
os melhores alunos como docentes. Uma vez selecionado, o aluno-monitor desenvolve diversas 
habilidades, podendo este dinamizar e contextualizar os conteúdos da disciplina que monitora, 
adquirindo experiências positivas que o auxiliam ao longo do curso. Sendo assim esse trabalho 
objetiva apresentar em forma de relato os resultados positivos alcançados pelo monitor para a sua 
formação acadêmica. Apresentar, através da visão do aluno-monitor, experiências vivenciadas 
durante o exercício da monitoria na disciplina de Anatomia Humana.    A monitoria acadêmica 
surge como um diferencial na complementação da formação inicial dos docentes, em que eles 
podem vivenciar experiências que enriqueçam esse processo. Isso permite ir além dos tradicionais 
métodos de ensino, ultrapassando uma formação restrita e partindo para a construção dinâmica 
de conhecimento que pode ser mobilizado na prática médica. O exercício da monitoria contribui 
não somente para uma boa formação acadêmica, mas para formar profissionais preparados e 
qualificados para atuar em situações mais complexas, proporcionando ao aluno o despertar para o 
interesse da docência.      As monitorias de anatomia acontecem em laboratórios da faculdade 
UNOESTE campus I. Os docentes de anatomia, após selecionarem os monitores, disponibilizam o 
horário das aulas práticas de estudo para os alunos monitorados e monitores. Peças anatômicas 
previamente dissecadas são oferecidas aos alunos e distribuídas em bancadas além de um roteiro 
de estudo listando as estruturas a serem observadas. O monitor fica à disposição dos monitorados 
para sanar suas dúvidas e troca de conhecimento.    
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A RELEVÂNCIA DO CONTATO COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ENSINO MÉDICO. O 
OLHAR DO ACADÊMICO DE MEDICINA.  

 

ANDRE PELOSI ALVES  
CAROLINA MIRANDA DUAILIBI  

ELZA AKIKO NATSUMEDA UTINO  
 

Os estudantes de Medicina, da Universidade do Oeste Paulista, são estimulados a realizar 
atividades com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014, do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) que sugerem ampliação do olhar do acadêmico migrando do Modelo Biomédico 
para o Biopsicossocial.Um destes cenários, é a difundida e conhecida Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE, que acolhe acadêmicos de diversos cursos na cidade de Presidente 
Prudente, para ampliar o olhar dos futuros profissionais, e acrescentar diversos fundamentos na 
vida acadêmica que não podem ser assimilados em livros didáticos. O objetivo do presente 
trabalho é relatar a realidade que os alunos estão expostos e a capacidade de adaptação e 
absorção dos futuros profissionais.    O estágio foi de grande importância para mostrar aos 
acadêmicos, a importância de trabalhar e conhecer seus pacientes, aprofundando o modelo de ser 
biopsicossocial em áreas pouco abrangentes no curso médico, trabalhando estes como um todo e 
conhecendo cada um deles a fundo, como suas maneiras de agir e pensar, para dar o devido 
tratamento equanime que é direito de todos.    UNOESTE Os acadêmicos do Sétimo Período do 
curso de Medicina da UNOESTE tem em sua grade da matéria Saúde da Criança, a permanência de 
duas semanas dentro das salas de aula da APAE, onde tem contato direto com os estudantes desta 
instituição, acompanhando e auxiliando nas atividades diárias. Tem também acesso aos 
prontuários, onde podem aprofundar seus conhecimentos em seus pacientes, e es suas 
respectivas síndromes e os motivos pelos quais os pacientes se encontram nos cuidados da APAE.    
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A RELEVÂNCIA, ACOMPANHADA DO IMPACTO CAUSADO POR VISITA REALIZADA À ADICTOS EM UM 
MUNICÍPIO DO OESTE PAULISTA, UM CONTATO HUMANÍSTICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

 

RAFAELA CRISTINA COLORADO BORGES FARIAS  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

 
Introdução: A sociedade hoje oferece caminhos abrangentes a todo àquele em que nela vive, 
acordando dia a dia e deparando-se com as oportunidades, sejam elas boas ou ruins. Talvez por 
uma má escolha, uma infeliz influência dentro de casa, e/ou até mesmo amigos, muitos indivíduos 
se deixam levar pelo vício das drogas, álcool e toda promiscuidade que os acompanham, expondo 
assim, além de suas vidas, também sua saúde à mercê de doenças e patologias que podem não ter 
uma 'cura'. Uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas em 2012 
mostrou que "A estimativa encontrada, então, nas capitais do país e Distrito Federal, para a 
população desses municípios que consomem crack e/ou similares de forma regular é na proporção 
de, aproximadamente, 0,81%, o que representaria cerca de 370 mil usuários. Nesses mesmos 
municípios, temos que a estimativa para o número de usuários de drogas ilícitas em geral (com 
exceção da maconha) é de 2,28%, ou seja, aproximadamente 1 milhão de usuários. Sendo assim, 
usuários de crack e/ou similares correspondem a 35% dos consumidores de drogas ilícitas nas 
capitais do país." Objetivo: Relatar a experiência e impacto vivenciado por estudante da faculdade 
de medicina em relação a educação e atendimentos realizados em saúde.    Conclusão: Muitos 
deles ali já diagnosticados com alguma DST's, mostraram ser pessoas de valores, nos tirando 
totalmente o pré-conceito com o qual chegamos ali. Através de um ato de solidariedade, 
contribuímos para a recuperação deles, sanando-lhes dúvidas a respeito de sua saúde e 
contribuindo para promover um bem-estar biopsicossocial dos viciados. Um olhar humanista nos 
foi dado naquele dia, mostrando que cada um merece a dignidade do respeito, ajuda e assistência 
à saúde, não importando sua classe social ou situação de vida.     Metodologia: Recentemente 
entraram em parceria com a Universidade Do Oeste Paulista (UNOESTE), e por este motivo, nós 
alunos da faculdade de medicina, fomos chamados até o local para ministrarmos palestras na área 
da saúde. Ao chegarmos a casa em que os adictos residem, logo nos demos conta de ser um local 
somente com homens, viciados, doentes, porém inteligentes. Este relato de experiência conta de 
duas partes: primeiramente as palestras que abordaram temas escolhidos pelos ouvintes, 
esclarecendo suas dúvidas em relação a DST's bem como seus sinais e sintomas, e se possuem 
cura; e em segundo tempo a aplicação de vacinas em débito de seus cartões vacinais atrelado a 
testes rápidos de hepatite B e HIV. No momento da prática, enquanto eram realizados os 
procedimentos, cada aluno estabeleceu uma conversa com seu paciente, onde expunham suas 
vidas através de palavras, choro, nos dizendo sobre sua história de vida, até onde chegaram, e 
como foram parar ali.    
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A ROTINA, AS DIFICULDADES E OS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA GESTAÇÃO DE UMA ESTUDANTE DE 
MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

GABRIELA NATALIA DE OLIVEIRA  
ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  

 
A gravidez é considerada um dos períodos críticos de transição que constituem o desenvolvimento 
da personalidade feminina, que envolve inúmeras mudanças corporais, metabólicas, 
interpsíquicas e interpessoais. Um fator importante na relação complexidade/gravidez é a 
graduação concomitante com a gestação não planejada Os objetivos deste trabalho são de expor 
as experiências e a realidade de uma mulher solteira que descobre a gravidez durante a faculdade 
de medicina, explicitando os aspectos psíquicos que as mudanças deste período acarretaram em 
sua rotina e a manutenção do desempenho escolar e do bem estar físico e emocional da 
mesma    Concluo que para a manutenção de minha gestação como estudante, foi fundamental 
que tanto minha família, como a faculdade e a sociedade estabelecessem uma ligação saudável e 
profunda comigo enquanto grávida. O não estabelecimento dessa ligação teria sido 
potencialmente danoso à minha saúde e meu futuro como mãe e como médica. Afirmo que a 
união entre apoio, dedicação individual e compreensão social representaram fatores 
determinantes da minha gravidez saudável e para o sucesso da minha capacitação acadêmica e 
profissional com qualidade.     A descrição é do meu relato pessoal como gestante e aluna de 19 
anos de um curso de medicina. Período: 2017, de março a agosto, 3º e 4º termos, narrado com 
início na 12ª semana de gestação. Meu diagnóstico gestacional foi realizado por meio de USG de 
abdome total, feito durante a semana de provas bimestrais e com IG de 12 semanas, ocasionando 
um estado de crise que comprometeu minha capacidade de resolução de problemas. Frente à 
desestabilização emocional, obtive 3 exames e todas as outras médias foram baixas. À época eu 
estava em tratamento psiquiátrico sob o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, fazia uso 
de antidepressivos e antipsicóticos que foram imediatamente suspensos. Com reestabelecimento 
emocional, elegi metas e recuperei as notas. Para a mobilidade no campus, passei a utilizar o 
elevador de uso restrito. Em algumas aulas práticas e projetos de extensão com riscos a mim e ao 
bebê precisei me abster. Vivenciei situações de preconceito e julgamento por parte dos alunos, 
sendo vítima de ofensas e xingamentos. Recebi amparo da instituição com relação ao direito 
legislativo à licença maternidade, abonamento de faltas durante este período e à realização das 
provas finais.    
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A SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA UMA COMUNICAÇÃO HUMANIZADA E 

EFICAZ NAS ESFS. O OLHAR DO ACADÊMICO DE MEDICINA  
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CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
A educação médica vem sofrendo uma série de alterações, inclusões e novas perspectivas em relação ao 
ensino-aprendizagem. Tendo em vista, etapas altamente exigentes que permeiam a vida do estudante na 
trajetória acadêmica, frente aos avanços da medicina tradicional, a Simulação Realística (SR) se apresenta 
como recurso didático metodológico, facilitando a inserção e imersão do estudante em cenários clínicos, 
que replica experiências da realidade. O uso da SR enquanto metodologia permite participação direta aos 
discentes em diversas situações, que permeiam sua vida acadêmica e futuramente, no exercício da 
profissão médica. A SR é uma nova possibilidade de ensino, que engloba não somente habilidades técnicas, 
mas trata-se também de uma metodologia ativa, que estimula uma aprendizagem positiva, desenvolvendo 
um raciocínio reflexivo para tomada de decisões. Modelos mais integrativos permitem que gradativamente 
o aluno faça aproximações sucessivas à prática profissional, articulando-a aos referenciais teóricos e, 
principalmente, para aprendizagem crítico-reflexiva e compromissada com a realidade. Cabe considerar 
também, desse modo, que o estudante pôde contemplar de forma satisfatória, a inserção de práticas com 
espaços de reflexão, articulando elementos fundamentais para a construção de aprendizagem atitudinal. A 
simulação realística faz parte de uma nova possibilidade de ensino que engloba não somente as habilidades 
técnicas, mas o gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe e raciocínio clínico, que não 
reflitam prejuízos ao paciente real. Desenvolver habilidades comunicacionais na área da saúde, no que 
tange compreensão e discernimentos, voltados às complexidades da pessoa atendida, assim como, a sua 
história de vida, enquanto ser biopsicossocial.     A inserção desta metodologia enquanto tecnologia 
aplicada à educação em saúde proporciona melhorias significativas na formação dos futuros profissionais 
da área de saúde, o que torna a SR fundamental, pois aproxima o estudante à realidade de sua futura 
profissão, diminuindo a sua insegurança e os erros dentro da prática médica. A SR evoca substancialmente 
aspectos do mundo real em um ambiente interativo, tornando-se uma ferramenta poderosa de 
aprendizado, podendo ser aplicada em todos os níveis da educação médica, a enfatizar a 
multidisciplinaridade em diversas situações clínicas.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Para 
assegurar que a prática seja realizada de forma integrada e contínua às instâncias do Sistema Único de 
Saúde (SUS) a Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP), oferece atividades em ambiente 
seguro, no Laboratório de Habilidades e Simulação Realística da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
apresentando alguns desafios, onde aprendizado passa a ser centrado no estudante, que deixa de ser um 
mero receptor passivo, para agente e principal responsável pela construção de seu conhecimento.    
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A VISÃO DO ACADÊMICO DE MEDICINA EM RELAÇÃO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 

SARAH DA SILVA SÁ  
REBECA ESPELHO STORCH  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
 

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo decreto nº 6.286/07 com finalidade de 
contribuir para formação integral dos estudantes da rede pública, por meio de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde. O presente relato tratou-se de uma ação com alunos do 
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal pertencente ao território abrangido 
por uma Estratégia Saúde da Família (ESF), de acordo com o que preconiza a Lei n° 8.080/90 sobre 
os princípios do SUS, onde envolveu o Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) de 
uma Faculdade Privada de Medicina do Oeste Paulista. O PAPP possibilita uma metodologia ativa 
na formação do estudante, inserindo-o no ambiente da atenção primária.  Reconhecer as 
vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento das crianças e suas necessidades 
para colaborar com a articulação das ações do Sistema Único de Saúde às ações das redes de 
educação básica pública.     Muito além dos critérios mensuráveis procuramos enxergar as crianças 
como um todo. Concluímos que o PSE é uma ferramenta importante para identificação de 
problemas e necessidades precoces de saúde dos estudantes da rede pública e para que a 
assistência integral primária possa atuar de forma mais efetiva na comunidade. Por outro lado, na 
ótica do acadêmico, o PAPP através do PSE proporciona aprendizado ao futuro médico e 
aproximação realística da atenção básica, além de possibilitar que o acadêmico contribua com a 
comunidade em que está inserido, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à 
saúde.      Metodologia: Uma sala de aula na própria Escola foi cedida para que as seguintes 
atividades fossem efetuadas: Acuidade Visual, pesagem, altura, cálculo do IMC, observações gerais 
como inspeção céfalo-caudal e aferição da pressão arterial (PA). Para cada criança havia uma ficha 
de identificação onde anotávamos os resultados obtidos e faixa etária. Observou-se que a maioria 
das crianças estava com IMC classificado como saudável. Uma pequena porção apresentou 
sobrepeso e obesidade grau 1 e uma parcela um pouco maior, baixo peso. Não detectamos 
nenhuma P.A. alterada e os casos de alteração na Acuidade Visual foram encaminhados para a 
Coordenação da Equipe de Saúde da ESF local.     
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ABORDAGEM DA IMPORTÂNCIA DE AÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE ESÔFAGO NA LIGA DE 
ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

GERSIO CAYRES PINHEIRO NETO  
PEDRO HENRIQUE NAHAS CHAGAS  
MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  

IANARA BROCHADO PASSOS  
TARIK RAJAB  

LEONARDO CORREA LANGHI  
 

Na grade curricular normal os assuntos da oncologia são pouco abordados, por isso as atividades 
extra-curriculares sobre esses temas ganham forças. Portanto justifica-se a importância da Liga de 
Oncologia que tem como objetivos: o aprofundamento na temática nos estudos em oncologia, a 
inserção do acadêmico nas atividades relacionadas à essa especialidade, estimular a realização de 
atividades de cunho científico e promover a integração acadêmica com os pacientes com o 
objetivo de obter uma formação mais humanizada e interdisciplinar. De tal modo, o objetivo desse 
trabalho é descrever uma visita ambulatorial ao setor de Oncologia do Hospital Regional de 
Presidente Prudente, onde os acadêmicos tiveram contato com um paciente com câncer de 
esôfago e futuramente apresentaram para os outros membros da liga uma aula, abordando os 
assuntos mais relevantes sobre esse tema.     Esse contato durante as atividades da liga propicia 
um maior entendimento dos alunos em relação à temas relevantes, permitindo assim uma melhor 
formação baseada não apenas em uma medicina curativa, mas também em orientações sobre a 
prevenção dos fatores de risco para tal patologia.      No dia 10 de maio de 2017, uma dupla de 
membros da Liga de Oncologia, durante a visita à enfermaria do setor, avaliaram o quadro de um 
paciente que apresentava câncer de esôfago em estágio final. Os mesmo colheram dados na 
anamnese, exame físico, exames complementares e prontuário. Por fim, levantaram dados da 
literatura sobre o mesmo tema para ministrar uma aula para os outros membros da liga, 
correlacionando os dados encontrados no paciente com artigos e bibliografias indicados pelo 
preceptor da liga. O enfoque principal foi a promoção da saúde, que consiste em planos de saúde 
pública com ações voltadas em evitar que as pessoas se exponham a fatores de risco.     
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ABORDAGEM DO ACADÊMICO DE MEDICINA À ADOLESCENTE GESTANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA  
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FELIPE LEONARDO SEMENSATI  
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A abordagem do acadêmico de medicina em um caso de gravidez na adolescência permite que o 
estudante tenha maior proximidade com a atual situação da sociedade. Além disso, confere ao 
estudante habilidades e conhecimentos necessários e fundamentais para a atuação profissional. 
Tem se tornado cada vez mais frequente os casos de jovens gestantes, o que torna o profissional 
da área de saúde responsável por acolher de modo eficaz a paciente e garantir que tenha ciência 
de todos os seus direitos e deveres, população esta devidamente amparada pela Diretriz de Saúde 
Sexual e Reprodutiva das políticas de saúde de adolescentes e jovens. Tal abordagem foi possível 
pela existência na grade curricular do curso de Medicina de uma disciplina que expõe os 
estudantes do primeiro ao quinto semestre do curso à atividades com a comunidade e em âmbito 
domiciliar em uma Estratégia Saúde da Família, com o objetivo de atender aos princípios do SUS, 
avaliar os determinantes do processo saúde-doença e as possibilidades de intervenção, além de 
sensibilizar os estudantes para a importância do desenvolvimento da educação em saúde. Este 
relato tem por objetivo expor a experiência dos acadêmicos do quinto termo do curso de medicina 
da UNOESTE frente ao atendimento e acompanhamento de uma adolescente na condução da 
prática médica no contexto da Estratégia Saúde da Família.    A abordagem proposta possibilitou 
ao acadêmico do curso de Medicina uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento e 
capacitação de futuros médicos, permitindo melhor compreensão do tema e aprimoramento da 
comunicação, incentivando o aluno a desenvolver uma postura crítica-reflexiva frente ao que é 
aprendido e a prática propriamente dita. Podendo acrescentar uma visão mais humanizada 
somada com os critérios científicos.     Os estudantes são distribuídos em doze grupos, compostos 
de oito a onze alunos, acompanhados por um tutor em sete Estratégias de Saúde da Família, onde 
realizam o acompanhamento da comunidade local e estabelecem vínculo com os membros que a 
constituem. Nesta vivência, os acadêmicos de determinada unidade de saúde foram dividimos em 
grupos menores, com seis integrantes, para atender uma adolescente grávida em domicílio. 
Durante a visita o grupo foi capaz de coletar todos os dados necessários e possíveis para relatar a 
história clínica da paciente. Diante da experiência foi possível chegar à conclusão de que a 
paciente se mostra bem assistida pelo sistema de saúde, com comparecimento periódico em 
consultas, realização sistemática de exames, além do devido uso de suplementação, o que reflete 
um pré-Natal adequado. Porém, apesar de devidamente assistida, ainda existem muitas dúvidas 
que requerem uma maior vivência dos acadêmicos na área. Percebeu-se a necessidade de se 
estabelecer um vínculo com a jovem e toda sua família, facilitando o diálogo e maior compreensão 
entre as partes, logo cabe ao estudante buscar conhecer melhor a rotina e costumes envolvidos 
naquele meio.    
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ABORDAGEM HUMANÍSTICA E CRÍTICA NA FORMAÇÃO CURRICULAR DOS ACADÊMICOS DA LIGA DE 
ONCOLOGIA EM UM CASO DE CÂNCER DE TESTÍCULO  
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A Liga de Oncologia tem como proposta a utilização dos pilares da educação médica: integração 
do ensino-pesquisa-extensão. Para isso, desenvolve como metodologia: visitas ambulatoriais e 
estudos de casos no setor da Oncologia como forma de permitir o contato do estudante com o 
paciente e despertá-lo para o papel da humanização e a importância da clínica ampliada, além 
disso, os casos vistos serão temas de seminários a serem apresentados nas aulas da liga, 
incentivando assim a busca ativa de pesquisas científicas e o senso crítico. O objetivo do presente 
trabalho e? relatar a experiência dos membros da Liga de Oncologia da Faculdade de Medicina de 
Presidente Prudente em uma visita ambulatorial no setor de Oncologia do Hospital Regional de 
Presidente Prudente, na qual os alunos fizeram um estudo de caso de câncer de testículo e 
posteriormente ministraram em uma aula da liga um seminário sobre o tema.     Esse contato com 
o paciente e a busca das informações sobre a moléstia que o aflige permitiu aos alunos o 
desenvolvimento de um senso crítico focado na importância da descoberta precoce desse tipo de 
câncer que possui grandes chances de cura nesse período, além de todo o conhecimento teórico e 
pratico adquirido.     Os acadêmicos foram divididos em duplas e acompanhados por um membro 
da diretoria em uma visita ambulatorial no setor da Oncologia sobre a orientação do preceptor da 
liga. Durante a visita os estudantes tiveram a possibilidade de conhecer o paciente, sua história, de 
fazer e aprender um exame clínico ampliado e de serem confrontados com a realidade do 
tratamento do câncer. Após isso, fizeram um levantamento bibliográfico e a partir de um artigo 
científico prepararam uma apresentação para ministrar sobre o tema em uma aula da liga, tendo 
como eixo a questão de que o câncer de testículo tem uma incidência de 3 a 5 casos para cada 
grupo de 100 mil indivíduos e geralmente cursa com sintomas como: o aparecimento de um 
nódulo indolor e endurecido, alteração do tamanho do testículo, dor abdominal, hematúria e 
infertilidade, podendo evoluir para óbito. Porém, essa neoplasia é considerável uma das mais 
curáveis quando detectada em fases precoces. Dessa forma, destacou-se a importância da 
promoção à saúde nessa patologia, pois nas fases iniciais o sinal clássico é a formação de um 
nódulo e alteração do tamanho dos testículos.    
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ACUIDADE VISUAL E TESTE DE IMC EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DO INTERIOR PAULISTA, E SUAS 
REPERCUSSÕES NO APRENDIZADO DA MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
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DIEGO SANTANA DOS SANTOS  
EVANDRO PAULO ALCALÁ JUNIOR  
FERNANDO DE MOURA MOREIRA  

CAROLINA PEREIRA  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

O início da idade escolar é determinante para a fundamentação da base de aprendizado que 
influenciará o desempenho escolar da criança até a vida adulta. Também coincide com o 
aparecimento dos primeiros sintomas de distúrbios visuais como a miopia, sendo que a deficiência 
visual na infância tem o potencial de acarretar ônus ao aprendizado e à socialização, devido a 
alterações no desenvolvimento da motricidade e cognição. Paralelamente, também é nesse 
momento do desenvolvimento infantil que a presença de obesidade é altamente perigosa pelo 
potencial de se tornar uma morbidade permanente ao jovem. O modelo atual de assistência 
curativa não tem resolvido os problemas de saúde da nossa população, assim, a promoção e 
prevenção em saúde mostram-se como alternativas para evitar que condições existentes evoluam 
para morbidades, assim como prover uma abordagem precoce e orientada em situações 
inevitáveis. Avaliar a saúde dos estudantes quanto à visão e obesidade, visando contribuir para 
sua formação por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.    Essa atividade 
possibilitou observar a aplicação prática dos conceitos de prevenção e promoção, assim como o 
papel de orientador que o estudante de medicina, como futuro profissional da saúde, deve 
exercer, assim como trazer benefícios a comunidade através da orientação direcionada com os 
dados colhidos na atividade.     A atividade foi realizada com crianças do 1º ano, de 6 a 7 anos de 
idade, no período do dia 22 de fevereiro de 2017, na escola Carmen Pereira Delfim, de ensino 
público no interior do Oeste Paulista. Os alunos foram avaliados em uma sala de aula através de 
um preenchimento de dados pessoais, então foi feita a pesagem e medido a altura a fim de 
correlacionar as informações e gerar o IMC, por fim foi avaliado a acuidade visual dos estudantes. 
Após análise dos dados coletados, as informações como sobrepeso, obesidade e diminuição da 
acuidade visual foram conduzidas para a direção escolar visando o posterior encaminhamento aos 
profissionais de saúde.    
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ACUIDADE VISUAL: A INTERSETORALIDADE INSERIDA NAS ATIVIDADES DOS ESTUDANTES DO CURSO DE 
MEDICINA E UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO OESTE PAULISTA.  
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ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  
ANA BEATRIZ ANTUNES FUNES  

ANDRE MATHEUS CAMELO NEVES  
CAMILA BOEFF DO AMARAL  

 
A intersetoralidade entende se por articulação entre saúde e educação que trabalham em parceria 
compartilhando saberes e práticas com objetivo de atuar de forma integrada a demanda 
apresenta promovendo a melhoria de qualidade de vida da população de baixa e média renda. No 
Brasil a intersetoralidade é valorizada pelas diversas políticas publicas, a exemplo, educação em 
saúde. Entretando os estudantes do curso de Medicina aprendem que o campo de saúde tem sido 
considerado como elemento fundamental para a mudança no modelo de atenção e reorganização 
do sistema e desta forma desenvolvem ações de promoção em saúde que se inicia pelos 
determinantes sociais. Umas das atividades desenvolvidas foi a acuidade visual realizada em uma 
Escola Estadual do Oeste Paulista. Esse ambiente foi eleito devido a grande necessidade do uso da 
capacidade visual dos estudantes em questão. Essa atividade é de grande importância, visto que 
apesar de ser simples, detecta de uma maneira geral as deficiências visuais. Descrever a atividade 
de acuidade visual que os alunos do segundo termo de Medicina realizaram com 
crianças.    Conclui-se que o período de escolar é de extrema importância para o desenvolvimento 
psicossocial da criança, e, por isso, é necessário que haja condições adequadas para esse processo. 
Os estudantes do curso de Medicina entenderam que a atividade intersetorial foi importante na 
identificação das Necessidades de Saúde da população na atenção integral à saúde da criança e do 
adolescente.      A atividade realizada foi à acuidade visual na Escola Estadual do Oeste Paulista- SP. 
O objetivo foi estabelecer um pré-diagnostico da situação ocular de crianças na faixa etaria de 10 a 
12 anos para posteriormente serem encaminhadas à especialistas, se necessario. O teste consiste 
em avaliar o nivel da dificuldade visual, no qual foi utilizado a Escala de Snellen, avaliando cada 
olho separadamente a uma distância de cinco metros entre o anteparo com os símbolos e a 
criança. O valor de referência adotado para normalidade foi acima de 0,6. O daltonismo foi 
avaliado com base em um caderno constituído por figuras com cores próximas a fim de que 
fossem identificadas as cores e as imagens ali presentes.    
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ACUIDADE VISUAL: AVALIAÇÃO EM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
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Muitas crianças nunca passaram por algum exame oftalmológico antes de chegarem à escola 
devido às baixas condições socioeconômicas e culturais em que elas estão inseridas. Por conta 
disso, faz-se necessária a realização de programas que promovem a saúde visual em escolas 
localizadas em regiões vulneráveis. A OMS define o teste para verificação da acuidade visual, que 
utiliza a tabela de Snellen, como o meio mais sensível para a determinação da função visual. Esse 
teste foi qualificado como confiável, de baixo custo, simples, de alta sensibilidade e especificidade 
e dispensa um treinamento longo dos examinadores. A triagem e a correção, quanto mais 
previamente realizada, podem tornar possível a reversibilidade das alterações oculares.  Relatar a 
experiência vivenciada pelos estudantes de medicina na realização de promoção à saúde com 
ênfase no teste de acuidade visual e teste de daltonismo.    Após a realização dos testes, 
constatou-se que algumas crianças necessitavam de encaminhamento, efetivando-se a detecção 
de deficiências visuais. Assim, com a terapêutica adequada, impede-se que as crianças continuem 
ou comecem a apresentar comprometimento na aprendizagem, no aproveitamento escolar e na 
socialização, uma vez que a baixa acuidade visual bloqueia o desenvolvimento das suas 
potencialidades.     : Os testes foram realizados no dia 18 de Abril de 2017 nos alunos do 6º ano, na 
faixa etária aproximada de 10 e 11 anos, de uma escola Estadual de Presidente Prudente. A 
Universidade de Medicina localizada no Oeste Paulista no Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática (PAPP), atua no projeto de extensão chamado Saúde Visual Escolar, que contam com a 
parceria do Banco de Olhos, da Santa Casa, e do Lions Clube.Nesse dia, os alunos informaram o 
nome, a série e se utilizavam óculos. Depois, entraram no local preparado para os testes. O 
primeiro foi para detectar o daltonismo: foram apresentadas figuras específicas contendo letras e 
números. O segundo foi para verificar a acuidade visual. As crianças sentaram em uma cadeira a 
uma distância de 5 metros da tabela de Snellen -colada na parede- e foram orientadas para a 
realização correta do teste. As que apresentaram o valor na tabela igual ou inferior a 0,7 eram 
consideradas com baixa acuidade visual. Sendo assim, essas eram encaminhadas para consulta 
oftalmológica, exames e ganhavam óculos quando necessário.     
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES NA REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE 
ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2013  

 

CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES  
MARIA ANGELA ZAMORA ARRUDA GREGOLIN  

MAYARA SILVA LOURENCETTI  
AMANDA DE ALENCAR FERREIRA  

 
A sífilis é uma doença infecciosa e sistêmica causada pelo Treponema pallidum. No Brasil, a 
prevalência de sífilis em gestante é de 2,6%, o que corresponde a quase 50 mil gestantes e 12 mil 
casos de sífilis congênita por ano. É considerado caso de sífilis na gestação: toda gestante com 
evidência clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer titulagem, 
mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico, realizada no pré-natal ou no momento do 
parto ou curetagem. Realizar o levantamento dos casos de sífilis em gestantes é relevante visto 
que a sífilis na gestação é um agravo de notificação compulsória e considerada junto da sífilis 
congênita, como evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-fetal e dos 
programas de controle, em razão da doença ser evitável, sua relativa simplicidade diagnóstica e o 
fácil manejo clínico/terapêutico. Este trabalho tem como objetivo analisar a incidência de Sífilis 
nas gestantes residentes dos municípios pertencentes a Regional de Atenção à Saúde 11 (RRAS 
11), durante o período de 2009 -2013.    Conclui-se que existe grande incidência de Sífilis na 
gestação, mas o tratamento é simples e acessível na rede pública de saúde evitando maiores 
complicações relacionadas à esta patologia.     No período de 2009 a maio de 2013, todos os 20 
municípios pertencentes à RRAS11 apresentaram notificações de sífilis na gestação com um total 
de 90 casos, sendo que o maior número de casos ocorreu no município de Rancharia com 28 
notificações. Dos 90 casos, 38 eram de sífilis secundária. A faixa etária de acometimento da 
doença variou nos municípios. Embora a ferramenta utilizada para a coleta dos dados não 
apresentasse características sócio econômicas das gestantes, diversos estudos revelam que a 
ocorrência de sífilis na gestação está diretamente relacionada com fatores socioeconômicos, 
sendo mais frequente em mulheres de baixa escolaridade e de baixa renda. Também é importante 
citar a carência de informações no sistema referente ao tempo de gestação quando o diagnóstico 
foi realizado, pois a execução do diagnóstico e tratamento precoce diminuem expressivamente os 
riscos de infecção fetal.    
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ANÁLISE DA MORTALIDADE PROPORCIONAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA EM 2012  
 

MARIA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA  
NATHALIA BERTINI BONINI  

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
 

O estado de Santa Catarina em 2012, contava com uma população residente total de 6.383.286 
habitantes. Para se analisar as condições de saúde do estado, deve-se observar a mortalidade da 
população de acordo com sexo, faixa etária e principais causas de morte. Neste mesmo ano, o 
índice de morte do estado foi de 35,435 óbitos, dentre estes, 20.088 foram óbitos masculinos, e 
15.336 foram óbitos femininos. Nos últimos anos, o perfil de mortalidade da população brasileira 
se modificou, deixando de ter como maior causa de óbitos as doenças infecto-parasitarias, e 
passando a ter como principal causa as doenças crônico degenerativas. Acompanhando esse perfil 
de mortalidade do Brasil, o estado de Santa Catarina vem apresentando desde 2009 como 
principal causa de morte, as doenças do aparelho circulatório, e em segundo lugar, as 
neoplasias.  Analisar as causas de mortalidade no estado de Santa Catarina em 2012, e avaliar as 
condições de saúde da população.    Esse padrão de curva demonstra que o estado de Santa 
Catarina possui boas condições de saúde, uma vez que a porcentagem de óbitos infantis é 
relativamente baixa (menor que 10%) e o maior numero de óbitos se encontra na faixa etária 
maior de 50 anos, sendo quase 80% do total.      Em 2012, as doenças do aparelho circulatório 
foram causa de 10.096 óbitos do total de 35.435, obtendo assim uma porcentagem de 28,49% dos 
óbitos totais. As neoplasias foram responsáveis por 7.404 óbitos, representando assim 20,89% do 
total. As principais causas de mortalidade masculina no ano de 2012 acompanharam o perfil de 
mortalidade do estado e do país, estando em primeiro lugar as doenças do aparelho circulatório. 
O que difere para essa parcela da população, é que se inclui como uma das principais causas de 
morte as doenças do aparelho digestivo. Já na população feminina, as causas de óbitos 
acompanham o perfil de mortalidade do estado e do país, predominando as doenças circulatórias 
como principal causa de morte, com 31,70% dos óbitos. Para os óbitos infantis até 1 ano, as causas 
não acompanham esse perfil, tendo como principal causa de óbito as afecções do período 
perinatal, seguido por malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas. Após 
avaliação do perfil de mortalidade, tem-se a criação da curva de Nelson de Moraes, em um padrão 
em J (tipo 4).     
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ANÁLISE DO NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS NO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2006 A 2016  
 

JULIANA CORRÊA FERNANDES  
ALEXANDRE HENRIQUE SAVOLDI  

GERSON DA SILVA XIMENDES  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

PEDRO HENRIQUE NUNES SAMPAIO  
LORIS AP. FELICIO DANIEL  

 
A Sífilis é uma DST - Doença Sexualmente Transmissível que tem como agente etiológico o 
Treponema pallidum e pode acometer diversos órgãos ou tecidos. Tornou-se popular na Europa 
no final do século XV e desde então é um problema mundial de saúde pública, acometendo 
principalmente os países em desenvolvimento. Nos últimos anos, após a introdução dos 
contraceptivos orais e da mudança do comportamento sexual, tem-se observado um aumento 
mundial de sua prevalência. Dentre as diversas manifestações da doença, a sífilis congênita é a de 
maior preocupação dos serviços de saúde devido ao seu potencial mórbido nos neonatos. Dessa 
forma, a prevenção da sífilis ainda um desafio de política pública de saúde, inclusive no Brasil, pois 
envolve educação sexual, uso de preservativos, acompanhamento pré-natal e principalmente o 
diagnóstico e tratamento precoce dos doentes. Demonstrar o perfil da sífilis no estado de São 
Paulo nos anos de 2006 a 2016 a fim de levantar hipóteses diagnósticas em saúde possibilitando a 
melhoria de políticas em saúde.     A sífilis, em todas as suas formas, pode ser uma doença fatal. 
De acordo com os resultados obtidos pode-se inferir que há um aumento significativo do número 
de casos de sífilis no estado de São Paulo. Dentre as possíveis causas destacam-se a negligência 
das práticas sexuais da atualidade. Isto é, a multiplicidade de parceiros, promiscuidade sexual e, 
de acordo com Rotello (1998) a solução dos dois impedimentos mais fortes do sexo ocasional: o 
medo de uma gravidez indesejada e de uma doença incurável. A partir da análise dos números de 
casos de sífilis entre os anos de 2006 e 2016, conclui-se que é crucial a intervenção dos programas 
assistenciais do governo, a fim de fortalecer a prevenção e promoção da saúde através, 
principalmente, da educação sexual. Dessa forma, torna-se possível a diminuição do número de 
casos de sífilis ao longo dos anos.     Através da aula de Epidemiologia e busca em base de dados 
referentes às morbidades do Brasil, realizou-se um estudo ecológico do número de casos de sífilis 
no estado de São Paulo referente aos anos de 2006 a 2016 segundo os dados do (SIH/SUS) - 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS.    
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ANÁLISE DO PERFIL DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE DE ACORDO SEXO E 

NÚMERO DE LESÕES NO ANO DE 2015  
 

MARIA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA  
NATHALIA PREZOUTTO VENÂNCIO  

NATHALIA BERTINI BONINI  
MANUELA DIAS DE SOUZA RIBEIRO  

GERSON DA SILVA XIMENDES  
LUCAS MARTINS DE FARIA  

FILIPE EMANUEL ROSA OZIO  
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  

ISABELI DE CARVALHO FERREIRA  
MÁRCIO MESSIAS CARDOSO DE LIMA  

 

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de lenta evolução, cujo agente etiológico é a 
Mycobacterium leprae, ainda chamada de bacilo de Hansen, e a transmissão é dada através do 
trato respiratório - eliminação dos bacilos - e deve haver contato direto entre a pessoa sadia, e o 
doente não tratado para que o contágio ocorra. Porém, apenas a forma multibacilar da doença é 
capaz de infectar outras pessoas, uma vez que estes doentes abrigam muitos bacilos no 
organismo. A forma paucibacilar não tem poder suficiente de infecção, pois os doentes abrigam 
poucos bacilos no organismo. Uma das características marcantes deste tipo de micobactéria, é a 
predileção por células cutâneas e células de nervos periféricos, causando assim sinais e sintomas 
dermatoneurológicos, suas principais manifestações clínicas. As lesões de pele da hanseníase 
apresentam-se com sensibilidade diminuída ou ausente, e as manchas são pigmentares ou 
discrômicas, podendo se apresentar com aumento, diminuição ou ausência de melanina. Os 
nervos mais acometidos são os periféricos, principalmente facial, radial, ulnar e mediano, fibular 
comum e tibial posterior. A neurite se manifesta agudamente, e é acompanhada de dor intensa e 
edema. A hanseníase possui cura. O tratamento dura em torno de 6 meses para a forma 
paubacilar da doença, e 12 meses para a forma multibacilar da doença. Este tratamento é feito 
através da poliquimioterapia (PQT), composta pelos seguintes medicamentos: rifampicina, 
dapsona e clofazimina. Essa associação evita que haja resistência medicamentosa do bacilo aos 
medicamentos, proporcionando um tratamento mais eficaz.  Analisar o perfil dos casos de 
hanseníase na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo de acordo com Faixa etária e 
sexo no ano de 2015.     Conclui-se que é preciso voltar as medidas de prevenção da hanseníase 
para a população masculina, e que é preciso melhorar a educação em saúde da população para 
que esta possa reconhecer de maneira eficaz as manifestações clínicas da hanseníase, como as 
lesões dermatológicas, uma vez que a maior parte dos casos apresentou um grande número de 
lesões.      Número total de casos confirmados: 16. Casos femininos: 4. Casos masculinos: 12. Casos 
com nenhuma lesão: 2. Casos com 1 lesão: 3. Casos com 2 a 5 lesões: 3. Casos com 5 lesões ou 
mais: 5. Casos brancos ou ignorados: 3. De acordo com os dados coletados no SINAN, o número de 
casos de hanseníase no município de Presidente Prudente no ano de 2015 foi de 16. Dentre estes 
casos, prevaleceu o número de homens portadores da doença, sendo estes 12, enquanto as 
mulheres representavam apenas quatro casos. Quanto ao número de lesões, houve predomínio 
de casos com cinco lesões ou mais.    
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ANÁLISE DO PERFIL DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE DE ACORDO COM FAIXA 
ETÁRIA E SEXO NO ANO DE 2016  
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LUCAS MARTINS DE FARIA  
MANUELA DIAS DE SOUZA RIBEIRO  
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FILIPE EMANUEL ROSA OZIO  

ISABELI DE CARVALHO FERREIRA  
GERSON DA SILVA XIMENDES  

ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  
 

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, cujo agente etiológico é a Mycobacterium tuberculosis ou 
bacilo de Koch. A transmissão é dada através do ar, pelo contato direto entre doente e sadio, e a principal 
forma de infecção é pelo indivíduo que possui a forma pulmonar da doença, pois este elimina bacilos pelo 
trato respiratório. Algumas das características principais dessa doença são: seu longo período de latência 
entre a infecção inicial e o aparecimento de manifestações clínicas, sua predileção pelos pulmões, e sua 
intensa resposta imunológica gerada pela interação entre a micobactéria e as células do hospedeiro. A 
tuberculose pode se desenvolver na forma pulmonar, ou extra-pulmonar, onde pode acometer rins, ossos, 
meninges, coração... No entanto, os sintomas clássicos da doença apresentam-se como: tosse prolongada 
por mais de três semanas com ou sem expectoração, sudorese noturna, febre vespertina, emagrecimento. 
Existem diversas técnicas para o diagnóstico da tuberculose, porém a mais utilizada é a baciloscopia de 
escarro, em duas amostras. Outra técnica utilizada é a cultura da micobactéria, porém é uma técnica com 
longo período de duração, até 8 semanas. Também são utilizados exames radiológicos para investigar a 
presença de doença ativa ou passada, e observa-se os achados radiológicos, onde se pode verificar o grau 
de lesão pulmonar do indivíduo. O tratamento geralmente é composto de duas fases, sendo elas: fase 
inicial e fase de continuação. A fase inicial tem duração de dois meses e é feita com uma associação de 
quatro medicamentos, sendo estes: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. Na fase de 
continuação o período de tratamento é de quatro meses, e é composto pelos medicamentos isoniazida e 
rifampicina.  Analisar o perfil dos casos de tuberculose na cidade de Presidente Prudente, interior de São 
Paulo de acordo com faixa etária e sexo no ano de 2016    Conclui-se que é preciso voltar as medidas de 
prevenção da tuberculose para a população masculina na faixa etária dos 30 aos 39 anos, pois representam 
uma faixa economicamente ativa da sociedade, e assim exercem profissões que favorecem os aglomerados 
humanos, uma importante questão para a transmissão da tuberculose.     O número de casos de 
tuberculose no municipio de Presidente Prudente no ano de 2016 foi de 24. Dentre estes casos, houve 
predomínio da doença nos homens, sendo estes 21 casos, enquanto as mulheres representaram apenas 
três casos. O maior numero de casos ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos, sendo esta uma parte 
economicamente ativa da população. De acordo com os dados coletados no SINAN, o número de casos de 
tuberculose no ano de 2016 diminuiu quando comparado ao ano de 2015. Os homens se mostraram mais 
acometidos pela doença, e a faixa etária mais atingida foi entre os 30 e 39 anos    
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ANAMNESE COMO UMA FERRAMENTA DE APROXIMAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE 
MEDICINA AOS PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.  

 

GERSON DA SILVA XIMENDES  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

 
Anamnese é uma ferramenta essencial para a formulação de diagnóstico e para o estabelecimento 
das condutas médicas que irão beneficiar o paciente. Ela também é crucial na inserção dos 
discentes de medicina no ambiente hospitalar, no qual tem sido importante na formação 
acadêmica. Logo, desde o início ela desenvolve um efeito psicológico positivo no primeiro contato 
do aluno com o paciente, instigando-o a estudar mais e melhorar sua semiologia. A anamnese 
deve ser realizada de acordo com determinadas etapas, necessárias ao estabelecimento de ordem 
nas informações. A obtenção de uma boa anamnese requer uma atitude primordialmente ética do 
entrevistador. Estudos da década de 70 já mostravam a importância da anamnese e do exame 
clínico para o diagnóstico. Hampton et al. (1975), no cenário da medicina ambulatorial inglesa, 
mostrou em 80 pacientes que a anamnese isolada era responsável por 82,5% dos diagnósticos, 
anamnese mais exame físico eram responsáveis por mais 8,75% e que anamnese, exame físico e 
exames complementares eram responsáveis por mais 8,75%. Assim a escolha do tema deu-se pela 
vivência dos alunos ao Hospital Regional, identificando o quanto a anamnese tem sido importante 
na vida acadêmica dos estudantes de medicina. Relatar a importância da anamnese, como uma 
ferramenta de aproximação e humanização dos discentes do curso de medicina aos pacientes do 
Hospital Regional de Presidente Prudente.    A anamnese ainda continua sendo a principal forma 
de aproximação do profissional ou estudante da área médica ao paciente, sendo bom ressaltar 
sobre sua imensa capacidade de humanizar o estudantes de medicina, porém ela ainda continua 
sendo um desafio para as escolas médicas. Logo, ensinar a anamnese é algo complexo que deve 
ser treinado e muito orientado aos discentes.     Entre a grade do curso de medicina temos várias 
disciplinas que trabalham a execução e elaboração da anamnese. Porém, vale destacar a disciplina 
de Prática Médica, no qual trabalha minuciosamente a elaboração de uma boa anamnese para 
chegar ao diagnóstico do paciente. Esta disciplina segue uma divisão de teoria e prática, senda ela 
a principal na inserção dos alunos no Hospital Regional, em que são divididos pequenos grupos 
com tutores médicos e capacitados para repassar o conhecimento da anamnese aos discentes. 
Cada grupos é dividido em duplas de acordo com quantidade de pacientes, então eles seguem 
para o leito dos pacientes com intuito de elaborar uma anamnese deste. No final cada dupla relata 
sua anamnese para o grupo e o tutor vai orientando nas falhas e como ficaria melhor a anamnese. 
Na entrevista com pacientes fica claro na maioria dos casos a carência dos pacientes em querer 
conversar com os alunos e detalhar seu problema. Nesta etapa os alunos trabalham seu lado 
humano, sabendo escutar e tendo que manter no primeiro momento o paciente tranquilo e no 
decorrer do curso vão sabendo tratar e indagar o sobre a causa de ter procurado um hospital.    
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APLICAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE POR MEIO DA EXECUÇÃO DE TESTES PARA 
ACUIDADE VISUAL NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA.  

 

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
HENRIQUE VAGLIERI  

VALENTINA SUCOLOTTI  
TATIANA JAQUELINE CEOLATO PELISSON  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
A Faculdade de Medicina da UNOESTE em Presidente Prudente, desde o início do curso, promove 
ações inserindo os estudantes na atenção primária por meio do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP). Em parceria com o Lions Clube Internacional e Banco de Olhos Maria 
Sesti Barbosa da Santa Casa, este programa integra os setores saúde, educação e Sociedade Civil 
Organizada por meios do teste de acuidade visual. Sabe-se que uma visão saudável é essencial 
para um rendimento escolar, satisfatório e melhor qualidade de vida. A realização de testes de 
acuidade visual e diagnóstico de daltonismo em idade escolar se torna importante para detectar 
patologias precocemente e assegurar uma melhor qualidade de vida para escolares.  relatar a 
experiência dos estudantes de medicina na realização do teste de avaliação de acuidade 
visual.     Esta ação evidenciou a importância da Promoção à Saúde na criação de ambientes 
saudáveis no território da ESF. O grupo de estudantes do Curso Médico, em reunião com a 
facilitadora, refletiu a respeito da aplicação da Política Pública da Promoção à Saúde. Todos os 
participantes da ação avaliaram como positiva a atividade desenvolvida assegurando aos escolares 
melhor qualidade de vida.     A partir do Ciclo Pedagógico, utilizado na Metodologia Ativa de 
Ensino Aprendizagem denominada Problematização, os estudantes elaboraram um Plano de Ação 
para realização de testes de acuidade visual e daltonismo nos alunos do ensino fundamental de 
uma Escola Estadual, situada no Território da Estratégia Saúde da Família (ESF) na qual os 
estudantes estão inseridos como membros da equipe interdisciplinar local. O local para realização 
dos testes foi cedido pela própria escola e organizado pelos estudantes. Em seguida, foram 
dispostos na parede três cartazes com a escala optométrica de Snellen e três cadeiras alinhadas a 
5 metros de cada cartaz. Antes da realização do teste de acuidade visual, as crianças foram 
submetidas ao teste de daltonismo utilizando um livro de figuras de Ishihara. Os estudantes de 
medicina se revezaram na aplicação dos testes. As crianças que não alcançavam os resultados 
esperados nos testes tinham os nomes anotados e posteriormente as instituições parceiras se 
encarregariam de fornecer encaminhamentos com oftalmologistas nos casos que apresentassem 
alguma alteração para o tratamento necessário. Ao final da execução da ação foram feitos os 
agradecimentos a todos que colaboraram com o projeto.     
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APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) EM 
UMA ESF DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

 

ANA CECÍLIA BORGES DE ALMEIDA  
ANA PAULA DAMIÃO DOS SANTOS  

BRUNA ROCHA DA SILVA  
ISABELA COSTA YOKOYAMA  

ISABELLA ANDRADE MARQUES  
MATHEUS MELLO REIS ANDRADE  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
AMÉLIA ALVES DO NASCIMENTO COUTINHO  

 
O Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade na atenção básica (PMAQ) tem como objetivo a 
valorização dos servidores da saúde, bem como, incentivar os gestores e as equipes para melhorar 
a qualidade dos serviços de saúde. Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, 
acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. O programa eleva o repasse de 
recursos federais para os municípios participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade 
no atendimento. O programa foi lançado em 2011 e, em 2015, iniciou seu 3º ciclo com a 
participação de todas as equipes de saúde da Atenção Básica, incluindo as equipes de Saúde Bucal, 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Centros de Especialidades Odontológicas que se encontrem 
em conformidade com a PNAB - Política Nacional de Atenção Básica.  Analisar uma ESF de Álvares 
Machado e classificar sua adequação segundo os critérios avaliativos do PMAQ.     A nossa atuação 
foi de grande importância para a gestão atual de saúde de Álvares Machado, já que nossas 
sugestões foram inovadoras. Obtivemos um feedback positivo, pois segundo a gestora, ampliamos 
seu campo de visão. As mudanças propostas trarão melhoria no padrão de qualidade das ESFs, 
que, deste modo, receberão um maior repasse financeiro.     Inicialmente, estávamos em 18 
estudantes e então, no dia 10 de fevereiro de 2017, nos reunimos com a gestora de saúde de 
Álvares Machado, que explicou sua atuação no município. Posteriormente, nos dividimos em 3 
grupos menores, sendo cada um responsável por uma ESF da cidade. No dia 17 de fevereiro, 
fomos até a ESF e com o auxílio da enfermeira e da cirurgiã dentista, aplicamos o check-list 
proposto pelo Programa. Nos separamos em dois trios, sendo que cada um ficou responsável por 
dois módulos do Manual. No módulo I, analisamos a estrutura, equipamentos, materiais e 
insumos da unidade. No módulo II, coletamos informações sobre processos de trabalho da equipe, 
a organização do cuidado com o usuário e verificação de documentos. Avaliamos também os 
módulos V e VI, semelhantes aos módulos I e II, respectivamente, porém com foco na saúde bucal. 
Após o levantamento de dados, nos reunimos no dia 12 para apresenta-los à gestora. Em seguida, 
realizamos uma roda de conversa, expondo as fragilidades de cada ESF. Sugerimos mudanças e 
propusemos uma parceria do município com cursos da universidade, para que estes executem 
projetos de prevenção e promoção à saúde dos moradores.    
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ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM UMA CORRIDA DE RUA EM UMA CIDADE DO INTERIOR 
PAULISTA.  

 

GABRIEL JOSÉ DOS SANTOS MORALES  
GABRIEL TRENTINI BERALDO  

GUILHERME AKIITI IKEDA  
JOSÉ HENRIQUE SÃO JOÃO PERES  

MATEUS TRAMONTINI TUNES  
MAURÍCIO YUGI DE MATOS DOI  

RAFAEL COSTA MATHIAS  
RENAN WILLIAM SPERANDIO ISIDRO SILVA  

 
Ouvimos diariamente sobre os benefícios e participações de diversos hormônios na atividade 
física, principalmente para o melhor funcionamento do nosso organismo, como a regulação de 
substâncias cerebrais. Um dos hormônios envolvidos na prática do exercício físico é a endorfina, 
que apresenta características analgésicas, de alívio da dor e melhora das emoções por nos 
vivenciadas, dando uma maior satisfação, ou seja, é o hormônio do prazer e bem estar. Este 
hormônio é tão eficiente que médicos e profissionais da saúde conseguem tratar depressões leves 
com a simples prática da atividade física, pela alta satisfação que a endorfina traz. Além do 
tratamento da depressão a endorfina é capaz de proporcionar tamanho bem estar que faz com 
que tabagistas encontrem na atividade física um meio de satisfação e fuga, facilitando a abstenção 
das substâncias. Este sendo apenas um dos vários benefícios promovidos pela atividade física, 
como por exemplo, o aumento do HDL, prevenção e controle de doenças cardiovasculares, 
diabetes Mellitus, osteoporose e problemas respiratórios.  Identificar os benefícios que a atividade 
física está trazendo aos participantes de corridas/caminhadas e conscientizar sobre sua 
importância.     Com base dos questionários aplicados obtivemos resultados expressivos que 
confirmaram a importância do exercício físico no combate ao tabagismo, pois 97% dos 
participantes não eram tabagistas, destes, conforme relatos dos participantes deixaram de fumar 
quando começaram a praticarem exercícios físicos. Este foi um dos resultados que podendo 
associar o beneficio da liberação dos hormônios (endorfina, de crescimento e catecolaminas) para 
a abstenção do uso do tabaco.     A Universidade do estado de São Paulo - UNESP promoveu uma 
corrida amadora como forma de promoção e prevenção de doenças através do esporte. A corrida 
apresentou diversas atividades aos participantes, além da própria corrida. Uma das atividades foi 
promovida pela liga de ortopedia e medicina esportiva (LAOME) da faculdade de medicina de 
Presidente Prudente - SP. Onde os membros e diretores da liga, promoveram o preenchimento de 
um questionário, aferição da pressão arterial, pesagem, medição da altura e circunferência 
abdominal. Após estes procedimentos os participantes receberam folhetos sobre os benefícios da 
atividade física e também puderam realizar perguntas sobre o assunto aos membros e diretores 
da LAOME.    
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ATUAÇÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA NO PROCESSO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DO VÍRUS 
INFLUENZA  

 

ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  
BRUNA ELISA ARSEGO  

CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES  
 

A Liga Acadêmica de Saúde da Família e Comunidade (LSFC) tem como objetivo realizar atividades 
voltadas à atenção primária, como aulas expositivas, palestras e projetos de extensão. Dentre as 
extensões realizadas no ano de 2017, foi promovida a campanha para promoção de saúde através 
da conscientização sobre o Programa Nacional de Imunização (PNI) e prevenção do vírus Influenza, 
agente causador da Gripe, doença respiratória caracterizada por se disseminar facilmente, 
principalmente entre os grupos de risco, como gestantes, maiores de 65 anos e crianças de ate 
dois meses. Relatar a experiência vivenciada pelos estudantes de medicina nas ações de Vigilância 
Epidemiológica e na conscientização da população sobre o Programa Nacional de 
Imunizações     Portanto, estar sempre atento às campanhas de vacinação contra a gripe é a 
melhor forma de se reduzir os impactos das epidemias causadas pelo vírus Influenza, reduzindo o 
numero de internações e as complicações relacionadas a gripe e, consequentemente, atuando no 
processo de manutenção da qualidade de vida individual e coletiva.       O vírus, responsável pela 
proliferação da gripe, pode ser transmitido de duas formas básicas: a direta (gotículas de saliva) e 
a indireta (contato com superfícies infectadas). Diante da epidemia vivenciada pelo pais em junho 
de 2017, a atividade aqui descrita teve como finalidade orientar a população de Presidente 
Prudente sobre as condutas a serem tomadas para evitar a proliferação do vírus Influenza; dentre 
elas, destacam-se: cobrir nariz e boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar; lavar as mãos 
várias vezes ao dia; evitar o compartilhamento de utensílio, bem como aglomerações; manter o 
ambiente limpo e ventilado; na presença de sintomas, como febre alta, tosse, dispneia, cefaleia, 
fraqueza, entre outros, procurar um medico e evitar automedicação.    
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL EM ESCOLARES DO PRIMEIRO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 

ISABELA FRANZON LEOPIZE  
ANA PAULA ALMEIDA STANISZEWSKI  
BÁRBARA RAGNI DA SILVA MASSELLI  

ISABELA TAPIE GUERRA E SILVA  
THAMIRES MARIA BELETATO  

LUCAS DE FREITAS SANTOS  
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  

 
A acuidade visual é a capacidade de identificar a forma e o contorno dos objetos. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, várias doenças podem causar déficit de visão, 
como miopia, astigmatismo e doença degenerativa da retina. De acordo com o artigo titulado 
como "Exame da criança na fase pré-verbal e verbal", sabe-se que 90% da visão desenvolve-se 
durante os dois primeiros anos de vida, e os outros 10%, entre 7 e 9 anos, por isso a importância 
da realização desse teste em escolares do 1º ano do ensino fundamental. O objetivo da 
experiência é identificar precocemente alterações oftalmológicas nos escolares e encaminhar para 
atendimento especializado, para melhorar o processo ensino-aprendizagem.    Concluiu-se assim 
que a aplicação do teste de acuidade visual em escolares tem grande importância, visto que 18% 
das crianças apresentaram dificuldades. Elucidando, assim, que problemas de aprendizagem 
podem ser amenizados com teste, tornando-o imprescindível, e posterior encaminhamento a 
consultas oftalmológicas e uso de óculos, quando necessário. Vale destacar a importância da 
relação dos acadêmicos com as crianças, visto que esse momento nos ensinou uma forma de 
abordar crianças de maneira gentil e, ao mesmo tempo profissional, acarretando grande benefício 
para a nossa vida pessoal e profissional.     Foi realizado a avaliação da acuidade visual pelos 
acadêmicos do 7 º termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, em 5 escolas 
municipais, com escolares do 1º ano do ensino fundamental. Foi utilizado como meio de avaliação 
a Escala Optométrica de Snellen, de acordo com as orientações para seu uso. Foram avaliados 183 
alunos de ambos os sexos. Foram separados em dois grandes grupos, sendo que no primeiro não 
houve a realização do reteste e no segundo houve. O primeiro foi composto por 102 crianças no 
qual 23 apresentaram maior risco de ter problemas visuais e foram encaminhados ao 
oftalmologista, sendo o critério usado para o encaminhamento toda criança com acuidade visual 
menor ou igual a 0,7 visualizada na tabela. O segundo grupo foi composto por 81 crianças, onde 
13 se enquadraram no critério para encaminhamento oftalmológico. Nesse grupo foi realizado o 
reteste, e apenas 10 crianças reafirmaram o resultado anterior e foram encaminhadas ao 
oftalmologista. Esse comparativo evidenciou que o reteste é importante, visto que no segundo 
grupo 23% das crianças modificaram o seu resultado positivamente, alterando os índices de 
possíveis déficits do primeiro valor obtido, evitando acompanhamento oftalmológico 
desnecessário.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
503 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL: PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DE ESTUDANTES DE UMA ESCOLA 
PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL.  

 

HEMILY ALBA SOTTI  
REBECA ESPELHO STORCH  

MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  

 
Alunos da Universidade de Medicina de Presidente Prudente, através do Programa de 
Aproximação Progressiva a Prática, realizam diversas atividades relacionadas á promoção de saúde 
nas escolas como, a Acuidade Visual. Com base no Decreto Presidencial nº 6.286, foi instituído em 
2007, O Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde em conjunto com Ministério da 
Educação com finalidade contribuir com ações de promoção e prevenção á saúde, de crianças, 
adolescentes. E sabe-se que a visão, é responsável pela maior parte da informação sensorial que 
recebemos do meio externo, interferindo assim no processo de aprendizagem, sendo um meio de 
percepção indispensável para o ensino da criança, desenvolvendo assim suas atividades 
intelectuais e sociais. Com isso a Unoeste, juntamente com a equipe Lions Clube centenário, 
realiza atividades vinculadas á saúde ocular como Acuidade Visual em crianças das escolas 
públicas do ensino Fundamental, possibilitando assim o acesso á saúde e prevenção oftalmológica, 
detectando precocemente os problemas oculares e corrigindo-os. Detectar possíveis problemas 
relacionados á visão, promover uma melhor qualidade de vida e aprendizagem ao aluno, 
diminuindo os agravos oculares, com diagnóstico prévio, e realizar o teste para o 
Daltonismo.     Esta atividade trouxe benefícios ás crianças, possibilitando a oportunidade de 
realizar um exame oftalmológico básico, com encaminhamento para a consulta com o médico 
especialista, caso necessário, e a doação dos óculos, que é feita pelo Lions. E para os acadêmicos 
promoveu uma aproximação com a comunidade e com a prática médica, interagindo o social e 
melhorando a qualidade de vida dos alunos examinados.      Os acadêmicos e professores de 
medicina organizaram-se em grupos, a Acuidade Visual foi realizada em diversas escolas de 
Presidente Prudente com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. O Processo foi organizado 
em três etapas: na primeira o aluno fazia o cadastro, com dados pessoais e informava o uso ou 
não de óculos. Na segunda realizava-se o teste para daltonismo, identificando e diferenciando 
cores e desenhos das imagens mostradas. E na última etapa o aluno foi colocado em uma distância 
de quatro metros da Escala de Snellen, para aplicação do teste tampa-se um dos olhos sem 
pressionar, o olho descoberto informa os sinais visualizados até a linha que possa ser enxergada 
por ele. O mesmo foi realizado com o outro olho, de acordo com resultado da linha a criança 
poderia ser encaminhada ao especialista.    
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO BRASIL  
 

PAULO ROBERTO ARNAL BONINI FILHO  
CAROLINA BERTINI BONINI  
NATHALIA BERTINI BONINI  

GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA  
MURILO ESTEVES CARREIRA PEQUENO  

KAMYLE YUMI MIYAMOTO  
JOYCE SAAB  

JOÃO JORGE SAAB FILHO  
JÉSSICA SAAB  

RAFAELA SEKO FERNANDEZ  
 

O estudo trata de um diagnóstico de saúde do Brasil no período de 2015. A investigação foi 
iniciada para observar se os gestores de saúde estão investindo de maneira correta e se existe 
necessidade de alterar algumas medidas tomadas a fim de melhorar a qualidade de vida no 
local. Verificar a gestão da saúde do Brasil e possíveis necessidades de alteração dos 
investimentos.    O estudo permitiu concluir que no ano de 2015 a população do Brasil apresentou 
uma boa gestão na saúde em virtude da alta expectativa de vida e por não ser acometida por 
doenças comuns de locais com baixa condições de vida. Assim, evidencia-se que os gestores 
aplicaram os recursos de forma adequada permitindo a população ter acesso à uma saúde de 
qualidade.     Com a análise dos dados, criamos uma curva Nelson de Moraes do tipo "J", o que 
indica condições de saúde elevadas já que a mortalidade aumenta conforme a população vai 
envelhecendo. Além disso, através dos óbitos segundo a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde(CID-10), que a população apresenta uma alta 
expectativa de vida por conta dos óbitos serem causados principalmente pelas doenças crônicas e 
não por doenças comuns em locais de baixa expectativa de vida, como as doenças infecciosas e 
parasitária (cap. I), que no Brasil corresponde apenas 4% das mortes    
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CAROLINA BERTINI BONINI  
NATHALIA BERTINI BONINI  

GABRIEL KAZUO ISHIBASHI TATIBANA  
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KAMYLE YUMI MIYAMOTO  
JOYCE SAAB  

JOÃO JORGE SAAB FILHO  
JÉSSICA SAAB  

RAFAELA SEKO FERNANDEZ  
 

O estudo trata de um diagnóstico de saúde do Ceará no período de 2012. A investigação foi 
iniciada para observar se os gestores de saúde estão investindo de maneira correta e se existe 
necessidade de alterar algumas medidas tomadas a fim de melhorar a qualidade de vida no 
local. Verificar a gestão da saúde do Ceará e possíveis necessidades de alteração dos 
investimentos.    O estudo permitiu concluir que no ano de 2012 a população do Ceará apresentou 
uma boa gestão na saúde em virtude da alta expectativa de vida e por não ser acometida por 
doenças comuns de locais com baixa condições de vida. Assim, evidencia-se que os gestores 
aplicaram os recursos de forma adequada permitindo a população ter acesso à uma saúde de 
qualidade.     Com a análise dos dados, criamos uma curva Nelson de Moraes do tipo "J", o que 
indica condições de saúde elevadas já que a mortalidade aumenta conforme a população vai 
envelhecendo. Além disso, através dos óbitos segundo a Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde(CID-10), que a população apresenta uma alta 
expectativa de vida por conta dos óbitos serem causados principalmente pelas doenças crônicas e 
não por doenças comuns em locais de baixa expectativa de vida, como as doenças infecciosas e 
parasitárias, que no Ceará corresponde apenas 3,87% das mortes.    
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA EM UMA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM UM MUNICÍPIO DO OESTE PAULISTA - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
FRANCIELE BORGES DA FONSECA  

CARINE DELFINO SANTOS  
CAROLINA DESTRO NUNES FONSECA  

DANIELI AZEVEDO DA SILVA  
CÍNTIA CAROLINE COSTA  

ANDRE FELIPE DE AMORIN  
EMANUELY CAMARGO BARBOSA  

FERNANDA CARLA SALESSE CUNHA  
ELLEN TIYEMI TSUTSUMOTO DA SILVA  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
AMÉLIA ALVES DO NASCIMENTO COUTINHO  

 
INTRODUÇÃO: O programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica (PMAQ), instituído pela 
portaria de nº 1.654 GM/MS do dia 19 de julho de 2011, é o produto de um processo de negociação e 
pactuação das três esferas de gestão do SUS, Ministério da Saúde, gestores municipais e estaduais, 
representados pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass). O principal objetivo do programa é induzir a ampliação do acesso e a 
melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 
regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 
direcionadas à Atenção Básica em Saúde. Além disso, existem ainda outros objetivos que são específicos 
para garantir o sucesso dessa ação. Suas principais diretrizes são: possuir parâmetro de comparação entre 
as equipes da atenção básica, considerando as diferentes realidades de saúde; Ser incremental, ser 
transparente em todas as suas etapas, permitindo o permanente acompanhamento de suas ações e 
resultados, pela sociedade; Envolver, mobilizar e responsabilizar o gestor federal, gestores estaduais, do 
Distrito Federal, municipais e locais, equipes e usuários num processo de mudança de cultura de gestão e 
qualificação da atenção básica; desenvolver cultura de negociação e contratualização. Equipes bem 
avaliadas poderão receber incentivos financeiros acrescidos ainda pelos recursos das equipes de Saúde 
Bucal e Agentes Comunitários de Saúde. OBJETIVO: Propor ações de melhoria na ESF, à partir dos 
resultados obtidos da simulação de avaliação externa, levantando assim, itens que precisam ser 
melhorados para a avaliação definitiva do PMAQ.    CONCLUSÃO: De acordo com os resultados obtidos da 
Avaliação simulada na ESF, foi observado a necessidade de intervenções simples e elaboradas tanto na 
parte física quanto na capacitação da equipe, visando a melhoria no atendimento da atenção básica e 
acolhimento, promovendo melhor acessibilidade aos serviços de saúde. Além disso, esse trabalho pode nos 
dar uma dimensão mais realista e apropriada aos elementos de gestão em saúde, bem como as suas 
particularidades e os desafios encontrados em cada ESF.    Universidade do Oeste Paulista - 
Unoeste METODOLOGIA: Utilizando o manual do PMAQ, foi realizado uma avaliação simulada na Unidade 
de Estratégia Saúde da Família (ESF), através da aplicação de módulos instituídos pelo programa pelos 
alunos do quinto termo de Medicina da Universidade do Oeste Paulista.    
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA 
EM UMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA  
 

JOSÉ CARLOS MACHADO JUNIOR  
HENRIQUE HIDEKI SAKATA VASCONCELLOS  

VINICIUS MILAN CONTI  
PAULO ROBERTO DE MIRANDA  
GUILHERME ENARES RAMIRES  

GLÁDIO KIYOSHI OSHIRO  
ILLGNER ALVES DE SOUZA  

 
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) foi criado 
em 2011. O principal objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 
qualidade da Atenção Básica de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 
governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. Além disso, incentiva gestores e as 
equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde das pessoas inscritas nesse 
território. Identificar e analisar as fragilidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) Nossa Senhora 
da Penha, em Álvares Machado-SP, através da aplicação do Instrumento de Avaliação Externa às 
Equipes de Atenção Básica e Saúde Bucal, ao gestor municipal.    Após analisar os dados coletados, 
é perceptível que a ESF tem defeitos, mas com a aplicação dos módulos, consegue-se identificar 
tais fragilidades e com isso, criar uma resolução para estas.     Nesse relato de experiência, 
realizado na ESF Nossa Senhora da Penha de Álvares Machado-SP na qual foi utilizado o 
Instrumento de Avaliação Externa do PMAQ, que consiste de seis módulos: I (que objetiva avaliar 
as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos), II (cuja finalidade é verificar 
o processo de trabalho e a organização do serviço para os usuários), III (que visa verificar a 
satisfação e percepção do usuário quanto aos serviços de saúde), IV (cujo objetivo é avaliar o 
processo de trabalho e a organização do cuidado destas equipes com os usuários), V (com o 
objetivo de avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos de atenção odontológica) e 
VI (que objetiva avaliar o processo de trabalho e a organização do serviço para os usuários). 
Aplicaram-se os módulos I, II, V e VI, por alunos 7 (sete) alunos de medicina do 5° termo para 3 
(três) profissionais da saúde, dentre eles foram a médica, a dentista e a cirurgiã dentista da 
unidade para resolução desse questionário. Após a coleta dos dados, os resultados foram 
analisados, identificando as fragilidades dessa ESF e em seguida foi elaborado um relatório, sendo 
este enviado para a equipe da unidade. Posteriormente, realizou-se uma reunião com a gestora 
municipal de saúde em Álvares Machado, onde foi passado para a mesma todas as fragilidades 
encontradas. Diante da experiência vivenciada, conheceu-se um pouco da gestão dos recursos na 
Atenção Básica e foi possível participar de forma indireta na melhoria do serviço daquela ESF.    
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AVALIAÇÃO PRÉVIA DO PMAQ EM ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

ADERBAL GAULINO GALASSI NETO  
ANA FLÁVIA FERREIRA TACCA  

BEATRIZ ALMEIDA SPERINI  
BEATRIZ SITOLINO  

BRUNA BELONI FANTINI  
BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA  

CAIO AUGUSTO FERREIRA PINHO  
LETICIA LAGUNA BIANCHI  

MARIA FERNANDA CORREIA DALLA PRIA  
NATALIA LEPRE  

 
O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), é um 
programa instituído pelo Governo Federal através da Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 
2011, e foi produto de um importante processo de negociação e pactuação das três esferas de 
gestão do SUS. O PMAQ tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Para isso, propõe um 
conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de 
saúde. O programa está organizado em quatro fases: adesão e contratualização, desenvolvimento, 
avaliação externa e recontratualização. Uma vez que a equipe seja certificada no PMAQ, o gestor 
municipal passará a receber valores diferenciados do Componente de Qualidade do PAB Variável, 
conforme o seu desempenho. Através da avaliação externa, as equipes de atenção básica poderão 
ser classificadas em quatro categorias: desempenho insatisfatório, que acarretará na perda do 
incentivo financeiro e adesão de um termo de ajuste; desempenho regular, em que o gestor 
permanecerá recebendo 20% do recurso e assumirá um termo de ajuste; desempenho bom, tendo 
um repasse de 60% do recurso e desempenho ótimo, resultando em um repasse de 100% do 
Componente de Qualidade do Piso da Atenção Básica (PAB) Variável. Identificar as fragilidades de 
uma Estratégia de Saúde da Família(ESF) do município de Álvares Machado - SP de acordo com a 
aplicação do Manual de avaliação externa do PMAQ, e pactuar com a equipe melhorias nos 
campos da atenção básica.    De acordo com os resultados obtidos na avaliação prévia, foi 
identificado que as grandes fragilidades se encontram nos módulos I e II referentes a falta de 
infraestrutura, equipamentos e programas exigidos pelo PMAQ. A proposta da secretária de saúde 
do município diante desses dados, é um novo planejamento que será definido juntamente com a 
equipe de saúde da ESF para sanar as fragilidades encontradas.     Os estudantes de Medicina da 
Unoeste foram até a ESF e aplicaram para a equipe os módulos I, II, V e VI do Manual do PMAQ. 
Desta forma identificaram as fragilidades relacionadas a infraestrutura da saúde bucal e carência 
em alguns programas de saúde pública. Posteriormente reuniram-se com a secretária de saúde do 
município, apresentaram os resultados e debateram sobre o papel do gestor de saúde na melhoria 
da atenção básica mediante as fragilidades encontradas.    
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AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA USUÁRIO VINCULADO A INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE  
 

ARETHA GABELLA TEIXEIRA  
WILLIAN AUGUSTO SOTOCORNO CEZÁRIO  

MATHEUS MITSUO DE SOUZA KASAI  
NICOLE CIRILO DUCCI  

ISMAYLIM MIGUEL TETILA BANAR  
RAFAELA GIMENES MUSSI  

 
Alunos do quinto termo, discentes da matéria Programa de Aproximação Progressiva à Prática 
(PAPP) do curso de Medicina da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE elaboraram um plano 
estratégico de acompanhamento e acolhimento dessa família com intuito de desenvolver 
resultados compensatórios preconizando a prevenção, promoção e autonomia á saúde. Com 
finalidade agregar os conhecimentos adquiridos ao longo da prática, juntamente com a 
experiência vivenciada na comunidade, que resultou no êxito durante o segundo semestre de 
2016.  Este relato de experiência tem como objetivo dissertar a experiência vivenciada por 
acadêmicos durante a atividade de promoção em saúde para um contato familiar de pessoa 
privada de liberdade.    Ao realizar ações de promoção de saúde os acadêmicos se aproximam da 
realidade da comunidade contribuindo para a autonomia dos usuários e fortalecer o vinculo com a 
unidade.      Foram realizadas atividades em saúde durante visitas domiciliares à usuária da ESF São 
Pedro no segundo semestre de 2016, tendo essa, relação estável com um indivíduo privado de 
liberdade. Os assuntos abordados durante as instruções incluíram orientação a respeito do uso de 
preservativos, prevenção a AIDS e outras DST's, importância da coleta anual de exame 
ginecológico de citologia cervical (Papanicolau) e planejamento familiar. A atividade se fez eficaz 
pois a usuária mostrou-se interessada ao expor as suas dúvidas, onde as mesmas foram 
esclarecidas pelos alunos.    
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE MAMA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DA LIGA DE 
CIRURGIA PLÁSTICA  

 

LETÍCIA NAKAMURA CUBATA  
MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  

NAJLA NEME DUTRA  
ADERBAL GAULINO GALASSI NETO  

 
O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais comum entre a população feminina mundial e 
brasileira, depois do câncer de pele não melanoma, e com alta taxa de mortalidade. A sua 
predisposição está relacionada a fatores genéticos, ambientais, comportamentais, endócrinos e 
reprodutivos; tendo como principal fator a idade acima de 50 anos. Visando à redução da 
mortalidade, preconiza-se como forma de rastreamento a realização da mamografia, a cada dois 
anos, em mulheres entre 50 a 69 anos. À vista disso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
promoveu, durante o período de 24 a 29 de Outubro de 2016, o II Mutirão de Reconstrução 
Mamária, que ocorreu em diversas regiões do Brasil. Esse mutirão permitiu o acesso à cirurgia 
reparadora nos casos de mulheres submetidas à mastectomia parcial ou total em decorrência do 
tratamento do câncer de mama. Dentro dessa proposta, a Associação Brasileira de Ligas de 
Cirurgia Plástica, juntamente com as ligas acadêmicas associadas, desenvolveu ações de educação 
em saúde à população. O objetivo deste trabalho é descrever uma ação educativa de extensão da 
Liga de Cirurgia Plástica Estética e Reparadora (LICIPLER) da Faculdade de Medicina de Presidente 
Prudente.    Após a análise da atividade, ficou claro que as ações educativas e sociais na prevenção 
e promoção de saúde têm papel fundamental para o olhar da população sobre a doença. Elas 
tornam os indivíduos mais aptos ao seu cuidado com a saúde e mais responsáveis por suas 
próprias ações, diminuindo assim a morbimortalidade que o câncer de mama poderia ocasionar. 
Ademais, percebe-se também a importância deste tipo de atividade para a formação do 
acadêmico de medicina, que acaba conhecendo a verdadeira realidade da saúde pública brasileira 
e a sua capacidade de intervir sobre ela.     A LICIPLER realizou uma atividade prática de 
conscientização sobre o câncer de mama por meio da distribuição de panfletos e esclarecimento 
de dúvidas no dia 10 de Outubro de 2016 em uma feira livre da cidade. Foram abordados temas 
como: incidência, fatores de risco, fatores de prevenção, sinais e sintomas de alerta e diferença 
entre mamografia e ultrassonografia. No decorrer da ação, foram observadas diferentes reações 
da população, algumas de receptividade e outras de contestação, principalmente a respeito da 
dificuldade de acesso aos exames de rastreamento no Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 
buscou-se a desmistificação de diversos conceitos relacionados à doença.    
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AÇÃO EXTENSIONISTA DE PREVENÇÃO E CUIDADOS PRÉVIOS DA QUEIMADURA POR ACADÊMICOS DA LIGA 
DE CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

ADERBAL GAULINO GALASSI NETO  
JULIANA SILVESTRE GONÇALVES  

LETÍCIA SAYURI IKEDA  
MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  

NAJLA NEME DUTRA  
 

As queimaduras são lesões traumáticas nos tecidos orgânicos ocasionadas por agentes físicos, 
químicos e biológicos que acometem os tecidos de revestimento do corpo humano, com 
destruição parcial ou total da derme e seus anexos, podendo atingir áreas mais profundas, como 
tecido subcutâneo, músculos, tendões e ossos. Elas são classificadas de acordo com a sua 
profundidade em 1º e 2º grau - espessura parcial - e 3º e 4º grau - espessura plena. Por meio da 
extensão da superfície corporal acometida realiza-se a mensuração pela Regra dos Nove e Tabela 
de Lund Browder. Dessa forma, esta ação teve como fundamento a conscientização sobre os tipos 
de queimaduras e os seus respectivos cuidados para que se possam diminuir as complicações 
advindas de condutas inadequadas. O objetivo do presente trabalho foi relatar uma ação 
extensionista de prevenção de queimaduras, desenvolvida pela Liga de Cirurgia Plástica Estética e 
Reparadora (LICIPLER), em ambiente hospitalar.    Dessa forma, a campanha de prevenção a 
queimaduras é primordial, pois diante das lesões restritivas e complicações advindas da má 
conduta, a ação social com base no esclarecimento é a principal ferramenta contra a repercussão 
errônea de conhecimentos adquiridos e a desinformação de muitas pessoas.     No Dia Nacional de 
Prevenção de Queimados (10 de Junho) os membros da LICIPLER realizaram a entrega de 
panfletos informativos para aproximadamente 150 pacientes da enfermaria do Hospital Regional 
de Presidente Prudente-SP, ação esta concomitante à 1ª Campanha Nacional de Prevenção a 
Queimaduras, promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e em parceria com a 
Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária e Sociedade Brasileira 
de Queimaduras. Algumas das informações contidas no panfleto (de autoria da própria liga) 
foram: na lesão por agente térmico, orientou-se esfriar o local com água fria e retirar adornos e 
roupas, antes que os mesmos sejam aderidos à pele e ocorra edema; por químico, enxaguar 
abundantemente com água fria e corrente, principalmente os olhos, para evitar a disseminação do 
agente pelo corpo, sendo que ambas devem ser cobertas por tecido limpo e seco. Já na 
ocasionada por eletricidade houve orientação de que o socorrista não deve tocar na vítima porque 
o mesmo pode ser eletrocutado, além disso, deve-se desligar a fonte elétrica. Os cuidados gerais 
instruídos incluíram não aplicar receitas caseiras e pomadas sem prescrição médica, bem como 
evitar estourar as flictenas, reduzindo os riscos de infecção; e, em todos os casos, a busca imediata 
por ajuda profissional mais próxima foi aconselhada.    
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AÇÃO NA SAÚDE DO HOMEM AOS TRABALHADORES DE UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR PAULISTA. O 
OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA  

 

MILTON MENDES CATTINI  
NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES  

MARIA AMÉLIA ALMEIDA PEGORER  
INGRA MARIA CERIBELLI  

MARIA CLARA PIMENTA MELO  
MARINA REBOLLO JERONIMO  

MARIANA BAPTISTA ANGELUCI  
MARCELA DIAS DE OLIVEIRA LIMA  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
VANESSA FASSINA  

 
A Portaria nº 1.944/ 2009 envolve Atenção Integral à Saúde do Homem ressalta em seu art. 1º que 
se deve "(...) instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Homem", em que "(...) a população apresenta altos índices de 
morbimortalidade, representando dessa forma, verdadeiros problemas de saúde pública". Alguns 
indicadores provam que os coeficientes de mortalidade masculina são consideravelmente maiores 
em relação aos de mortalidade feminina ao longo da idade e do ciclo de vida. Com propósito de 
promover saúde aos trabalhadores de uma Universidade do Interior Paulista, acadêmicos do curso 
de Medicina da mesma Universidade, inseridos no Programa de Aproximação Progressiva à Prática 
(PAPP) buscaram criar ações voltadas a promoção da saúde e prevenção de doenças enxergando 
suas principais necessidades. Este Programa utiliza Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem 
de acordo com os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 2014. Na instituição de 
Ensino foram realizadas ações voltadas à Saúde do Homem com intuito de estímulo ao aumento 
da expectativa de vida e da redução dos índices de morbimortalidade por causas preveníveis e 
evitáveis de doenças nesse publico alvo. Promover ações educativas de promoção à saúde e 
prevenir doenças na população masculina da Universidade.    A ação desenvolvida pelos 
estudantes aos trabalhadores concretizou-se de maneira significativa o objetivo na promoção e 
prevenção de doenças voltadas para a Saúde do Homem, a qual nos proporcionou a realização de 
uma grande responsabilidade social e compromisso com a cidadania.      Ações educativas 
relacionadas à prevenção de doenças com foco principal no câncer de próstata foram aplicadas 
aos trabalhadores colaboradores no próprio Campus da Universidade com autorização do 
departamento do setor da Medicina do Trabalho. Os mesmos foram acomodados numa sala para 
uma grande roda de conversa realizada pelos estudantes com foco na promoção, prevenção e 
proteção à saúde por meio de projeção áudio visual com imagens ilustrativas para melhor fixação 
das informações multiplicadas pelos acadêmicos. Durante toda a atividade houve interação entre 
o público presente e os estudantes.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
513 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DO INTERIOR DO OESTE PAULISTA.  

 

BRUNA FAUST RUHNKE  
THALITA ROLLEIGH DA SILVA  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
MARCEL FARIAS DOS SANTOS  

 
O Programa de Aproximação Progressiva à Pratica (PAPP) do curso de medicina de uma 
Universidade do Oeste Paulista utiliza metodologias de ensino e aprendizagem na Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) de acordo com as necessidades de seus territórios, e funcionam como 
cenários para a participação de alunos de medicina, juntamente com as equipes interdisciplinares 
na construção de planos de ação que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas 
nestes territórios. Uma palestra focada em educação e saúde com o tema relacionado a álcool e 
droga foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para um público de 
crianças e adolescente na faixa etária de 6 (seis) a 16 (dezesseis) anos. Esse local foi selecionado 
por possuir maior interação e troca de informações relacionado ao assunto, dessa forma a 
importância em utilizar esse ambiente para realização de ações educativas em Atenção Integral à 
Saúde do Adolescente. O objetivo da ação propõe a conscientização do público alvo sobre a 
importância da prevenção e os malefícios sobre álcool, drogas lícitas e ilícitas no CRAS do território 
de abrangência da unidade da ESF.    A ação realizada foi produtiva para os acadêmicos, pois 
ampliou o contato com a comunidade na qual estão inseridos incluindo os usuários jovens do SUS; 
já para os estudantes a palestra foi esclarecedora e ampliou o conhecimento dos mesmos.     Os 
acadêmicos de medicina utilizaram-se de uma roda de conversa e palestra expositiva com recursos 
como cartolinas e figuras de colagem realizada em sala de aula do CRAS. A palestra abordou 
assuntos relacionados à educação e saúde e os malefícios do uso de álcool de droga. Os 
palestrantes também esclareceram duvidas dos alunos sobre os assuntos abordados. Por meio do 
feedback recebido percebeu-se que parte dos adolescentes possuem muitas dúvidas, entretanto, 
alguns estudantes mostram conhecimento sobre o assunto.    
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AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE RELACIONADAS À HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES 
MELLITUS ATRAVÉS DO GRUPO DE APOIO HIPERDIA EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 

INTERIOR PAULISTA  
 

THALITA ROLLEIGH DA SILVA  
MARCEL FARIAS DOS SANTOS  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
BRUNA FAUST RUHNKE  

 
O Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) do curso de medicina de uma 
Universidade do Oeste Paulista, usa como cenário a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 
território de abrangência para orientações, medidas educativas de prevenção e promoção a saúde 
para minimizar os riscos que a diabetes mellitus e hipertensão arterial podem causar. De acordo 
com a Diretriz Curricular Nacional de 2014 que visa analisar as condições de vida do usuário do 
Sistema Único de Saúde (SUS), pela rede ambulatorial que se permite através do HIPERDIA, o 
cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus 
atendidos, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de 
medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. O objetivo da 
atividade foi mobilizar a população que apresenta diabetes mellitus e hipertensão arterial e 
trabalhar para melhoria da qualidade de vida da população do território de abrangência de uma 
ESF do interior Paulista.    Os pacientes avaliaram a atividade de forma positiva mostrando se 
atisfeitos com seus novos conhecimentos adquiridos durante as palestras. Os discentes com o 
apoio da Equipe da ESF e grande adesão dos participantes do Grupo de Apoio HIPERDIA se 
organizaram de forma eficiente para a criação de ambientes saudáveis para melhor qualidade de 
vida aos usuários do SUS.     Foi realizada uma roda de conversa com orientações sobre as 
complicações que a diabetes mellitus e a hipertensão arterial podem causar. Os alunos do PAPP do 
terceiro termo da medicina também falaram dos riscos do tabagismo e etilismo, orientaram sobre 
alimentação saudável e atividade física, assim como pesagem, medida de circunferência 
abdominal, teste de glicemia capilar e aferição de pressão arterial. Para tornar o ambiente 
humanizado a atividade ocorreu com um aluno tocando violão e convidando os participantes a 
cantar de uma forma harmoniosa. Ao final da atividade foram entregues receitas médicas onde o 
usuário costumeiramente adquire os medicamentos pela farmácia local.    
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A Semana Mundial de Aleitamento Materno faz parte de uma história mundial focada na sobrevivência, 
proteção e desenvolvimento da criança. Desde sua criação em 1948 que a Organização Mundial de Saúde - 
OMS tem entre suas ações aquelas voltada a saúde da criança, devido à grande preocupação com a 
mortalidade infantil. Em 1990, de um encontro organizado pela OMS e UNICEF resultou um documento 
adotado por organizações governamentais e não governamentais, assim como, por defensores da 
amamentação de vários países, entre eles o Brasil. O aleitamento materno é um vínculo natural de afeto, 
proteção e nutrição para a criança; a partir desta premissa os estudantes da Faculdade De Medicina de 
Presidente Prudente (FAMEPP), por meio do Programa de Aproximação a Pratica Médica (PAPP), 
elaboraram ações de educação em saúde para as gestantes e puérperas. Desse modo, provada a 
importância das ações de saúde neste dia, os estudantes do 3º termo participaram de uma campanha que 
ocorreu no município de Álvares Machado. O local onde a ação ocorreu foi escolhido em função de sua 
facilidade de acesso na cidade. Relatar a experiência dos estudantes de Medicina em uma ação de 
Educação em Saúde na campanha mundial da amamentação para esclarecer mitos e verdades sobre o 
aleitamento materno, estabelecendo um diálogo com as gestantes e puérperas presentes.    A educação em 
saúde traz possibilidades de ampliação do olhar do estudante do curso de Medicina para aspectos 
biopsicossociais e necessidades de saúde das gestantes e puérperas. Por meio da atividade do PAPP os 
estudantes de medicina conseguiram um maior contato com o público alvo: gestantes e puérperas. Fora 
promover a importância do aleitamento materno e esclarecer as dúvidas das mesmas, a atividade foi 
benéfica para ambas as partes - as gestantes puderam expandir seu conhecimento sobre o tema e os 
estudantes, além de obter maior compreensão do assunto, colocou em pratica a relação médico paciente 
de forma humanizada.      Os estudantes do 3º termo de medicina participaram da campanha que ocorreu 
no município de Álvares Machado. O local onde a ação ocorreu foi escolhido em função de sua facilidade de 
acesso na cidade. A atividade ocorreu no dia 08/08/2017, compareceram 17 gestantes e 02 puérperas. A 
mesma ocorreu no formato de bate-papo, onde foram expostos os cuidados necessários na amamentação, 
e também divididos as experiências de cada uma. As principais dúvidas esclarecidas foram: O leite materno 
(LM) faz bem para a saúde do bebê? O leite da mamãe pode ser fraco? Estresse e nervosismo podem 
atrapalhar a produção do leite materno? Amamentar dói? Amamentar pode ser um ótimo 
anticoncepcional? Com amamentação é necessário mudar a alimentação da mamãe? O tipo de parto 
interfere na amamentação? Além disso, esteve presente a coordenadora do Banco de Leite Materno 
humano de Presidente Prudente, que explicou a importância da doação de leite humano e como as 
mesmas podem ser doadoras.     
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O conceito da OMS, divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 1948 durante a Primeira 
Assembleia Mundial de Saúde, implicando o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do 
Estado na promoção e proteção da saúde, diz que "Saúde é o estado do mais completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade". Sete de abril passou a ser, então, 
o Dia Mundial da Saúde, celebrado a cada ano. O Dia Mundial da Saúde tem como objetivo 
conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a 
saúde populacional. Todos os anos campanhas são realizadas a respeito de um tema diretamente 
relacionado com a saúde, e são criadas ações como atividades e palestras instrutivas e 
educacionais para que a população aprenda a se cuidar e informe-se sobre seus direitos quando o 
assunto é promoção da saúde. Dentre as ações promovidas para a comunidade estão inclusas 
oficinas sobre avaliação de riscos para a saúde (peso, estatura, IMC e circunferência abdominal); 
orientação para uma alimentação saudável; atividades lúdicas para as crianças; palestras com 
dentista; teste de acuidade visual; aferição de pressão arterial; tipagem sanguínea; testes de 
glicemia; entre outras. Compreender a importância da prevenção e promoção da saúde por meio 
de ações que oferecidas à comunidade.    Os eventos que ocorrem no Dia Mundial da Saúde têm 
como objetivo promover a educação em saúde e proporcionar acesso à atendimentos que são 
direitos da população, melhorando gradativamente a qualidade de vida e o bem-estar físico, 
mental e psicossocial. Dessa forma, as aproximações proporcionadas pelos atendimentos 
possibilitaram o contato dos estudantes da área da saúde com a população.     : As atividades 
contaram com a participação dos acadêmicos de Medicina da Universidade do Oeste Paulista, em 
frente a Paróquia São José em Álvares Machado -SP no período matutino e vespertino, o que 
possibilitou a adesão de um número maior de pessoas. A comunidade pode ter acesso a diversos 
tipos de atendimentos: aferição da pressão arterial, avaliação do peso e da estatura, realização de 
teste de glicemia, acuidade visual, palestras com dentista, orientação para uma vida saudável.    
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A humanização é descrita na esfera da saúde, como a aproximação entre profissionais de saúde, gestores e 
usuários, afim de proporcionar um tratamento que engloba a totalidade do indivíduo como um ser 
biopsicossocial. A partir desta premissa a Política Nacional de Humanização cria interações de colaboração 
que proporciona a empatia e o acolhimento dos usuários. Fundamentados nessa política houve a 
percepção da importância da realização de uma campanha do agasalho, visto a necessidade de parte das 
famílias cadastradas em uma estratégia de saúde da família. (ESF) Além disso, como estudantes e futuros 
médicos priorizamos a visão humanizada a cerca do paciente, uma vez que a medicina não se resume 
apenas à doença, como também à promoção da saúde nas suas diversas esferas. Relatar a experiência dos 
estudantes de medicina do segundo termo na campanha do agasalho     A solidariedade não aquece só o 
coração de quem recebeu as doações, mas também de toda equipe, agentes comunitários de saúde, 
estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o médico humanizado não tem só o dever de 
curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as vertentes, Biopsicossocial. A solidariedade 
não aquece só o coração de quem recebeu as doações, mas também de toda equipe, agentes comunitários 
de saúde, estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o médico humanizado não tem só o 
dever de curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as vertentes, Biopsicossocial. A 
solidariedade não aquece só o coração de quem recebeu as doações, mas também de toda equipe, agentes 
comunitários de saúde, estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o médico humanizado 
não tem só o dever de curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as vertentes, 
Biopsicossocial. A solidariedade não aquece só o coração de quem recebeu as doações, mas também de 
toda equipe, agentes comunitários de saúde, estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o 
médico humanizado não tem só o dever de curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as 
vertentes, Biopsicossocial.       Foi realizada pelos estudantes do programa de aproximação progressiva á 
pratica- II (PAPP) dentro do cenário de prática da estratégia de saúde da família (ESF) São Pedro e correu no 
1º semestre de 2017. A arrecadação ocorreu durante dois meses, na qual caixas personalizadas pelos 
estudantes foram espalhadas pela universidade após a divulgação, onde eram deixadas as doações e 
recolhidas diariamente pelos integrantes da campanha. A campanha visava o apoio aos usuários das micro 
áreas abrangidas pela ESF, através da distribuição de roupas doadas pelos estudantes e funcionários da 
UNOESTE, além do apoio de amigos e familiares daqueles envolvidos na Campanha. No ultimo dia as 
roupas foram levadas para a ESF, separadas em kits e entregues de acordo com uma lista feita pelos 
agentes comunitários de saúde que visava às famílias mais carentes.     
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A humanização é descrita na esfera da saúde, como a aproximação entre profissionais de saúde, gestores e 
usuários, afim de proporcionar um tratamento que engloba a totalidade do indivíduo como um ser 
biopsicossocial. A partir desta premissa a Política Nacional de Humanização cria interações de colaboração 
que proporciona a empatia e o acolhimento dos usuários. Fundamentados nessa política houve a 
percepção da importância da realização de uma campanha do agasalho, visto a necessidade de parte das 
famílias cadastradas em uma estratégia de saúde da família. (ESF) Além disso, como estudantes e futuros 
médicos priorizamos a visão humanizada a cerca do paciente, uma vez que a medicina não se resume 
apenas à doença, como também à promoção da saúde nas suas diversas esferas. Relatar a experiência dos 
estudantes de medicina do segundo termo na campanha do agasalho     A solidariedade não aquece só o 
coração de quem recebeu as doações, mas também de toda equipe, agentes comunitários de saúde, 
estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o médico humanizado não tem só o dever de 
curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as vertentes, Biopsicossocial. A solidariedade 
não aquece só o coração de quem recebeu as doações, mas também de toda equipe, agentes comunitários 
de saúde, estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o médico humanizado não tem só o 
dever de curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as vertentes, Biopsicossocial. A 
solidariedade não aquece só o coração de quem recebeu as doações, mas também de toda equipe, agentes 
comunitários de saúde, estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o médico humanizado 
não tem só o dever de curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as vertentes, 
Biopsicossocial. A solidariedade não aquece só o coração de quem recebeu as doações, mas também de 
toda equipe, agentes comunitários de saúde, estudantes de medicina. É sempre importante lembrar que o 
médico humanizado não tem só o dever de curar a doença, mas sim cuidar de um ser humano em todas as 
vertentes, Biopsicossocial.       Foi realizada pelos estudantes do programa de aproximação progressiva á 
pratica- II (PAPP) dentro do cenário de prática da estratégia de saúde da família (ESF) São Pedro e correu no 
1º semestre de 2017. A arrecadação ocorreu durante dois meses, na qual caixas personalizadas pelos 
estudantes foram espalhadas pela universidade após a divulgação, onde eram deixadas as doações e 
recolhidas diariamente pelos integrantes da campanha. A campanha visava o apoio aos usuários das micro 
áreas abrangidas pela ESF, através da distribuição de roupas doadas pelos estudantes e funcionários da 
UNOESTE, além do apoio de amigos e familiares daqueles envolvidos na Campanha. No ultimo dia as 
roupas foram levadas para a ESF, separadas em kits e entregues de acordo com uma lista feita pelos 
agentes comunitários de saúde que visava às famílias mais carentes.     
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O aleitamento materno é um vínculo natural de afeto, proteção e nutrição para a criança; a partir 
desta premissa os estudantes da Faculdade De Medicina De Presidente Prudente (FAMEPP), por 
meio do Programa de Aproximação à Pratica Medica (PAPP), elaboraram ações de educação em 
saúde para as gestantes e puérperas frequentadoras da Estratégia Saúde Da Família (ESF). Os 
estudantes, anteriormente inseridos na realidade da população, tiveram a oportunidade de 
analisar as necessidades e as principais dúvidas destes grupos, podendo assim elaborar uma 
campanha efetiva sobre o aleitamento materno - visando a promoção e prevenção da saúde tanto 
da mãe como do bebê.  Relatar a experiência dos acadêmicos de Medicina em uma campanha de 
aleitamento materno realizada na sala de espera da ESF, criada a partir do plano de ação oriundo 
da Metodologia da problematização.    Por meio da atividade do PAPP os estudantes de medicina 
conseguiram um maior contato com o público alvo: gestantes e puérperas. Fora promover a 
importância do aleitamento materno e esclarecer as dúvidas das mesmas, a atividade foi benéfica 
para ambas as partes - as gestantes puderam expandir seu conhecimento sobre o tema e os 
estudantes, além de obter maior compreensão do assunto, colocou em pratica a relação médico 
paciente de forma humanizada.     : A campanha do aleitamento materno realizada pelos 
acadêmicos de medicina foi elaborada a partir de um prévio levantamento das principais 
dúvidasdas gravidas e puérperas pacientes da ESF. Assim, após embasamento teórico, foi 
elaborado um panfleto com as principais informações sobre amamentação de acordo com a 
Organização mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde. As gestantes e puérperas que 
foram até a unidade eram abordadas sobre a importância do aleitamento materno para a saúde 
da criança, para criação do vínculo materno e também sobre as técnicas para uma pega adequada; 
para maior compreensão desta foi feita uma demonstração pratica da posição do bebe em relação 
ao seio materno para uma pega ideal. A atividade de incentivo ao aleitamento materno promoveu 
um diálogo com as mulheres presentes, proporcionando uma maior interação entre alunos e a 
comunidade.    
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Reanimação Cardiopulmonar (RCP) é uma técnica de primeiros socorros que visa garantir a 
oxigenação e circulação do sangue até que seja iniciado o tratamento hospitalar. Tem como 
definição a cessação abrupta das funções cardíaca, cerebral e respiratória possuindo a 
inconsciência, ausência de pulso e ausência de movimentos ventilatórios ou respiração agônica 
como sinais clínicos. A sequência de atendimento na parada cardiorrespiratória compreende cinco 
passos segundo Diretrizes da American Heart Association de 2015, sendo elas: Vigilância e 
prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata e de 
alta qualidade; Rápida desfibrilação e; Suporte avançado de vida e cuidados pós-RCP. Por outro 
lado, tem a Manobra de Heimlich que é uma técnica de emergência que consiste na realização de 
uma série de compressões no nível do abdome. É usada em caso de asfixia ou sufocação. Sua 
realização correta é essencial para evitar complicações do paciente como uma parada 
cardiorrespiratória.  ensinar educadores físicos da UNESP de Presidente Prudente como e quando 
realizar os procedimentos da reanimação cardiopulmonar e também a Manobra de 
Heimlich.     Foi fundamental esse ensinamento aos educadores físicos, pois atuam 
frequentemente em situações que envolvem práticas esportivas podendo deparar-se com 
circunstâncias semelhantes.      Foram divididas duas turmas de quatro pessoas, membros da 
diretoria da Liga Acadêmica de Ortopedia e Medicina Esportiva - LAOME, que através de uma 
parceria com o Laboratório de Avaliação do Sistema Musculoesquelético da UNESP, 
proporcionaram capacitação sobre suporte básico de vida para educadores físico da instituição. 
Inicialmente foi realizada palestra explicando sobre a RCP, onde membros da LAOME falaram 
passo a passo de como realizar o procedimento. Depois foi realizada palestra sobre 
desengasgamento, através da Manobra de Heimlich. Após a realização das palestras, ocorreram 
atividades práticas sobre os temas abordados. Foram disponibilizados três bonecos pela UNOESTE 
e todos os educadores puderam treinar, sendo corrigidos pelos membros da LAOME quando não 
realizada a técnica da maneira adequada.     
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De acordo com Gonzales et. al (2013) a realização imediata de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 
em uma vítima de parada cardiorrespiratória (PCR) contribui sensivelmente para o aumento das 
taxas de sobrevivência das vítimas de parada cardíaca, sendo o maior desafio, sobretudo no Brasil, 
é ampliar o acesso ao ensino de RCP e estabelecer processos para a melhora contínua de sua 
qualidade. O engasgamento é a obstrução total ou parcial das vias aéreas superiores que bloqueia 
a passagem de ar, pela epiglote, através de um edema local que pode ser ocasionado por inalação 
de gases aquecidos, choque anafiláticos, e principalmente por corpos estranhos; neste caso o 
engasgamento pode ocorrer através de substâncias líquidas, sólidas ou pastosas, dentes, próteses, 
entre outros e ainda podem ocorrer por danos aos tecidos por lesão direta no pescoço ou por 
enfermidades como anafilaxia, câncer localizado ou inflamações. Segundo Abder-RahmanI (2009) 
mais de 90% das mortes causadas por aspiração de corpo estranho em crianças ocorrem em 
indivíduos menores de 5 anos, e a maioria desses casos afeta crianças menores de 1 ano.  Relatar 
a experiência de estudantes na capacitação de professores e funcionários sobre RCP e 
desengasgamento em uma escola pública.    De maneira gratificante tivemos a possibilidade de 
passar adiante os nossos conhecimentos. Acredita-se que foi de grande relevância para os 
profissionais para que então eles consigam atuar em situaçôes de risco, tendo em vista que a 
escola é um local de grande probabilidade de ocorrência.     Foi realizada uma atividade 
extracurricular sobre as técnicas de RCP e desengasgamento, na qual foram capacitados os 
profissionais da escola com o intuito de auxiliar em situações de risco até a chegada do resgate, 
diminuindo os riscos de sequelas e mortes. Foram feitas rodas de conversa para promover a 
participação ativa dos profissionais e para aumentar a dinamicidade utilizando manequins adultos 
e bebês para simular as vítimas. Primeiramente discutimos com os educadores a respeito da 
importância destas técnicas e como elas podem influenciar positivamente na sobrevivência da 
vítima. Em seguida, foram explicadas e demonstradas as técnicas para posteriormente, os 
profissionais executarem o treinamento nos manequins. Por fim, abrimos para retirada de dúvidas 
sobre os assuntos abordados, obtendo um feedback positivo entre grupo e profissionais.     
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CAPACITAÇÃO DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E DESENGASGAMENTO PARA UMA EQUIPE DE 
SAÚDE DA CIDADE DE ÁLVARES MACHADO - SP  

 

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

FLÁVIA FERRARI  
FLÁVIA VOLPON ROBLES  

HUGO MÁXIMO OLIVEIRA DINIZ  
GUILHERME ECHEVARRIA RODRIGUES DE MACEDO  

JACQUELINE FERNANDES BENATTI MARTINS  
AIRAN LOBO DA COSTA  

ILANNA SOBRAL DE LUNA  
ISABELI DE CARVALHO FERREIRA  

GABRIELE CAVALHERI DE OLIVEIRA  
 

A manobra de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) é um importante método de salvamento de 
pacientes que entraram em parada cardiorrespiratória que se resultou de algum trauma, 
obstrução mecânica, choque ou afecções cardíacas. Uma RCP bem sucedida depende de uma 
sequência de procedimentos que podem ser sistematizados no conceito da corrente de 
sobrevivência, sendo esta composta por elos que refletem em ações importantes, cujo impactos 
na sobrevivência de uma vítima de parada cardiorrespiratória (PCR) são grandes e que não podem 
ser considerados isoladamente, pois nenhuma destas atitudes sozinhas podem reverter a maioria 
das PCRs. Já a manobra de Heimlich é aquela utilizada para quando um indivíduo sofre uma 
obstrução das vias aéreas por algum corpo estranho. Desse modo, a capacitação dessas manobras 
voltadas a equipes de saúde e também da população em geral é uma atividade que vai auxiliá-los 
nessas situações. Educação em saúde, então, é um campo a ser trabalhado do ponto de vista da 
produção de conhecimento e das práticas sociais. Capacitar a equipe da Estratégia de Saúde à 
Família (ESF) da cidade de Álvares Machado - SP acerca das manobras de RCP e 
desengasgamento.    Dessa forma, é possível concluir que a capacitação das equipes de saúde é 
uma importante ferramenta dentro da educação em saúde afim de aumentar e aprimorar os 
conhecimentos técnicos, na qual servirão de benefício para a população em geral. Com a aplicação 
dos questionários em dois momentos, ficou evidente que a capacitação serviu como um alicerce 
para essa equipe poder realizar os procedimentos apresentados de forma mais segura e 
adequada.     Os acadêmicos de medicina da UNOESTE realizaram a capacitação da equipe de 
saúde de uma ESF da cidade de Álvares Machado - SP, na qual primeiramente aplicou-se um 
questionário acerca do assunto (RCP e desengasgamento - manobra de Heimlich) para avaliação 
dos conhecimentos prévios. A seguir foi explicado todo o procedimento na prática com o uso de 
manequins adulto e infantil. Após a capacitação, num segundo momento foi aplicado outro 
questionário para verificar a eficiência das orientações avaliando o conhecimento adquirido.    
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CAPACITAÇÃO EM RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E MANOBRAS DE DESENGASGO PARA 
FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA PÚBLICA DO OESTE PAULISTA.  
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CAMILA APARECIDA POLIDO  
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FERNANDA TAVARES AMARAL MELLO  
DANILO AUGUSTO SHIMAZU  

AIRAN LOBO DA COSTA  
MONIZE IZABELLE MARTINES PEREIRA  

 
Baseada na metodologia ativa, foi realizada a capacitação de leigos no processo de ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) e manobras de desengasgo, para que ajam corretamente em momentos de 
necessidade. A ressuscitação cardiopulmonar faz parte do Suporte Básico de Vida (BVS), que tem como 
objetivo socorrer a vítima, evitando sequelas ou agravos, e é determinada por ações que possibilitam a 
manutenção da vida até o momento da equipe médica chegar ao local, outra emergência muito recorrente 
é a obstrução das vias aéreas com corpos estranhos, já que ao não se aplicar a manobra corretamente o 
indivíduo pode ir a óbito. Um estudo realizado nos Estados Unidos e Canadá demonstrou que a 
sobrevivência de PCR fora do hospital é de 6,4% ou menos, e um fator que contribui para isso é a falta de 
pessoas treinadas em manobras de RCP com desfibrilação rápida. Além disso, segundo a Organização das 
Nações Unidas (ONG) Criança Segura, o sufocamento é a principal causa de morte de bebês com até um 
ano de idade, sendo outro agravante para a realização de educação em saúde em relação ao Suporte 
Básico de Vida.  Relatar a experiência dos estudantes de medicina na atividade de capacitação em RCP e 
manobras de desobstrução de vias aéreas para a equipe do Poupa-Tempo do município de uma cidade do 
oeste paulista.    Doenças cardiovasculares que podem levar à uma parada cardiorrespiratória são umas das 
principais causas de morte no mundo todo, sendo que esses eventos acontecem em lugares públicos, em 
grande quantidade, devido sua alta incidência, logo, é de extrema importância o conhecimento de 
manobras que possam aumentar a chance de sobrevivência das pessoas acometidas por esse evento. O 
mesmo acontece com os casos de engasgos, onde a realização de uma manobra corretamente pode 
solucionar o problema e salvar uma vida rapidamente.     A atividade foi realizada na unidade do Poupa-
Tempo, numa sala de reuniões. Contou com 16 funcionários, leigos no assunto, 10 acadêmicos do segundo 
ano de medicina e uma professora orientadora com formação em Enfermagem. Foram utilizados 
manequins adulto e bebê e DEA didático para treinamento dos funcionários. No início foi entregue um pré-
teste, para colher informações e fazer um levantamento do nível de conhecimento do grupo sobre como 
proceder numa emergência do tipo. Logo em seguida, foi explicada a função da massagem cardíaca na 
manobra de RCP e simulada no manequim, além de falar sobre o funcionamento do DEA e mostrar o 
aparelho semelhante a esse que existe na unidade, indicando onde ele se localiza. Foram formadas duplas 
para treinamento, com auxílio pelo grupo de acadêmicos e pela professora que tiravam as possíveis 
dúvidas que surgissem. Também foi ensinada a manobra de desengasgamento de Heimlich nas diferentes 
faixas etárias e realizado treinamento prático individual e em duplas. Ao final, um pós teste identificou o 
quanto a atividade havia ajudado a melhorar o nível de conhecimento do grupo.    
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CAPACITAÇÃO DO MÉDICO PARA TRANSMITIR MÁS NOTÍCIAS. O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA  
 

VITOR ANTONIO ALVES DA SILVA  
MARIA CAROLINA PASSOS PEDROTTI E ANDRADE  

BEATRIZ FRANZON LEOPIZE  
MARIA FERNANDA MASSEI  

CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  
 

Transmitir uma má notícia é um processo extremamente complexo, exigindo preparo e 
responsabilidade. A humanização tem sido evidenciada como um dos temas centrais para a 
formação médica, promoção da saúde e valorização da dimensão subjetiva e social implicada no 
processo saúde-doença-cuidado. Temas sobre a morte, raramente são abordados na educação 
médica, contudo, na faculdade de medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), a 
disciplina Comunicação em Saúde (CS), busca abordar esse assunto com os acadêmicos, levando-
os a refletir sobre suas limitações e temores.  Tendo em vista as atuais políticas públicas de saúde 
no contexto médico, a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) busca instrumentalizar o futuro 
profissional, oferecer suporte para a horizontalização na relação equipe-usuário do Sistema Único 
de Saúde (SUS) com temas voltados e desenvolvidos no cotidiano acadêmico. Além de corroborar 
na Estratégia de Saúde da Família e visitas domiciliares a usuários e equipes multiprofissionais do 
SUS, promover segurança e atenção ao aprendiz em ambiente protegido, sendo acolhido em suas 
fragilidades durante sua formação, contemplando-o enquanto cidadão, pessoa única, cujas ações 
futuras refletirão positivamente nas dimensões social e existencial.    Considera-se a capacitação 
na transmissão de más notícias imprescindível na relação médico-paciente, facilitando a absorção 
da informação pelo paciente. Comunicação como um processo complexo, descrito como tentativa 
de criar laços de reciprocidade entre duas pessoas, fundamental não esquecer que pessoas são 
únicas, tendo cada uma sua biografia, personalidade, necessidades, tendências e problemas 
particulares.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Para construir um cenário clínico 
capaz de reproduzir experiências da vida real, foi entregue um script à atriz que iria contracenar 
com alguns estudantes do primeiro termo, que exerceriam individualmente o papel de médicos 
responsáveis para notificação de más notícias. Após assistirem a filmagem, houve discussão e 
debriefing em sala de aula, seguidos por um feedback ministrado pela docente responsável. 
Através da metodologia ativa, os estudantes, de meros receptores passivos, passam a ser agentes 
e principais responsáveis pela construção de seu conhecimento. Tal confronto experiencial tem 
início desde os primeiros termos do curso, a fim de evitar o despreparo e diversos problemas 
emocionais, para assim poderem exercer um melhor desempenho profissional.    
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CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA ADOLESCENTES.  
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NICOLE ALIK KITAMURA  
DÉBORA TYEMI TAKASHIMA  

PAULO ROBERTO ARNAL BONINI FILHO  
 

O suporte básico de vida (SBV) tem como característica a possibilidade de ser realizado por leigos 
previamente capacitados. Tal procedimento pode ser iniciado em ambiente extra hospitalar, desta 
forma aumentando a sobrevida e evitando ou diminuindo as sequelas das vítimas de uma parada 
cardiorrespiratória (PCR), além disso reconhecê-la rapidamente e acionar por socorro 
especializado já favorece a diminuição dos danos causados no miocárdio e no cérebro e quando 
realizada imediatamente é possível preservar as funções dos mesmos.  Realizar capacitação e 
esclarecimento sobre SBV para os adolescentes participantes do CRAS - Centro de Referência da 
Assistência Social.     Concluímos que foi alcançado o resultado esperado, visto que observou-se 
interesse por parte dos adolescentes participantes do CRAS, que conseguiram sanar suas dúvidas e 
interagir no cenário apresentado, tornando-os capazes de intervir com o SBV em possíveis 
situações de parada cardiorrespiratória.     Trata-se de um relato de experiência, no qual é descrito 
a palestra realizada com os adolescentes participantes do CRAS da cidade de Álvares Machado, 
desenvolvida por um grupo de alunos composto por 6 acadêmicos da Faculdade de Medicina de 
Presidente Prudente (Famepp), em atividade de campo da disciplina Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática IV (P.A.P.P IV), na qual foi apresentado o suporte básico de vida explanando a 
abordagem da vítima, desobstrução das vias aéreas por corpo estranho e RCP (ventilação e 
circulação artificial). Quanto à obstrução das vias aéreas por corpo estranho deve ser considerada 
possível causa de parada cardiorrespiratória em qualquer vítima, especialmente em bebês e 
crianças que subitamente param de respirar, ficam cianóticos e perdem a consciência sem causa 
aparente. Diante desta preocupação demonstramos a manobra de Heimlich (pressão 
subdiafragmática ou pressão abdominal) para vítimas conscientes com estatura suficiente para a 
realização da manobra, e para as vítimas com estatura insuficiente para realização como os bebês 
foi demonstrada a manobra para desobstrução de vias aéreas. Posteriormente foi demonstrado a 
RCP de acordo com as diretrizes da American Heart Association. Ao fim da atividade os 
adolescentes tiveram a oportunidade de realizar as manobras ministradas em uma situação de 
PCR simulada com os bonecos disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros de Presidente 
Prudente.     
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CAPACITAÇÃO SOBRE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR AOS FUNCIONÁRIOS DO PALÁCIO DA SAÚDE DA 
CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE  
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FLÁVIA CORRÊA DE OLIVEIRA LIMA  
ANDRESSA VERI DE ARRUDA MATTOS  

 
A Reanimação Cardiopulmonar (RCP) é um conjunto de manobras destinadas a garantir a 
oxigenação dos órgãos quando a circulação do sangue de um indivíduo para. Sabe-se que, para 
realizar a manobra, a vítima deve estar inconsciente, sem pulso e sem respiração. A técnica 
correta é caracterizada por compressões torácicas em uma frequência de 100/min a 120/min, com 
profundidade mínima de 5 cm e máxima de 6 cm, permitindo o retorno total do tórax após cada 
compressão, sempre em uma superfície rígida, seguida da realização da ventilação (30 
compressões seguidas de 2 ventilações). De acordo com a Associação Americana do Coração, 
cerca de 92% das vítimas de parada cardíaca súbita morrem antes mesmo de chegar ao hospital , 
porém estatísticas comprovam que, se as pessoas soubessem as técnicas de ressuscitação 
cardiopulmonar, mais vidas poderiam ser salvas, ou seja, a RCP imediata pode dobrar ou triplicar a 
chance de sobrevivência. A atividade visou a demonstrar as técnicas mais recentes de Reanimação 
Cardiopulmonar (RCP) em adultos e crianças, além de mostrar a importância em saber fazê-las 
corretamente.    A RCP é de extrema importância, já que ela pode aumentar a chance de sobrevida 
do paciente até chegar ao hospital e lá receber os devidos cuidados. Por isso, é fundamental que 
ela seja realizada o mais rápido possível, mesmo por pessoas que não sejam da área da saúde, pois 
o mais importante é manter a oxigenação dos órgãos vitais.     Alunos do quarto termo da 
Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP), da Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE), realizaram uma apresentação de capacitação aos funcionários do Palácio da Saúde de 
Presidente Prudente através da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática IV (PAPP 
IV), que visa, desde o primeiro termo, a inserir os alunos na realidade da população e do sistema 
de saúde. A dinâmica da palestra foi bem simples: primeiramente, os alunos explicaram 
teoricamente como funcionava e como deveria ser realizada a RCP, enquanto outro grupo 
demonstrava as manobras nos manequins, primeiro no adulto e depois no bebê. Ao fim das 
demonstrações, abriu-se espaço para questionamentos e, então, os participantes que quisessem 
poderiam realizar a manobra de RCP nos bonecos.    
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CARAVANAS DA SAÚDE, UM PASSO PARA A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE TRANSTORNOS POSTURAIS.  
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A Caravana da Saúde foi implantada pela UNOSTE buscando aproximar seus acadêmicos com a 
população regional, visando à promoção e prevenção da saúde, orientando e alertando a 
comunidade sobre riscos da não procura de um profissional da saúde. Com o mesmo intuído das 
caravanas, a liga de ortopedia e medicina esportiva (LAOME) propôs a realização do teste de 
Adams aos pacientes que passarem pela caravana. O teste em si, busca pelo diagnóstico de 
transtornos posturais, sendo a escoliose (curvatura lateral da coluna) um destes transtornos. As 
alterações podem passar despercebidas pelos pacientes nos estágios iniciais, não ocorrendo uma 
educação e tratamento efetivo para o não agravamento do caso. Com as caravanas, temos um 
diagnóstico e orientação precoce. Consiste em realizar promoção e prevenção da saúde, alertando 
a comunidade sobre possíveis alterações na coluna vertebral e instruindo sobre posturas 
adequadas.    Através do Teste de Adams, alterações na coluna vertebral podem ser encontradas, 
permitindo um direcionamento, adequado, no tratamento. Além do mais, são de suma 
importância a promoção e prevenção em saúde, pois possibilita a conscientização da população, 
diminuindo, consideravelmente, o aparecimento de novos casos.     Foram realizadas duas 
Caravanas da Saúde, uma no município de Narandiba - SP e outra em Muritinga - SP. A LAOME 
participou dos dois eventos. Os participantes passaram por uma anamnese e preenchimento de 
um questionário que analisa a presença ou não de escoliose, devido à assimetria e presença de 
gibosidade em um dos lados do dorso, posteriormente foi realizado o Teste de Adams. Incide em 
um teste simples, na qual a pessoa flexiona o tronco para frente com os pés juntos, sem dobrar os 
joelhos e com as mãos unidas e o examinador, atrás e/ou na frente da pessoa observa se há algum 
desequilíbrio na curvatura da coluna, alguma diferença na altura do dorso, de um lado em relação 
ao outro. Apresentando qualquer assimetria, pode ser um sinal de escoliose. Finalizando foi 
entregue a todos os participantes uma cartilha sobre escoliose e outra sobre técnicas para evitar 
má postura no dia-a-dia e esclarecimentos sobre duvidas particulares.    
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CASA SIMULADA COMO METODOLOGIA ATIVA DA DISCIPLINA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE  
 

IGOR PARADA MARANGONI  
GUILHERME CIPOLA CAVALHEIRO  

MATHEUS EMMANUEL OLIVEIRA SUNIGA  
MIGUEL PILOTTO PERES  

PEDRO SOARES DE MELO  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
Atualmente novos cenários de aprendizagem preconizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) aos cursos médicos, propõem uma formação de profissionais com posturas críticas e 
reflexivas frente a sua prática. Diante deste novo panorama da Educação Médica, a Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE) busca contextualizar o acadêmico em um modelo que privilegie 
tanto técnica e competência, quanto a integralidade, resolutividade, em consonância com as 
políticas das DCN. A Simulação Realística (SR) como recurso didático metodológico permite que o 
discente desenvolva um olhar crítico favorecedor, alternativa viável e capaz de impactar 
positivamente. Possibilita a substituição de uma experiência real em simulação supervisionada, 
aspectos do mundo real em ambiente interativo. Propiciar aproximação entre estudante e 
cotidiano profissional futuro, aperfeiçoamento e atuação efetiva no território da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), evitando prejuízos ao paciente real. Mobilizar em ambiente protegido, instâncias 
exigidas como competências para ação médica, transformando a realidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Descrever o olhar do estudante em relação à sua participação em cenários simulados 
ou 'Casa Simulada', parte integrante do Laboratório de Habilidades e Simulação (LHabSim) da 
UNOESTE.    Esta experiência oferece alicerce teórico na construção da história clínica, relação 
interdisciplinar nos processos de trabalho em saúde, além de criação de vínculos nas ESFs nos 
módulos teórico-práticos. A inserção desta metodologia enquanto tecnologia aplicada à educação 
em saúde proporciona melhorias significativas na formação dos futuros profissionais da área de 
saúde, implica em maior qualidade nos mais diversos processos do cuidar. As experiências têm nos 
mostrado que as necessidades de saúde são complexas e que o cuidar integral da saúde das 
pessoas requer conhecimentos interdisciplinares e uma abordagem 
multiprofissional.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Ações que exigem raciocínio 
clínico à solução de problemas, a (SR) replica experiências da vida real da relação médico-
paciente-Equipe-Usuário do SUS favorecendo a prática reflexiva em ambiente participativo e 
interativo. Um script foi exposto para atores contracenarem com estudantes do primeiro termo do 
Curso Médico. Esta metodologia ativa tem participação do aprendiz em treino de uma visita e 
assistência ao usuário do SUS na 'Casa Simulada', dois atores no papel de moradores com 
necessidade de cuidados.    
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COMPARAÇÃO DE TRÊS FÓRMULAS PARA O CÁLCULO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR COMO 
MÉTODO DE RASTREAMENTO NA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO RIM  

 

GABRIEL TRENTINI BERALDO  
JOÃO GABRIEL PORFIRIO  

FELIPE GONÇALVES PELAEZ  
 

Segundo a Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI), portador de DRC é aquele indivíduo 
que apresentar filtração glomerular < 60ml/min/1,73m² ou > 60ml/min/1,73m² associado a pelo 
menos um marcador de lesão de parênquima e cronicidade das alterações ( > 3 meses). Na prática 
clínica diária, a filtração glomerular é obtida a partir de equações utilizando a creatinina sérica, 
sendo elas: Cockcroft-Gault (CG), MDRD e CKD-EPI. Promoção, prevenção da doença renal crônica 
e rastreamento dos portadores a partir das fórmulas CG, MDRD e CKD-EPI para o cálculo da taxa 
de filtração glomerular na campanha de prevenção da doença renal no Dia Mundial do Rim em 
2016.    A comunidade interagiu com os membros da campanha, conseguindo assim tirar duvidas 
sobre a patologia, além da promoção de palestras. As fórmulas da taxa de filtração glomerular 
foram boas indicadores para o rastreamento da doença renal cronica.     A campanha englobou 
atividades educativas e de rastreamento da doença renal. Foram obtidos os seguintes dados: 
idade, peso, raça, sexo, hipertensão, diabetes, antecedentes pessoais e familiares de doença renal. 
A partir da identificação do fator de risco para DRC, foi realizada coleta sanguínea para dosagem 
de creatinina e com esses dados foi calculada a TFG de cada participante através das fórmulas.    
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COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E CASA SIMULADA: CAPACITAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NO ENSINO MÉDICO  
 

DANIEL OLIVEIRA CRESTE  
MILTON MENDES CATTINI  

CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  
 

Com vistas ao novo paradigma de educação das Disciplinas Curriculares Nacionais, a Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE) busca implementar, as competências curriculares do curso de 
medicina na construção do "aprender a aprender", com abertura para reflexões sobre as 
vicissitudes da área médica, frente a mudança do atendimento tradicional mecanicista, para um 
atendimento humanizado, voltado à pessoa atendida, sua experiência com a doença e 
consequências causadas pela dor, sofrimento. A inserção de metodologias ativas na grade 
curricular proporciona melhorias significativas na formação dos futuros profissionais da área 
médica, aumentando a qualidade da prática, fornecer acolhimento e prestar cuidados aos vários 
aspectos de necessidade em saúde das pessoas. Possibilita a substituição de uma experiência real 
em simulação supervisionada, aspectos do mundo real em ambiente interativo. Propicia 
aproximação entre estudante e cotidiano profissional futuro, aperfeiçoamento e atuação efetiva 
no território da ESF, evitando prejuízos ao paciente real. Mobiliza em ambiente protegido, 
instâncias exigidas como competências para ação médica, transformando a realidade do 
SUS. Humanizar a atenção à saúde, com a possibilidade de resignificar o ensino médico, 
valorizando a dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e gestão do SUS, 
visando a garantia de acesso dos usuários às informações sobre saúde.    A inserção de 
metodologias ativas na grade curricular proporciona melhorias significativas na formação dos 
futuros profissionais da área médica, para tanto, se faz necessário que os estudantes envolvidos 
neste processo, recebam treinamento para adquirir habilidades e assim realizar uma comunicação 
efetiva e um relacionamento humanizado com usuário-equipe SUS. O treinamento dessas 
habilidades durante a formação médica, têm demonstrado bons resultados no que se refere a 
comunicação e atuação do estudante de medicina.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE Nesta perspectiva, o ensino médico, por meio da disciplina Comunicação em Saúde, vem 
utilizando estratégias para condução do aprendiz à aproximação da prática médica, em suas 
complexidades da ação, através de metodologias ativas. A utilização da Simulação Realística e Casa 
Visitada oferece ao estudante de medicina uma preparação à estabelecer vínculos solidários, na 
participação coletiva e exercer seu papel ,ao encontro de sujeitos e subjetividades, a fim de 
garantir a qualidade assistencial à população. As inserções dessa prática visa replicar situações 
vivenciadas pelos profissionais da saúde para um ambiente seguro, onde o aprendiz recebe 
orientações e suporte do docente responsável.    
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COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E METODOLOGIAS ATIVAS: ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO AO ACADÊMICO DE 
MEDICINA FRENTE A DOENÇA E A MORTE  

 

YASMIN BISPO CAMARA  
NATALIA PONCIANO KILL  

PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA  
MARIANA RAPCHAN SANDOVAL GONÇALVES  

THIAGO SHINYA MARIN  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
Num tempo de descobertas tecnológicas e inovações científicas no ramo da saúde, a expectativa 
quanto ao prolongamento da vida tem sido cada vez maior. Para muitos a medicina é tida como a 
ciência que cura, salva, e restitui a vida, razão pela qual gera tanta expectativa e esperança, por 
parte daqueles que almejam seguir esta carreira, alcançar o inimaginável. No entanto, diante de 
doenças terminais ou a própria morte em si, resulta não somente para o paciente, mas também 
para o acadêmico de medicina, a frustração e o sentimento de derrota, vez que perante o 
julgamento social, a morte é sinônima de reprovação e insucesso profissional. O ingresso no 
âmbito universitário confere aos alunos um momento de grande carga emocional oriundo da 
euforia da aprovação na busca do almejado sonho e na missão de cumprir a carga horária de 
aulas, ricas em conteúdo. É neste momento que o apoio psicológico oferecido na faculdade por 
meio de disciplinas e núcleo pedagógico mostram sua relevância na formação de um profissional 
preparado para lidar com as situações resultantes do estado emocional relacionados com doença, 
morte e morrer. Dessa forma a autoexigência e a obcessão pela perfeição são características que 
não podem ser predominantes na formação do acadêmico. Portanto, torna-se essencial para 
aqueles que militam na área médica o pleno domínio sobre o tema, tendo em vista a necessidade 
ao longo do exercício profissional de transmitir ao paciente e a sua família, em algumas ocasiões, 
notícias de estados graves ou quando então da ocorrência do óbito.  O presente trabalho tem 
como meta analisar o comportamento do acadêmico de medicina sob o ponto de vista psicológico 
e emocional em face a perda do paciente. Agindo numa perspectiva preventiva em momentos 
conflituosos de adaptação, desde o estágio inicial da vida estudantil, mostrando uma visão 
biopsicossocial da individualidade sem desprezar a vivência tida por cada estudante no âmbito 
familiar, cultural ou em seu círculo de relacionamentos.    A proximidade com o morrer nos incita a 
fazer uma reflexão sobre a finitude da vida humana que, consequentemente, promove a 
expressão das mais diversas emoções do medico, como o fracasso, medo, angustia, entre outros. 
Matérias de viés mais humanístico além de estimular a expressão dos mais variados sentimentos 
nos alunos tendem a formar uma base emocional mais consolidada. Algumas universidades 
adotam metodologias ativas, como simulações realísticas, que levam os alunos a terem contato 
com situações conflitantes, como a morte, erro médico e relato de más notícias; desde o primeiro 
semestre de curso.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Ao deparar-se com situações 
de perda e morte, o graduando medico despreparado pode apresentar distúrbios em sua psique, 
levando ao desenvolvimento de depressão, risco de uso de drogas ou, ate mesmo, suicídio.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
532 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

CONSTRUÇÃO DE CASOS CLÍNICOS  
 

MARIA APARECIDA DA SILVA  
FLÁVIA NORIS CHAGAS LELI  
NÁDIA DE ARAUJO MIGUEL  

 
A metodologia do Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) foi introduzido nas escolas médicas 
em 1969 na McMaster Medical School em Hamilton -USA e provou ser uma estratégia inovadora 
no ensino médico, já que se aproxima muito da realidade da prática médica. O objetivo central 
dessa metodologia é promover o pensamento analítico e crítico na resolução de problemas. Um 
outro objetivo chave é a transferência de grande parte da responsabilidade da aprendizagem do 
professor para o aluno, cujo papel passa da absorção passiva para a construção ativa do 
conhecimento. Essa metodologia apresenta uma série de benefícios como uma maior motivação 
dos alunos, permite a aprendizagem individualizada, incentiva a auto-avaliação e a reflexão crítica, 
permite a integração de conhecimentos teóricos e práticos, a interdisciplinaridade e o 
desenvolvimento de habilidades de aprendizagem.  A Universidade do Oeste Paulista oferece 
cursos com currículos tradicionais, mas em 2014 começou a implantar a metodologia PBL de 
forma híbrida no curso de Medicina. Essa metodologia é aplicada em uma semana por bimestre 
denominada Semana Integradora, onde os alunos, divididos em pequenos grupos orientados por 
um tutor, trabalham na resolução de problemas propostos em casos clínicos e outras atividades 
práticas relacionadas. Com o objetivo de contribuir com essa iniciativa estabelecemos um 
protocolo para a construção dos casos clínicos abordados como uma das atividades das semanas 
integradoras.    Decidimos pela construção de casos clínicos estruturados para desenvolvimento da 
habilidade médica de realização de uma boa anamnese, que contribui para a elaboração de uma 
hipótese diagnóstica consistente.     A construção dos casos obedece os seguintes passos: 
definição do tema e dos objetivos de aprendizagem que é feita por todos os professores das 
disciplinas oferecidas em cada termo; busca de informações na literatura especializada; 
construção do caso e elaboração do guia do tutor. O guia do tutor conta com a colaboração de 
todos os professores do termo.     
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CONTRIBUIÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL:RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
ANA BEATRIZ PINTO RUIZ  

ANNA CAROLINA SILVA OLIVEIRA  
ANA LAURA MORETTI PESSOA  

BRUNA ALVES FERREIRA  
BEATRIZ GOUVEIA TRIPODI  

ANA CAROLINA MARCELINO FURRIER  
GABRIELA CAPUCI RIBEIRO  

ANA ELISA CARVALHO PUGLIESE  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

 
As doenças sexualmente transmissíveis têm se alastrado de forma perturbadora nos últimos tempos, isso 
ocorre principalmente devido a deficiência da educação em saúde, o desinteresse ou despreparo para 
aconselhamento dos pais, influencias e possuem maior prevalência entre os jovens devido diversos 
motivos, dentre os quais destacam-se o início precoce de uma vida sexualmente ativa, o não uso de 
preservativos e anticoncepcionais, o uso de drogas ilícitas e a variabilidade de parceiros. A falta de 
informação, o despreparo para uma vida sexual responsável concomitantemente com o início prematuro 
da vida sexual trazem não só prejuízos à saúde dos jovens adolescentes, como também a possibilidade de 
uma gravidez indesejada, fato ainda mais preocupante quando relacionado à maternidade precoce. Com 
isso, é de relevância a iniciativa de palestras sobre a educação em saúde a população jovem para os 
capacitarem a adotar atitudes diferentes. Segundo dados do departamento de informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil no ano de 2010 havia 158 grávidas de 10 a 24 anos na cidade de Álvares Machado 
- SP, e no ano de 2015 esse número teve uma irrelevante redução, e foi para 149 grávidas na mesma faixa 
etária.  Realizar orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos para 
alunas do ensino médio de uma escola municipal de Álvares Machado - SP, afim de criar uma oportunidade 
para refletirem e por conta própria transformarem suas realidades.    A experiência de disseminar educação 
em saúde à realidade do público alvo foi satisfatória, pois ela nos desafiou a transitar no contexto cultural 
no qual os alunos estavam inseridos, a fim de propor estratégias condizentes com suas realidades de modo 
a serem efetivas.Com isso a educação em saúde é a forma mais eficaz de orientar uma população, a fim de 
que haja conscientização da importância do auto cuidado para então proporcionar a si mesmo uma melhor 
qualidade de vida e tomar atitudes que não dificultem ou até interrompam o futuro promissor que cada 
uma pode traças guiada pelos próprios sonhos.      As acadêmicas do terceiro termo do curso de medicina 
da Universidade do Oeste Paulista à pedido da diretoria da escola,visto que houve um aumento da 
prevalência de estudantes grávidas, promoveram palestras educativas no período da manhã, dentro da 
disciplina de programa de aprendizagem progressiva à prática- atenção primária IV para as alunas a fim de 
abordar os principais temas relacionados às doenças sexualmente transmissíveis (agente etiológico, 
sintomas, formas de contágio e prevenção) e métodos contraceptivos.Após esclareceram as possíveis 
dúvidas das alunas sobre o que foi orientado.     
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CONTRIBUIÇÕES DA VISITA DOMICILIÁRIA PARA A ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DE UMA CRIANÇA COM 
MIELOMENINGOCELE.  

 
LARISSA GASQUEZ MAGNESI  

FELIPE LEONARDO SEMENSATI  
RAFAELA BONFIM  

CASSIA APARECIDA DE SANTANA GASQUEZ  
FERNANDA PINEDA TORQUATO  

FRANCIELLE SILVA REDIVO  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
Os cuidados com a saúde infantil estão entre as ações essenciais do Ministério da Saúde.Os programas 
desenvolvidos buscam oferecer um atendimento médico mais humano e de melhor qualidade para as 
crianças.A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos 
são objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança que, além da redução da 
mortalidade infantil, apontam para o compromisso de se prover qualidade de vida para a criança, ou seja, 
que esta possa crescer e desenvolver todo o seu potencial. Neste contexto, a visita domiciliária é 
importante na identificação das necessidades da criança e realização da melhor assistência à saúde em 
todos seus níveis. A visita domiciliária feita na área adstrita de uma ESF (Estratégia Saúde da Família) 
constitui um instrumento de atenção à saúde que possibilita, a partir do conhecimento da realidade do 
indivíduo e sua família na sua residência, fortalecer os vínculos do paciente com a equipe de saúde, assim 
como atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos. Relatar a 
realização de uma visita domiciliária realizada em uma área de Estratégia Saúde da Família (ESF) em 
município de pequeno porte no oeste do estado de São Paulo, a fim de reconhecer o atendimento à saúde 
oferecido a criança visitada.    Toda doença traz um impacto significativo dentro do núcleo familiar; logo, 
cabe a equipe de saúde avaliar os aspectos físico, mental e social da paciente e sua família. Portanto, é de 
fundamental importância as visitas das Estratégias Saúde da Família,uma vez que possibilita conhecer de 
perto os problemas enfrentados pelos pacientes, além de criar um vínculo duradouro com a família.     A 
visita domiciliária foi realizada por alunos do quinto termo de medicina da Universidade do Oeste Paulista 
durante o horário de desenvolvimento da disciplina Programa de Aproximação Progressiva à Prática V. A 
criança visitada tinha cinco anos, e possuía Mielomeningocele (espinha bífida); morava com a avó, o seu 
parto foi por meio de cesariana, o pré-natal ocorreu no próprio município, é atendida por uma instituição 
da cidade vizinha e realiza acompanhamento em um hospital de grande porte também deste município. Os 
agentes comunitários de saúde fazem as visitas domiciliárias a cada 15 dias. A criança recebe um salário 
mínimo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), retira na rede pública o fenobarbital, porém a avó 
compra Ranitidina e Domperidona. As fraldas são doadas pela prefeitura, porém no época da visita estava 
em falta. A cadeira de rodas é cedida pelo serviço de saúde de grande porte da cidade vizinha. A criança fez 
uma cirurgia ortopédica há um ano, porém não conseguiu as botas ortopédicas. Com três meses foi 
colocada uma válvula para corrigir a Hidrocefalia consequência da Mielomeningocele. A criança não 
frequenta escola, na sua casa residem cinco pessoas. O pai está desempregado e a avó saiu do emprego 
para cuidar da neta.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
535 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

DESAFIO PARA UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ NA ESF: SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO RECURSO 
METODOLÓGICO  

 

HUGO STRASSER OLIVO  
GABRIEL RODRIGUES RAGASSI  

HEITOR ZANI GARCIA  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
Ocorreram nos últimos anos, vários debates acerca da Educação em Saúde no ensino superior e a 
necessidade de formar profissionais que estejam em consonância com os princípios preconizados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o Ministério da Saúde tem investido esforços buscando 
integrar e relacionar a prática na graduação à assistência prestada à população. Diante disso, a 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), faz uso de metodologias ativas em laboratório de 
Simulação Realística (SR), permitindo aos discentes, participação direta em diversas 
problematizações, replicando as práticas profissionais, vivenciadas durante as aulas práticas nas 
ESFs e, na assistência a saúde. A prática de SR, inserida na disciplina Comunicação em Saúde (CS), 
pretende abranger o conhecimento, além do domínio técnico-científico da profissão, estimulando 
uma aprendizagem crítico-reflexiva, desenvolvendo um olhar humanizado nas tomadas de 
decisões, ocorrendo assim, a construção de uma aprendizagem atitudinal. Proporcionar ao 
acadêmico de medicina, reflexão sobre o impacto causado pela utilização de metodologias ativas, 
nos cursos da área da saúde, buscando uma comunicação mais eficaz entre médico e paciente, na 
atenção primária à saúde. Promover a inserção no currículo médico, de temas referentes a relação 
médico-paciente, iniciando a partir da teoria e saberes próprios ao redirecionamento do processo 
da educação médica às áreas de humanidades.    Através das atividades desenvolvidas, foi possível 
concluir que a inserção da técnica de SR tem papel fundamental às práticas médicas, aproximando 
o estudante à realidade de sua futura profissão, diminuindo assim, sua insegurança e erros que 
poderiam ser cometidos na assistência a saúde. Diante dessa prerrogativa, a SR tem sido usada 
como estra¬tégia curricular, a fim de capacitar o futuro profissional a criar, implementar, exercer e 
avaliar ações em saúde, em detrimento do método de ensino tradicional, que consiste 
basicamente, na transmissão mecânica de informações.     UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE Diante dessa premissa, as instituições acadê¬micas da área de saúde precisam buscar 
novas estratégias a fim de que a formação profissional dos egressos seja adequada à 
conformidade do sistema de saúde, garantindo a qualidade assistencial à população. Portanto, o 
profissional em saúde deve ser capaz de criar, planejar, implementar e avaliar políticas e ações 
que visem o bem estar geral de determinada comunidade, além de possuir habili¬dades que 
possam transformar a prática técnica em subsídios para fornecer acolhimento e prestar cuidados 
aos vários aspectos de necessidade em saúde das pessoas.    
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

AIRAN LOBO DA COSTA  
GUILHERME ECHEVARRIA RODRIGUES DE MACEDO  

ISABELI DE CARVALHO FERREIRA  
ILANNA SOBRAL DE LUNA  

FLÁVIA VOLPON ROBLES  
FLÁVIA FERRARI  

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

GABRIELE CAVALHERI DE OLIVEIRA  
JACQUELINE FERNANDES BENATTI MARTINS  

HUGO MÁXIMO OLIVEIRA DINIZ  
 

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 7 de abril de 1948 pela Organização Mundial da saúde 
(OMS) , segundo a publicação da carta de princípios, com objeitvo de reconhecer o direito à saúde 
como obrigação do Estado na promoção e acesso da mesma. Através de diversas atividades 
promovidas por profissionais e estudantes visando oferecer a promoção, prevenção e educação 
em saúde. Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos do curso de Medicina em atividades 
de prevenção,promoção e educação em evento voltado ao dia Mundial da Saúde.    Os acadêmicos 
tiveram a oportunidade de estabelecer um maior vínculo com a população, bem como 
aperfeiçoamento de atividades comuns na vivência do profissional médico. O público atingido foi 
grande porém foi percebido que o pertfil da populção que procurou os serviços fugia da realidade 
dos indivíduos assistidos pela ESF. Uma vez que o evento aconteceu em uma área central, 
enquanto a unidade de sáude encontra-se na periferia.Contudo houve grande aceitação da 
população ao que foi passado em relação a promoção,prenvenção e educação em sáude.     No dia 
7 de Abril de 2017, em uma praça da cidade de Alvares Machado - SP, foram realizadas atividades 
voltadas a toda população em cumprimento ao proposto pelo dia Mundial da Saúde. Contando 
com a participação de alunos do 3º termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente 
(FAMEPP) juntamente com orientação e auxílio dos profissionais da Estratégia de Sáude da Família 
(ESF). O evento foi dividido em 8 setores: triagem, aferição de pressão arterial, pesagem e medida 
de circunferência abdominal, atendimento odontológico, glicemia capilar, teste rápido para 
Hepatite B, HIV e Sífilis, distribuição de vermifugos e acuidade visual, com respectiva coleta de 
dados e fornecimento de orientações à população.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
537 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

DSTS NA ADOLESCÊNCIA: PAPEL DA ESCOLA COMO ORIENTADORA  
 

JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA  
JOAO PAULO COQUEMALA MEDEIROS  

ISABELLE BACCO DA ROCHA  
JOSÉ CARLOS MACHADO JUNIOR  

ILLGNER ALVES DE SOUZA  
ISABELA ZAMPIERI  

 
As doenças sexualmente transmissíveis apresentam importante prevalência na adolescência. O 
início precoce das relações sexuais, a variabilidade de parceiros, a não utilização de preservativos 
e o uso de drogas ilícitas são apontados como os principais fatores de risco para a contaminação 
por essas doenças. As doenças sexualmente transmissíveis estão entre os problemas de saúde 
pública mais comuns em todo o mundo, com uma estimativa de 340 milhões de casos novos por 
ano. Cientes deste fato, entramos em contato com a diretoria de uma escola estadual no interior 
do Oeste Paulista e buscamos compreender a realidade dos alunos bem como os problemas mais 
comuns enfrentados por eles. Decidimos, portanto, realizar uma atividade de educação em saúde 
com os discentes abordando o tema: doenças sexualmente transmissíveis na adolescência e o 
papel da escola como orientadora. Nas escolas o trabalho de promoção da saúde com os 
estudantes ,professores e funcionários precisa ter como ponto de partida "o que eles sabem" e "o 
que eles podem fazer", desenvolvendo em cada um a capacidade de interpretar o cotidiano e 
atuar de modo a incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados para a melhoria da 
qualidade de vida. Nesse processo, as bases são as "forças" de cada um no desenvolvimento da 
autonomia e de competências para o exercício pleno da cidadania. Assim, espera-se que os 
profissionais de saúde e de educação assumam uma atitude permanente de empoderamento dos 
estudantes, professores e funcionários das escolas, que é o princípio básico de promoção da 
saúde.  Por meio de nossa atividade, buscamos facilitar a compreensão sobre a transmissão das 
doenças além de estimular a reflexão sobre a vivência sexual de forma responsável.    O trabalho 
permitiu evidenciar a falta de informação que a maioria dos educandos possui em relação aos 
sinais e sintomas das Doenças sexualmente transmissíveis e sua forma de prevenção. A partir 
deste fato, foi possível nortear nossas ações educativas , reforçar a importância da orientação 
sexual nas escolas e contribuir com a saúde sexual neste local.     Foi realizada, em uma Estratégia 
Saúde da Família (ESF) no interior do Oeste Paulista, uma palestra educativa sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis mais prevalentes (sífilis, AIDS e hepatite B) e suas formas de 
prevenção. Para ilustrar e tornar mais efetivo o aprendizado, as camisinhas masculina e feminina 
foram apresentadas e foi orientado quanto ao seu uso e descarte corretos. O retroprojetor foi 
utilizado como recurso audiovisual para apresentação de slides com imagens ilustrativas dos casos 
clínicos. Após apresentação, houve um momento para que os alunos esclarecessem suas dúvidas, 
angústias e expectativas.     
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EDUCAÇÃO E SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO PROJETO "PÁSCOA 
SOLIDÁRIA"  

 

KARIME VANZELI LEMOS  
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  

 
Visando à construção de uma cultura baseada nos princípios de solidariedade, equidade, ética e 
cidadania e de uma atuação humanizada dos acadêmicos de medicina é que esta a ação extensiva 
foi desenvolvida, com vistas a exercitar e estreitar o relacionamento dos acadêmicos de medicina 
junto a comunidade local. Neste sentido, trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo 
é: Relatar experiência de uma atividade extensiva dos acadêmicos de medicina cujo objetivo foi 
estabelecer aproximação dos estudantes junto a comunidade local de um bairro do município de 
Alvares Machado, onde os acadêmicos desenvolveram ações de educação em saúde e 
arrecadação, doação e integração de discentes de medicina com alunos de uma creche.    A 
atividade foi desenvolvida nas dependências da creche, conseguimos atender todas as 156 
crianças matriculadas. Realizamos brincadeiras e na sequencia, a entrega dos ovos de páscoa e 
doces. O destaque da ação foi a integração dos acadêmicos de medicina com as crianças, quando 
pudemos perceber que o principal ganho da atividade para nós, alunos de medicina, é poder estar 
próximo a realidade de pessoas, aprender a humanização e a empatia, características 
imprescindíveis para profissionais da área da saúde. Portanto foi um grande aprendizado para os 
discentes.     A atividade foi realizada em três etapas: arrecadação, organização e realização da 
atividade. Momento 1: Foi realizada observação da realidade local, avaliação das necessidades de 
educação e saúde direcionada a saúde da criança (0 a 6 anos); Sensibilização da equipe de 
funcionários da creche para o aceite das ações de educação e saúde; Momento 2: Preparo das 
atividades de aproximação junto as crianças da creche. O mês de escolhido para o 
desenvolvimento da atividade foi abril de 2017, coincidindo com o mês da Páscoa, quando 
compartilhamos com os demais alunos da faculdade a intenção da campanha intitulada Páscoa 
Solidária (arrecadamos doações em dinheiro para compra de ovos de Páscoa e também nos 
organizamos no preparo das atividades lúdicas). Momento 3: A faculdade cedeu um ônibus para o 
transporte dos acadêmicos e cerca de 60 alunos e professores apoiadores da atividade estiveram 
presentes na creche realizando a ação.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO EIXO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA A CRIAÇÃO DE AMBIENTES 
SAUDÁVEIS NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR 

PAULISTA.  
 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
RAFAEL COSTA MATHIAS  
RAFAEL ENGEL DUCATTI  

PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO  
 

A má postura e o esforço repetitivo são doenças provocadas por fatores de riscos ergonômicos e 
estão entre os principais responsáveis por afastamentos do trabalho. A ergonomia no trabalho 
oferece ao indivíduo, o conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de 
patologias específicas para cada tipo de atividade executada. São práticas que proporcionam uma 
melhoria na qualidade de vida do trabalhador, além de proporcionar um melhor desempenho nas 
atividades laborais beneficiando, também, a empresa. Descrever as ações dos alunos do terceiro 
termo de Medicina com base no eixo educação em saúde em uma ESF do Interior Paulista.    O 
plano de ação proposto baseado no eixo educação em Saúde visa compreender o papel educativo 
da equipe de saúde em relação à comunidade, no contexto de promoção, prevenção e melhoria 
da qualidade de vida. Assim, entende-se a necessidade de educação em saúde perante a 
comunidade. Com o plano de ação é possível conscientizar a comunidade sobre posturas, 
contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida, bem como no desempenho dessas pessoas 
em seus trabalhos. A autonomia da comunidade foi amplificada com a multiplicação de 
informações em saúde pelos estudantes do Curso Médico.      A partir da construção coletiva do 
plano de ação foi elaborada uma roda de conversa centrado no eixo de educação em saúde na 
comunidade da ESF com a finalidade de orientação sobre ergonomia em algumas atividades do dia 
a dia, principalmente de pedreiros, donas de casa e pessoas que utilizam computadores nos 
trabalhos. Os estudantes demostraram, através de cartazes, posições adequadas a serem 
utilizadas durante o trabalho, principalmente maneiras de como manusear pesos, posturas ao 
sentar, ao agachar, entre outras.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E IMUNIZAÇÃO PARA OS MORADORES DA CRISTOLÂNDIA  
 

ANNA CAROLINA SILVA OLIVEIRA  
BEATRIZ GOUVEIA TRIPODI  
GABRIELA CAPUCI RIBEIRO  

ANA LAURA MORETTI PESSOA  
BRUNA ALVES FERREIRA  

ANA ELISA CARVALHO PUGLIESE  
ANA BEATRIZ PINTO RUIZ  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
DEBORA YUMI BABATA  

ANA CAROLINA MARCELINO FURRIER  
 

Introdução A Cristolândia é uma entidade que foi criada com o intuito de recuperação, prevenção 
e apoio à dependentes químicos e codependentes, utilizando a religião na busca da reinserção 
familiar e social. O projeto surgiu na cidade de São Paulo, na região conhecida como "cracolândia" 
no ano de 2008 e teve sua primeira unidade inaugurada em 2010. Essa instituição se mantém 
através de doações e trabalhos voluntários, sendo algumas das diferenças desse projeto a 
gratuidade e o poder de decisão dos moradores acerca de permanecer ou deixar o local. As 
doenças como AIDS, sífilis e hepatites possuem maior incidência nessa população e uma das 
causas dessa realidade deve-se às poucas ações para o controle dessas Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST's). Essas ações compreendem rastreamento, diagnóstico, tratamento precoce 
e campanhas de imunização, importantes por reduzir internações, gastos públicos e mortalidades 
relacionadas às doenças que apresentam prevenção. Objetivo da Atividade Promover aos 
moradores da Cristolândia do município de Álvares Machado - SP educação em saúde sobre as 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST'S) e imunizá-los contra a febre amarela e 
tétano.     Conclusão Identificamos a importância do trabalho desenvolvido pelos acadêmicos no 
local, pois são levadas informações acerca de problemas de saúde pública, afinal, os moradores 
viviam em condições precárias e predispostas a contraírem doenças. Além disso, os programas de 
vacinação, ensinamentos sobre a saúde do homem e esclarecimento de dúvidas pertinentes, 
contribuem para uma melhor qualidade de vida.     Descrição Os acadêmicos de Medicina do 
terceiro termo da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) realizaram educação em saúde aos 
moradores da Cristolândia, destacando os principais meios de transmissão, além de sintomas e 
tratamentos das diversas DST's que permeiam a nossa sociedade, com principal enfoque em Sífilis; 
Hepatites A, B, C, D e E; e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS), através de 
palestras interativas, em que os participantes puderam, por meio de debates, adquirirem 
conhecimento, bem como tirarem suas dúvidas. Após, foi feita a atualização das carteiras de 
vacinação, sendo administradas as vacinas de febre amarela e tétano.Também foi realizado o 
teste rápido do HIV pelos profissionais de saúde do munícipio.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA ESTADUAL: A SEXUALIDADE EM QUESTÃO.  
 

GABRIELA MINETTO DE LIMA  
GABRIEL CALDEIRA CORAZZA  

FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
MAÍRA GARETI BLASQUES  

GIOVANA YAMASHITA SILVA  
CIRO VELLOSO BARROS  

DIEGO SANTANA DOS SANTOS  
EVANDRO PAULO ALCALÁ JUNIOR  
FERNANDO DE MOURA MOREIRA  

CAROLINA PEREIRA  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A saúde no ambiente escolar envolve temas de grande impacto de acordo com a faixa etária dos 
alunos, dentre os quais destacam-se a gravidez na adolescência e doenças sexualmente 
transmissíveis, assim os acadêmicos de medicina se mobilizaram em repassar informações 
importantes sobre a prevenção e cuidados, promovendo melhorias na qualidade de vida e 
autonomia dos jovens. De acordo com o DATASUS ainda que, paulatinamente, o número de casos 
de gravidez entre adolescentes esteja em decréscimo, a incidência permanece elevada, além disso 
os índices de novos casos de HIV e sífilis são alarmantemente crescentes no Brasil, tais fatos 
reafirmam a importância de ações de educação em saúde entre jovens.  Relatar a experiência de 
estudantes de medicina na prevenção, promoção e educação em saúde para alunos de escola 
pública de Presidente Prudente no intuito de compartilhar os conhecimentos de forma 
simplificada e dinâmica.    Em síntese, foi possível observar que os acadêmicos de medicina, 
através de palestras, visaram transmitiram as informações de caráter educativo no âmbito da 
saúde, por intermédio da conscientização, com propósito de diminuir os índices de DST's e 
gravidez na adolescência, pois esses refletem diretamente as condições biopsicossociais dessa 
faixa etária.       A atividade foi realizada com adolescentes de duas salas do 9°ano de uma escola 
pública de Presidente Prudente, através de dois encontros durante o primeiro semestre de 2017, 
cujos temas abordados foram gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis 
(DST's). No primeiro momento uma conversa casual com os alunos foi necessária para 
descontração e tornar os assuntos mais interativos, posteriormente alguns vídeos foram 
mostrados sobre mudanças na sexualidade durante a puberdade e utilização correta de 
preservativo, em seguida foi ministrada a palestra sobre gravidez na adolescência, com respaldo 
maior aos riscos e as mudanças precoces com a gestação não planejada. As DST's como sífilis, HIV, 
herpes, gonorreia e clamídia foram discutidas com enfoque nos sintomas, tratamento contágio e 
prevenção, por fim foi realizado uma gincana que permitiu representar, de forma condizente com 
a faixa etária, o rápido processo de disseminação do HIV.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UM PROJETO SOCIAL SOBRE LEISHIMANIOSE 
EM UM MUNICÍPIO DO OESTE PAULISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

EDUARDO ANTENOR LARIO JÚNIOR  
DANIEL ANTONIO RISAI DANTAS  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
 

Introdução: O curso de medicina da Universidade do oeste Paulista (UNOESTE) de Presidente 
Prudente, por meio do Programa de Aproximação a Progressiva a Prática promove diversas 
atividades de educação em saúde voltadas á população a fim de levar informação sobre diversas 
doenças, em destaque a Leishmaniose que é uma doença endêmica na Alta Sorocabana. Sabe-se 
que a Leishmaniose é uma doença infecciosa, porem não contagiosa, transmitida pelo mosquito 
palha entre outros hematófagos tendo destaque a relação da doença com o animal domestico, 
que é um hospedeiro reservatório do parasita. Em parceria com o Projeto Guri da cidade de 
Alvares Machado, foi ministrado uma série de palestras a fim de discutir a importância de 
preservar a saúde da população por meio do cuidado com o ambiente e animais domésticos, 
diminuindo a transmissão. Objetivo: Relatar e experiência vivenciada pelos estudantes e discutir a 
importância dos cuidados com meio ambiente e animais domésticos na prevenção da 
Leishmaniose.    Conclusão: Concluímos que é de grande importância a realização de palestras de 
educação em saúde com o intuito de diminuir a transmissão de doenças, principalmente a 
leishmaniose que é endêmica na região, visando uma melhor qualidade em saúde das pessoas que 
não serão contaminadas com a doença. Houve grande participação das crianças e adolescentes 
que se mostraram bastante atentas durante a apresentação.     Descrição: Realizamos uma 
palestra com auxilio de slide e uma linguagem simples para fácil entendimento, com enfoque aos 
aspectos importantes da doença, como seu modo de transmissão, sintomas, destacando o 
cachorro, hospedeiro reservatório, que quando diagnosticado muitas das vezes tem de ser 
sacrificado, o que afeta muitas vezes a saúde emocional de seus donos. Ao fim da palestra abrimos 
um espaço para que todos pudessem interagir com os estudantes por meio de perguntas, e muitas 
delas perguntaram sobre os cães, e novamente foi discutido a questão do cuidado com o meio 
ambiente para evitar a proliferação do mosquito, e o cuidado com animal, através da vacina ou o 
uso de coleiras que servem de repelente, evitando a contaminação. Aproveitou-se a oportunidade 
também para ver o calendário de vacinação das crianças, que estavam todos em dia.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA MULHERES E SUA IMPORTÂNCIA: O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO 
MÉDICO  

 

LETHÍCIA MACHADO JACINTHO  
MARIA PAULA ZAMBELLI SOUZA RODRIGUES  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
 

O curso médico da Universidade do Oeste Paulista, tem em sua grade curricular o Programa de 
Aprendizagem Progressiva à Pratica; através deste programa são inseridos os estudantes desde o 
primeiro termo nas Estratégias da Saúde da Família, uma das atividades desenvolvidas pelos 
alunos é educação em saúde levando à população orientações de promoção e prevenção a saúde, 
que é um compromisso ético do próprio Sistema Único de Saúde, com a integralidade e a gestão 
participativa. A prática de exames preventivos promove o cuidado individual e ajuda a população a 
reconhecer os sinais e sintomas clássicos das doenças que, com frequência, atingem esta 
população. Descrever a atuação dos estudantes do curso Medicina nas práticas relacionadas a 
saúde da mulher, bem como as orientações e educação em saúde que foram apresentadas as 
pacientes.    As orientações dadas as pacientes fazem com que elas entendam a real importância 
da realização dos exames preventivos de rotina, que visam identificar precocemente possíveis 
alterações que podem levar ao câncer, e também a importância da educação e prática 
disponibilizada aos estudantes de medicina que podem aprender como atender, cuidar e orientar 
as pacientes da atenção básica. O interesse em responder as perguntas dos alunos e 
questionamentos feitos pelas mulheres sobre os assuntos discutidos, refletem a curiosidade das 
pacientes em aprender sobre o tema.     A atividade foi realizada em uma Unidade Básica de 
Saúde, do município de Álvares Machado, tendo como finalidade identificar problemas futuros a 
mulheres que fazem acompanhamento no local, com a supervisão de uma professora. Foi 
realizada anamnese, exame citopatológico de colo de útero e exame das mamas, para a 
identificação de nódulos, secreções e deformidades que pudessem caracterizar o câncer de mama. 
Ao final dos procedimentos foi entregue panfleto educativo com os sinais clássicos do câncer de 
mama e orientações sobre saúde sexual e cuidados. A distribuição de panfletos e explicação dos 
casos caracteriza-se por uma educação formal, que, segundo a literatura leva a promoção da 
saúde que envolve o fortalecimento das habilidades das pessoas para agir, e também, a 
capacidade de grupos, organizações e da comunidade para influenciar os determinantes e 
condicionantes da saúde. As estudantes apresentaram as pacientes as características, sinais e 
sintomas dos casos; muitas pacientes não reconhecem os principais sinais indicativos das doenças, 
levando a problemas maiores devido ao tempo em que demoram para procurar ajuda, assim, com 
esta conversa foi possível elucidar as dúvidas e levar o conhecimento sobre o assunto. Estes 
cuidados direcionados a saúde da mulher estão previstos no pacto pela vida, sua ação é sobre o 
controle do câncer de colo de útero e de mama, tendo como objetivos ampliar a razão de 
mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com 01 exame citopatológico a cada 03 anos e ampliar a 
razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos, prioritariamente.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA POR ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO EM UMA ENTIDADE 
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NATASHA LAIS NUNHES ROCCO  
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  

ISABELA ZAMPIERI  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

RENILTON RESULTOU DE OLIVEIRA FAGUNDES JÚNIOR  
ISABELLE BACCO DA ROCHA  

PEDRO LUÍS PEREIRA DO AMARAL  
 

A Lei nº 10.216/ 2001 trata dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o 
modelo de assistência em saúde mental. O artigo 2º, no seu inciso II, desta lei, ressalta o dever 
dessas pessoas de "(...) serem tratadas com humanidade e respeito, no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade". Com propósito de promover saúde de pessoas com distúrbios mentais que são 
atendidas em uma entidade sem fins lucrativos, acadêmicos do curso de Medicina de uma 
Universidade Privada no Interior Paulista, inseridos no Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática (PAPP) buscaram criar relações de respeito e confiança, enxergando as necessidades de 
saúde dos atendidos. Este Programa utiliza Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem de 
acordo com os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 2014. Na instituição 
filantrópica foram realizadas ações voltadas à saúde e estímulo ao auto-cuidado com 
possibilidades de melhoria do bem estar biopsicossocial dos atendidos.  Promover a saúde de 
pessoas com distúrbios mentais da entidade, criar relações de respeito vinculo e confiança, 
enxergando as necessidades de saúde dos atendidos.     Os acadêmicos demonstraram interesse 
na criação de vínculos de respeito e confiança com a população atendida, dessa maneira, a Lei foi 
aplicada na prática com a realização da atividade citada. Os adolescentes prestigiaram de forma 
positiva a atividade proporcionada.     Ações educativas relacionadas a boas práticas de higiene 
pessoal foram aplicadas aos adolescentes atendidos, no próprio pátio da entidade. Os mesmos 
foram divididos em grupos de meninos e meninas. Para o grupo dos meninos foi promovido corte 
de cabelo gratuito e para as meninas uma sessão de maquiagem, ambos oferecidos por 
profissionais voluntários, com autorização da entidade. Logo após, outra atividade foi realizada 
envolvendo palestras de lúdicas relacionadas à importância da higiene bucal, corporal e íntima, 
cuidados na prevenção e eliminação de piolhos, além de técnica de lavagem das mãos. Na 
orientação de higiene íntima foi utilizada uma boneca onde as meninas observaram atentamente 
o uso correto do absorvente e com os meninos, imagens e vídeos animados foram utilizados por 
meio de projeção com canções para o entretenimento e melhor fixação das informações 
multiplicadas pelos acadêmicos. Durante toda a atividade houve interação entre o público 
presente e os estudantes.     
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE RELACIONADA À HIGIENE PESSOAL DE CRIANÇAS EM UM COLÉGIO PÚBLICO : 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
JOÃO VICTOR HERRERO LIMA  

JULIA MARCUCI RAZABONI  
LUCIANA CAVALCANTE OLIVEIRA DA SILVA  

THALITA ROLLEIGH DA SILVA  
PRISCILA SILVA FIABANI  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
MARCEL FARIAS DOS SANTOS  

 
A higiene pessoal está intimamente relacionada à saúde e ao desenvolvimento dos cuidados em saúde 
durante a vida e se faz de extrema importância que as crianças sejam conhecedoras deste assunto e 
incentivadas a colocar em prática o autocuidado logo no início de sua formação. A infância constitui uma 
etapa decisiva para o desenvolvimento de hábitos e comportamentos de higiene que repercutirão em um 
perfil de saúde na idade adulta. O modo de vida, as condições de trabalho, habitação, ambientes que o 
indivíduo frequenta, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais são determinantes e 
condicionantes de saúde responsáveis por promover qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os 
riscos à saúde. O estudo tem como objetivo relatar a experiência dos acadêmicos de medicina do terceiro 
termo em uma atividade de educação em saúde relacionada à higiene pessoal das crianças de uma Escola 
Estadual do Oeste Paulista.    Através do uso de palestras e instrumentos teórico-práticos que enfatizam a 
importância dos conceitos de higiene individual e ambiental, as crianças tornam-se capazes de desenvolver 
um senso critico pessoal e social sobre os bons hábitos. Tais concepções devem ser ensinadas e aplicadas 
previamente, a fim de torná-las disseminadoras de conhecimento para seus familiares e, além disso, 
cidadãos mais conscientes com a saúde individual e coletiva.     O grupo de alunos do PAPP III do segundo 
semestre de 2016 da Estratégia de Saúde da Família Primavera ficou responsável pela realização de uma 
palestra sobre a relação entre higiene pessoal e saúde para alunos de 5 a 10 anos do Colégio Estadual. Os 
acadêmicos foram divididos em diferentes atividades, e a palestra foi conduzida por dois estudantes 
através de diálogo e recursos audiovisuais, como PowerPoint e vídeos interativos. A palestra teve início 
com a apresentação do conceito de higiene e a importância desta para a obtenção de uma vida saudável. 
Após a introdução do assunto, os acadêmicos discorreram sobre os preceitos básicos de higiene pessoal e 
individual, como o banho, higiene e problemas relacionados à boca, suor, higienização adequada das mãos, 
higiene íntima, limpeza dos pés, higienização de alimentos antes de serem consumidos e dicas de como 
conservar o ambiente sempre limpo. Após a exposição de todos estes tópicos, os estudantes listaram para 
as crianças dez bons hábitos de higiene a fim de resumir a palestra de forma didática e ainda exibiram dois 
vídeos sobre higiene bucal e banho para facilitar o aprendizado e compreensão. Após o término da 
palestra, as crianças e adolescentes puderam compartilhar experiências e tirar dúvidas sobre o assunto 
apresentado com os acadêmicos e professores da instituição, e para finalizar a atividade, receberam um 
desenho de colorir sobre higiene pessoal.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE RELACIONADA À PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE NA SALA DE ESPERA DE UMA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO INTERIOR PAULISTA. RELATO DE UM PLANO DE AÇÃO CRIADO A 
PARTIR DA METODOLOGIA ATIVA DA PROBLEMATIZAÇÃO. O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA.  

 

TATIANA JAQUELINE CEOLATO PELISSON  
VALENTINA SUCOLOTTI  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
HENRIQUE VAGLIERI  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
O curso médico da Universidade do Oeste Paulista por meio do Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (PAPP) insere acadêmicos na atenção básica de saúde desde o início do curso 
na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com que 
preconiza a Lei 8.080/90. Uma das atividades que emergiram do Ciclo Pedagógico, por meio da 
Metodologia Ativa da Problematização, proposta pelos estudantes do 2º termo foi apresentação 
com tema de Leishmaniose em Sala de Espera, para os pais que aguardavam por consulta de seus 
filhos em dia de Puericultura conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Criança (PNAISC) que foi instituída pela Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015. A 
Leishmaniose é uma doença sistêmica, causada por um protozoário parasita transmitido pela 
picada de mosquitos infectados da espécie Lutzomyia longipalpis. Um dos reservatórios da 
Leishmaniose é o cão, que age como mantenedor do ciclo da doença. As medidas de controle da 
doença visam principalmente, diagnóstico e tratamento precoce dos casos e uma eficaz educação 
em saúde. A ESF é um modelo que procura reorganizar, consolidar a Atenção Básica privilegiando 
a construção de redes de atenção e cuidado, ampliando sua resolutividade, capacidade de 
compartilhar e gerir a coordenação do cuidado através de atribuições dos profissionais do modelo 
proposto que são: proporcionar o cuidado da saúde da população adstrita, realizar ações de 
atenção; promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos a 
doenças. Descrever a atuação dos acadêmicos de medicina e propagar informações importantes 
sobre prevenir a doença aos usuários da atenção primária.    Com essa experiência conseguimos 
entender a importância da informação para os usuários do SUS e concluímos que a sala de espera 
é, sim, um ambiente apropriado para promoção da educação em saúde sob medidas de prevenção 
de doenças e agravos para a comunidade.     Os acadêmicos realizaram na própria Sala de Espera 
da ESF uma roda de conversa sobre a doença aos pais que aguardavam por consulta de seus filhos. 
Foram relatados pontos relevantes da Leishmaniose, através de banners explicativos com imagens 
ilustrativas que abordavam principalmente, as manifestações clínicas nos humanos, em animais 
domésticos e também medidas profiláticas de prevenção à patologia. Houve uma grande troca de 
informações entre os acadêmicos e o publico presente e todas as dúvidas levantadas pelos 
Usuários do SUS sanadas.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE RELACIONADA AS TÉCNICAS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E 
DESENGASGAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DE UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO INTERIOR DO 
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DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
GUILHERME LIBERATI SILINGOVSCHI  

LARYSSA MAYARA POLASTRI  
HELOISA FERREIRA GARCIA  

MARINA OKADA  
JEAN CARLOS DE CARVALHO  

GABRIELLA DE SOUZA CAPPELLETTI  
LUCAS BARROS FÁVARO DO CARMO  

IANARA ALBUQUERQUE RAMOS  
 

A educação em saúde é muito importante porque estimula a prevenção de doenças, a promoção 
da saúde, o engajamento da população e sua participação em assuntos relacionados a saúde e 
qualidade de vida através de ações educativas. A Reanimação Cardiopulmonar (RCP) é uma 
manobra que tem por intuito garantir a circulação do sangue e oxigenação na parada 
cardiorrespiratória. Em uma situação semelhante a esta, se o sangue cessa o bombeamento para 
os órgãos vitais, como o cérebro e o coração, a vida do indivíduo corre risco. O desengasgo é o ato 
de desobstruir as vias aéreas superiores através de manobras, uma de suas principais é a de 
Heimlich.  Capacitar os funcionários de uma determinada unidade de Estratégia da Saúde da 
Família (ESF) em relação a técnica de RCP e de desengasgamento.     Dentro da área da saúde essa 
capacitação é de suma importância para a sobrevida dos pacientes em situações corriqueiras. A 
educação em saúde é um processo que necessita orientação e treinamento e sua prática correta 
evita complicações e agravos às vítimas. Após a atividade a equipe de saúde aprovou a iniciativa 
da capacitação e julgaram estarem mais aptos para enfrentar situações que necessitem deste 
conhecimento.    UNOESTE. Foi aplicado um pré-teste para avaliar o nível de conhecimento sobre a 
RCP e o desengasgamento nos funcionários da ESF. Após este teste foi realizada a capacitação 
utilizando manequins adultos e infantis. O primeiro procedimento demonstrado foi o da RCP e 
após o desengasgamento em adultos e bebês, a manobra ensinada foi a de Heimlinch, sendo 
estimulada a atuação prática dos funcionários e dada abertura para dúvidas. Após os 
procedimentos foi realizado um pós-teste na qual evidenciou a eficácia da capacitação.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PRÁTICA DA MANOBRA DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR NA CAMPANHA DE 
SAÚDE DO HOMEM NA ESF ALVORADA III  

 

GUILHERME PEREIRA ARANTES DAMO  
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MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  

RENATO PERETTI PRIETO FERNANDES  
 

A reanimação cardiopulmonar (RCP) é uma manobra utilizada em indivíduos com quadro de 
parada cardiorrespiratória. Deve ser realizada o mais breve possível, para minimizar as sequelas e 
aumentar a sobrevida do acometido. Pode ser feita por qualquer pessoa devidamente instruída, 
dessa forma, é importante que grande parte da população conheça a técnica.  Tem-se como 
objetivo relatar a experiência dos estudantes de medicina da Universidade do Oeste Paulista sobre 
educação em saúde com homens de diversas idades, na prática da manobra de RCP, durante o 
"Dia da Saúde do Homem", na Estratégia Saúde da Família Alvorada III, no dia 27 de Abril de 
2017.    Podemos concluir que, embora de extrema importância, a manobra de RCP não é 
conhecida por todos, e acaba sendo realizada de forma incorreta por aqueles que julgam conhecê-
la. Por isso a importância da Educação em Saúde com a população em geral, pois proporciona 
conhecimento a cerca do procedimento o qual poderá salvar vidas.     Cerca de 100 homens 
participaram do evento, em diferentes serviços que foram ofertados. O terceiro e quarto termos 
estavam presentes, revezando nas atividades e horários. Um dos serviços que realizamos foi a 
demonstração da manobra de RCP em bonecos adultos e bebês. Os indivíduos que estavam por 
perto eram convidados à presenciar a demonstração da técnica e, se quisessem, poderiam realizar 
a manobra. Muitos já diziam conhecer o procedimento, mas na hora de realizar, acabavam 
cometendo erros. Ressaltamos a importância desse conhecimento, praticado de maneira correta e 
precoce, para salvar a vida dos indivíduos com parada cardiorrespiratória até o socorro médico 
chegar.    
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EDUCAÇÃO SOBRE RESSUSCITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA AOS CICLISTAS DE UMA CIDADE DO INTERIOR 
DO PARANÁ.  

 

GABRIEL TRENTINI BERALDO  
GABRIELE SENES CECILIANO  

 
A prática do mountain bike (MTB) vem crescendo a cada ano nas cidades brasileiras, por busca de 
uma prática saudável, sendo um aliado na contra o ganho de peso, e uma melhoria na saúde. As 
literaturas afirmam que aqueles que andam de bicicleta com regularidade conseguem preservar, 
de forma mais eficaz, as suas funções físicas e, por isso, irão sentir-se jovens por muito mais 
tempo. Sendo assim trazendo um maior prazer, favorecendo o metabolismo físico e psicológico 
dos praticantes. Uma questão que nos faz refletir é por conta das atividades que ocorrem em 
locais afastados das cidades (florestas, campos, montanhas, entre outros locais), locais que, 
muitas vezes, não apresentam cobertura telefônica. A preocupação é por conta dos acidentes que 
podem vir a acontecer. A parada cardiorrespiratória é uma das patologias que pode ocorrer e que 
deve ter intervenção imediata para a diminuição do risco de vida. As principais causas da parada 
cardiorrespiratória são: hipovolemia, hipóxia, acidose, hipotermia, trombose coronária, 
intoxicação, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax, tamponamento cardíaco entre outras 
causas. Sua ação é diferenciada para ciclistas que estão em grupos de mais de dois atletas ou em 
apenas dois atletas. Os ciclistas em grupos devem imediatamente se dividir, ficando responsável 
pelas manobras de ressuscitação cardiopulmonar e de busca por ajuda especializada. Já em dois 
atletas, a busca pela ajuda especializada deve ser a primeira escolha.  orientar os ciclistas sobre 
práticas básicas das manobras de RCP e a sua importância no meio do mountain bike (MTB).     os 
ciclistas conseguiram absorver bem as técnicas de RCP e sua importância, nos dando uma resposta 
positiva de como realizarão suas ações posteriormente caso venha ocorrer.      Foram repassados 
para três grupos de MTB da cidade de Cianorte - Paraná, em forma de slide (Power Point) com 
todas as informações necessárias sobre RCP, com base na diretriz de ressuscitação 
cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência (ACE), além de uma prática 
promovida por acadêmicos de medicina e fisioterapia da Unoeste, aos interessados no assunto. Os 
slides e as explanações, dadas na prática, tinham como intuito repassar as formas de identificar 
sinais e sintomas de uma parada cardiorrespiratória e qual a procedência ser realizada. Além 
destas ações, foi realizado um questionário online (Google Drive) que passou informações aos 
atletas.    
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ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA JORNADA ACADÊMICA OTORRINOLARINGOLÓGICA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA.  
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LARISSA PELEGRIM HERNANDES  
MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

ANA ELISA CARVALHO PUGLIESE  
ARETHA GABELLA TEIXEIRA  
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HENRIQUE VAGLIERI  

LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  

GABRIEL C R NETO  
 

Os eventos complementares têm o papel de contribuir para a formação como componentes curriculares 
enriquecedores, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, interdisciplinares, 
de permanente contextualização e atualização. Possibilita ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com 
as relações da prática médica, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 
peculiaridades regionais e culturais.  Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência que 
acadêmicos obtiveram organizando e participando da 1ª Jornada Acadêmica de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial em 2016, a qual proporcionou aquisições de experiências diversificadas inerentes e 
indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando aproximá-lo da realidade da atuação 
médica.    Concluímos que a programação e concretização do evento geraram experiência à equipe 
organizadora; realizaram tarefas que incorporavam desde a parte de publicidade e divulgação do evento, 
logística e gerenciamento do espaço físico, assim como a atividade de secretariado. Também se pode notar 
um aumento do conhecimento dos acadêmicos presentes, que puderam interagir com a especialidade.      A 
Liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial juntamente com a Residência Médica de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial do Hospital Regional de Presidente Prudente sob a supervisão 
do Dr. Gabriel C. Ramalho Neto promoveram aos acadêmicos de Medicina da Universidade do Oeste 
Paulista, profissionais da área e interessados, uma jornada acadêmica de dois dias com temas específicos e 
cirúrgicos, além de uma exposição de casos-clínicos da área. O evento contou com profissionais 
palestrantes, sendo os mesmos ex-residentes da Otorrinolaringologia do Hospital Regional, que 
contribuíram trazendo atualizações e experiências de outros serviços. A Jornada aconteceu em três 
momentos: o primeiro ocorreu em uma sexta-feira à tarde em forma de mesa redonda com discussões, 
onde os participantes puderam sanar possíveis dúvidas quanto aos temas da área. O segundo momento 
aconteceu no sábado seguinte pela manhã, inicialmente com a abertura do evento seguido de palestras e 
uma exposição de materiais e tecnologias de empresas do ramo. O terceiro e último momento continuou à 
tarde com palestras e encerramento do evento. Foram realizadas reuniões que garantiram que os temas 
fossem compatíveis com o público alvo, buscando aprimorar tanto os profissionais quanto os acadêmicos 
participantes.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
551 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

EQUIDADE NORTEANDO AS AÇÕES DO GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE EM UMA UNIVERSIDADE DO 
INTERIOR PAULISTA. O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO MÉDICO  

 

ALEX WANDER NENARTAVIS  
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  

FERNANDA FREIRE MARIN SOARES  
JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO  

JULIANA SILVA MATEUS  
RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS  

 
A equidade pode ser interpretada como a superação de desigualdades que, em determinado 
contexto histórico e social, são evitáveis e consideradas injustas, implicando que necessidades 
diferenciadas da população sejam atendidas por meio de ações governamentais também 
diferenciadas. O princípio da equidade, um dos alicerces que norteiam o Sistema Único de Saúde 
(SUS), reafirma a necessidade de reduzir as diferenças sociais e regionais que existem em nosso 
país, por meio das ações e dos serviços de saúde. A Universidade do Oeste Paulista, em parceria 
com o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente "Doutor Domingos Leonardo Cerávolo" 
idealizou o Grupo de Promoção à Saúde (GPS), um projeto existente há 8 anos e que conta com a 
participação de aproximadamente 80 alunos do quarto ano do curso de medicina, que passam 
pelo estágio a cada dois meses.    Esse projeto amplia o olhar do acadêmico e futuro profissional 
médico, para conhecer a realidade do paciente SUS a ser visitado, com enfoque nos aspectos 
biopsicossociais, ressaltando a importância da equidade como princípio norteador das ações em 
saúde.    Unoeste Durante um período de 14 dias realizamos visitas periódicas às casas de pessoas 
que necessitavam de acompanhamento e orientação médica no pós-alta hospitalar do HR. 
Inicialmente, era feita a análise dos prontuários de pacientes previamente selecionados, dando 
prioridade para aqueles que apresentavam doenças crônicas, idosos, e pessoas que residiam no 
município de Presidente Prudente - SP. Essa prioridade baseia-se no princípio da equidade, uma 
vez que a idade avançada e as doenças crônicas são vulnerabilidades individuais de saúde, que 
demandam um cuidado constante e também um olhar diferenciado dos profissionais da área. Os 
usuários do SUS eram contactados por telefone para possibilidade de agendamento das visitas 
domiciliares. Confirmado o agendamento, nossa equipe de acadêmicos, orientada pelo facilitador 
do GPS, desenvolvia um plano terapêutico individualizado a ser proposto para os pacientes. Após a 
proposta do plano terapêutico e treinamento em ambiente virtual de aprendizagem, nos 
dirigíamos às residências das pessoas e utilizávamos mídias interativas para levar informações em 
saúde aos clientes do SUS e aos seus familiares. No local, eram registradas as dúvidas referentes 
ao tratamento do paciente e realizadas as orientações, com o apoio do facilitador do GPS, que 
interagia com a equipe, o usuário SUS e seus familiares, por videoconferência.    
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ERRO MÉDICO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: UM DESAFIO PARA COMUNICAÇÃO E SAÚDE E ESTUDANTES DE 
MEDICINA NA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO  

 
JAQUELINE NEVES FORCELINI  

VINICIUS AFONSO DOS SANTOS  
JULIANA MACHADO AVILA  

MARINA SCHROEDER IGLESIAS  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
É notória a tendência de judicialização de atos médicos na sociedade nos dias de hoje, tendo-se o erro 
médico como expoente maior. Esta realidade causa impacto na graduação, e, sobretudo, entre os 
acadêmicos de medicina, já há preocupação em ter que lidar com processos de erro médico no futuro. Hoje 
em dia, tem se tornado muito comum, as pessoas se depararem com erros médicos, e por esse motivo, é 
muito importante estudar a sua natureza, identificar e entender quais são os pontos de risco. Desta forma, 
humanizar as práticas de assistência à saúde, levar o estudante a reflexão e compreensão das vicissitudes 
que norteiam o âmbito da saúde/doença, tem sido o foco principal no Ensino Médico da Universidade do 
Oeste Paulista (UNOESTE), na formação de futuros profissionais da área de saúde, capazes de perceber com 
um olhar crítico-reflexivo e atenção voltada para fatores que podem trazer risco de risco ao paciente e 
inclusive a si mesmo, realizando assim, um cuidado integral humanizado ao usuário do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento, o estímulo às dinâmicas 
de trabalho em grupo e a integração entre os conhecimentos das ciências básicas e os das ciências 
aplicadas à clínica, requerem mudanças consideráveis na estrutura curricular e nos processos de ensino e 
aprendizagem, indicando a necessidade de apropriação consistente, por parte das disciplinas e 
metodologias adequadas. A UNOESTE objetiva correlacionar planos de ação no curso médico às 
competências/habilidades propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) com o desenvolvimento 
de práticas que contemplem o estudante enquanto sujeito, capaz de se envolver com áreas precárias de 
atenção e cuidado, modificando positivamente esse ambiente, sem se deixar contaminar por 
comportamentos enrijecidos, na maioria das vezes, cristalizados, de alguns profissionais da área da saúde. 
Para tanto, a UNOESTE, tem se empenhado em moldar esse futuro médico, por meio de metodologias 
ativas, a aprender-a-aprender.    A inserção desta metodologia enquanto tecnologia aplicada à educação 
em saúde proporciona melhorias significativas na formação dos futuros profissionais da área de saúde. 
Aprender informar más notícias é fundamental para estabelecer uma relação honesta e horizontal entre 
médico e paciente, construindo vínculos por uma abordagem humanizada e resiliente.    UNIVERSIDADE DO 
OESTE PAULISTA - UNOESTE A prática de Simulação Realística, inserida na disciplina Comunicação em Saúde 
(CS), pretende abranger o conhecimento, além do domínio técnico-científico da profissão, estimulando 
uma aprendizagem crítico-reflexiva, desenvolvendo um olhar humanizado nas tomadas de decisões, A 
compreensão das vicissitudes pelas quais passam os pacientes. Procurou-se delinear a percepção dos 
estudantes quanto ao seu preparo para se posicionar de maneira ética e autônoma em situações futuras de 
questionamento e desafio ético-moral.    
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ETAPAS DO PROTOCOLO DE SPIKES COMO RECURSO PARA NOTICIAR UM MAU PROGNÓSTICO. O OLHAR 
DO FUTURO MÉDICO  

 

AMANDA VALÉRIO DE ALMEIDA  
BÁRBARA TORQUATO DOMINGUES  

ISADORA CRESPILHO ROCHA  
JULIA FERNANDES ANADÃO  

LETÍCIA MIDORI GIMENES SUGANO  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
Com avanços tecnológicos, a comunicação, presente em todas atividades da área médica, 
constitui-se como denominador comum em ações, implicando decisivamente na qualidade da 
assistência prestada àquele que necessita de cuidados. Considerando que a comunicação de más 
notícias tem sido uma das problemáticas mais difíceis e complexas no contexto das relações 
interpessoais entre paciente/família/profissional de saúde, a Faculdade de Medicina da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE desenvolve por meio da disciplina de Comunicação em 
Saúde (CS), um investimento contínuo na preparação e capacitação dos acadêmicos do curso de 
medicina.  Teoria e prática, assuntos pertinentes a essa tarefa tão difícil para todos os profissionais 
de saúde, colaboram para que o estudante reflita sobre essa temática, não só em como abordar 
paciente/familiares ou enfrentar suas reações emocionais, mas pelas perturbações acarretadas 
nele próprio. Encaminhar o aprendiz ao reconhecimento e maior sensibilidade diante do 
sofrimento do outro se faz primordial para humanização. Exercitar sua empatia, compreensão, 
interesse e resiliência, é indispensável para que o paciente consiga em ambiente de conforto 
emocional, ter o conhecimento de sua doença e diagnóstico.     Aprender informar más notícias é 
fundamental para estabelecer uma relação honesta e horizontal entre médico e paciente, 
construindo vínculos por uma abordagem humanizada e resiliente. Isso permite que a integridade 
da relação não seja prejudicada, tendo em mente a importância de respeitar o tempo do paciente 
para absorver a informação e se recuperar diante da má notícia podendo reduzir expressivamente 
seu impacto. A UNOESTE reconhece que aspectos humanísticos devem ser assimilados 
positivamente pelos estudantes durante a formação médica, precisam ser estimulados e 
reforçados durante a graduação, para que construam um olhar subjetivo à pessoa e na experiência 
desta, com a doença.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Os temas abordados na CS 
implicam na compreensão mais ampla sobre a pessoa atendida, valorizando suas necessidades, 
além da queixa orgânica que se explicita. Estudo e utilização do Protocolo de Spikes, como 
estratégia facilitadora para comunicação de más notícias, evidenciando ao futuro médico, 
capacidade em reconhecer emoções e reações do paciente e família, durante a dolorosa fase e 
responder de forma humanizada. O estudante percebe que a informação sobre a gravidade da 
doença e plano de cuidados, deve ser transmitida gradualmente, de forma clara e concisa, sem 
muitos detalhes técnicos, e assim, não dificultar a compreensão de seu prognóstico.    
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EXAME DA ACUIDADE VISUAL COMO FORMA DE PREVENÇÃO E ESTABELECIMENTO DE PADRÕES PARA A 

CORREÇÃO DE DEFICIÊNCIAS OFTALMOLÓGICAS.  
 

ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO  
GABRIELE CRISTINE IMAMURA  

GIOVANA KAORY JANDER KATAOKA  
ISABELA MARIA ESTEVAM DA COSTA FERREIRA  

JÉSSICA SAAB  
 

Acuidade visual (AV) é a função visual que exprime a capacidade do olho em identificar a forma e 
contorno dos objetos; é a forma como se mede o reconhecimento da distância entre pontos ou, 
ainda, da resolução das imagens sobre a retina. As medidas de acuidade visual podem ser 
referidas em diferentes representações, como em medidas de arco, de AMR (ou MAR, "minimal 
angle of resolution"), em " e em eficiência visual de Snell-Sterling" (BICAS, 2002). Alguns sinais são 
observados durante a avaliação da AV, entre eles: lacrimejamento, inclinação persistente da 
cabeça, piscar contínuo dos olhos, estrabismo, cefaléia e testa franzida ou olhos semi-cerrados. 
Nas escolas, o exame avalia a função visual e auxilia a identificação e correção de problemas de 
visão em crianças e jovens, amenizando ou até evitando problemas de visão (Brasil, 2008). Ref: 
Brasil. Ministério da Saúde. Projeto Olhar Brasil: triagem de acuidade visual: manual de 
orientação/Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
BICAS, Harley E. A.. Acuidade visual: Medidas e notações. Arq. Bras. Oftalmol., São Paulo, v. 65, n. 
3, p.375-384, jun. 2002 O objetivo do trabalho é relatar a contribuição dos exames de AC feitos em 
escolas têm na melhoria da aprendizagem, como a prevenção de doenças e promoção de saúde 
visual ao detectar precocemente problemas na capacidade dos alunos de discernir detalhes e 
símbolos vistos a uma certa distância    Realizar o teste de acuidade visual tem grande importância 
para a saúde dos olhos dessas crianças pois detecta doenças oftalmológicas desde cedo, 
possibilitando tratamento imediato resultando em melhor qualidade de vida, além de interferir no 
processo de aprendizagem, que pode estar prejudicado     O exame usado foi a escala de sinais de 
Snellen (sinais em forma de "E", distribuídos em um padrão com tamanhos cada vez menores. Na 
lateral esquerda de cada linha há um número decimal correspondente à medida da AV), 
organizados em fileiras e colunas. Neste exame, os alunos da Escola Francisco Pessoa, devem 
identificar a direção da letra "E". Ficam posicionados sentados à 4 a 6 metros do quadro e são 
orientados a cobrir um dos olhos com um pedaço de papel e lerem em voz alta ou apontarem para 
cima, para baixo, para a esquerda ou direita dependendo da direção para a qual letra estiver 
virada com o olho que ficou descoberto. O processo é repetido com o outro olho. (BICAS, 2002). 
Para a realizar a técnica é necessário um local calmo e com boa Iluminação, contribuindo para 
uma maior atenção e colaboração do aluno.Por fim, é registrado o resultado na ficha de 
encaminhamento para consulta médica o equivalente à última linha lida sem dificuldade. A partir 
disso, aqueles que apresentaram acuidade visual igual ou inferior a 0,6 (padrão = 0,7) em pelo 
menos um dos olhos ,estrabismo ou então esforço excessivo durante a realização do teste devem 
ser encaminhados para consulta oftalmológica (Brasil, 2008)    
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EXPERIÊNCIA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA EM UM MUNÍCIPIO DO 
INTERIOR DO OESTE PAULISTA  

 

HERBERT HORNIG  
LEONARDO AMORIM MARINI  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
 

O câncer de mama é o segundo mais incidente no Brasil e no mundo entre as mulheres, 
representando 28% dos casos novos a cada ano. Em 2013, o INCA registrou 14.206 mortes por 
câncer de mama em mulheres. Observando-se a alta taxa incidência e elevada mortalidade do 
câncer de mama no Brasil e no mundo e seus altos potenciais de cura quando diagnosticados 
precocemente, percebemos a importância da conscientização da população feminina sobre a 
doença, seus sintomas e a relevância do diagnóstico precoce para um bom prognóstico. 
Campanhas reconhecidas internacionalmente como o Outubro Rosa, desta forma, promovem o 
acesso a saúde e permitem a integralidade do cuidado, na medida que traz às mulheres a 
conscientização e a possibilidade de consultas médicas para uma avaliação completa, bem como a 
realização de outros exames. Relatar a experiência de estudantes de medicina da UNOESTE em 
realizar educação em saúde para mulheres que pertencem a área de abrangência de uma 
Estratégia de Saúde da Família(ESF) de um munícipio do interior do Oeste Paulista.    Os relatos 
dos participantes demonstram que de maneira geral, há conhecimento sobre os exames de 
prevenção do câncer de mama e colo do útero, mas que a maioria não procura o atendimento nos 
serviços de saúde para a realização periódica destes exames. Os principais motivos relatados são 
sentimentos de medo, vergonha,aversão ou desconhecimento sobre a forma de realização dos 
exames, criando uma percepção que estes possam ser desconfortáveis e dolorosos. Embora o 
prognóstico para o câncer de mama esteja mudando devido aos avanços no diagnóstico precoce e 
formas de tratamento, as respostas das mulheres à descoberta de uma possível doença incluem o 
medo da desfiguração, perda da atividade sexual e medo da morte.     A campanha consistiu em 
orientar mulheres que chegassem espontaneamente na ESF, explicando-as através de palestras os 
principais sinais e sintomas do câncer de mama, a importância do rastreamento dos 50 aos 69 
anos e o auto-exame das mamas. Após as orientações, foi realizado exame físico, aferição da 
pressão arterial, teste de glicemia capilar, coleta de Papanicolaou, teste rápido de HIV, sífilis e 
hepatite B e C. As usuárias com alterações nestes exames ou sinais e sintomas suspeitos de câncer 
de mama passaram por consulta médica.    
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EXTENSÃO DE COMBATE E CONTROLE À LEISHMANIOSE  
 

WILLIAN AUGUSTO SOTOCORNO CEZÁRIO  
NICOLE CIRILO DUCCI  

ISMAYLIM MIGUEL TETILA BANAR  
RAFAELA GIMENES MUSSI  

MATHEUS MITSUO DE SOUZA KASAI  
ARETHA GABELLA TEIXEIRA  

FLÁVIA HELENA FORNAZEIRO ABEGÃO  
 

O Dia Nacional de Combate e Controle à Leishmaniose possui o intuito de conscientizar a 
população à respeito da doença que acomete humanos e animais, além de demonstrar medidas 
de prevenção, controle e tratamento daqueles que forem acometidos. Sendo uma patologia que 
vêm aumentando os índices em nossa região e consequente gastos na saúde pública. Este relato 
tem compromisso de demonstrar a importância da ação afim de trazer autonomia a população 
para evitar em suas casas focos de transmissão e reprodução do mosquito palha e consequente 
adoecimento após a inoculação.    O Dia Nacional de Combate e Controle à Leishmaniose tem 
grande importância de mobilizar a população a prevenir e evitar os malefícios que podem 
acometer a todos. Foi observado durante as atividades uma alta receptividade por parte da 
população ao serem abordados pelo o tema afim de obter conhecimento sobre medidas de 
prevenção e controle da proliferação do mosquito.     A ação foi realizada no dia 10 do mês de 
agosto de 2016 no Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei no município de Presidente Prudente - 
SP. O grupo de 30 alunos do 5º termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente - Unoeste 
durante a disciplina de programa de aproximação à prática progressiva (PAPP) associados aos 
alunos do 6º ano da Escola Municipal Padre Emílio Becker em conjunto com a Vigilância 
Epidemiológica Municipal (VEM) e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), desenvolveram ações 
que visam a conscientização da população geral sobre os riscos da Leishmaniose. Durante o 
evento realizou-se passeata, entrega de informativos aos transeuntes do local e pedágio sobre 
como evitar a proliferação e transmissão do mosquito.    
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM FOCO NA ANÁLISE DE FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

 

LUCAS CAVALCANTI DOS SANTOS  
LUAN ARAUJO MAIOLINI COSTA  

CLAUDIA ALVARES CALVO ALESSI  
LUCIANA ALVARES CALVO  

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença gerada por condições multifatoriais, como 
sexo, idade e presença de comorbidades (obesidade, dislipidemia e diabetes). É um problema 
grave de saúde pública caracterizado pela perpetuação de níveis pressóricos sistólicos ?140 mmHg 
e/ou diastólicos ?90 mmHg. Tendo em vista o grande número de pacientes portadores de HAS e os 
riscos aos quais os mesmos estão submetidos, como AVC e infarto do miocárdio, faz-se necessária 
uma análise populacional para que os hipertensos sejam identificados e orientados a 
desenvolverem melhores hábitos de vida e seguirem um tratamento adequado. Analisar os fatores 
faixa etária, sexo e IMC, associando-os à presença ou não de hipertensão, em dados coletados em 
extensão universitária sobre HAS realizada na Praça 9 de Julho na cidade de Presidente 
Prudente/SP em 24 de setembro de 2016.    Percebe-se que a prevalência da hipertensão é alta e 
índices elevados de IMC estão associados à presença da mesma. Diante disso, são necessárias 
medidas para diminuição dos valores de pressão arterial, como orientação sobre hábitos de vida 
saudáveis e prescrição de esquema terapêutico adequado, além de tentar reduzir a exposição à 
fatores de risco como a obesidade.     No total, participaram da pesquisa 145 pessoas, sendo 97 
homens e 48 mulheres. A faixa etária encontrada foi de 15 a 88 anos. Em relação à hipertensão, 65 
pessoas (44,82%) afirmaram ter a doença, 63 (43,44%) negaram e 17 (11,7%) não sabiam se eram 
ou não hipertensos. Dentre as 65 pessoas que afirmaram ser hipertensas, 43 eram homens e 22 
mulheres e a faixa etária foi de 32 a 85 anos. De acordo com os valores de IMC propostos pelas 
Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 18 dos 65 hipertensos (27,69%) estavam com o peso normal, 
31 (47,69%) eram pré-obesos, 8 (12,3%) eram obesos grau I, 3 (4,61%) obesos grau II e 1 (1,53%) 
obeso grau III. Por falta de dados, o IMC de 4 pessoas não foi calculado. Já entre os 63 indivíduos 
que não eram hipertensos, 41 eram homens e 22 mulheres e a faixa etária foi de 27 a 88 anos. 
Nesse grupo, 36 deles (57,14%) estavam com o peso normal, 17 (26,98%) eram pré-obesos, 5 
(7,93%) eram obesos grau I e 5 não tiveram o IMC calculado por falta de dados. Comparando o 
grupo dos hipertensos com os não hipertensos, a faixa etária e o sexo não apresentaram muita 
diferença. O fator que mais apresentou variação foi o IMC. No grupo dos hipertensos, mais 
participantes eram pré-obesos ou obesos em graus variados em relação aos não hipertensos, o 
que pode justificar o fato da obesidade ser um dos fatores de risco para o desenvolvimento de 
HAS.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
558 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

FERIMENTOS, CURATIVOS E BANDAGENS: CAPACITAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 4º TERMO DO CURSO DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA  

 

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
GERSON DA SILVA XIMENDES  

MAGDA LUZIA NEVES  
REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
 

O atendimento nas áreas de urgência e emergência tem crescido e se tornado cada vez mais 
significativo na sociedade brasileira e mundial. Na assistência, o aumento dos casos de violência e 
de acidentes tem forte impacto sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) do país e na sociedade 
como um todo, este impacto pode ser avaliado diretamente pelo aumento dos gastos com 
internações hospitalares. O atendimento pré-hospitalar (APH) é caracterizado em suporte básico a 
vida (SBV) e suporte avançado a vida (SAV), ambos visam atender a vítima nos primeiros minutos 
após o agravo, de maneira rápida, adequada e transporta-la para um estabelecimento de 
referência, objetiva ainda reduzir a morbimortalidade, por meio de condutas adequadas durante a 
fase de estabilização e transporte, assim como as iatrogenias que possam culminar com adventos 
variados, desde as incapacidades físicas temporárias ou permanentes até a morte. Dentre as 
várias técnicas de SBV reconhecer os tipos de ferimentos abertos e fechados, com risco de 
hemorragias ou ainda com presença de corpos estranhos, assim como realizar o primeiro 
atendimento e as bandagens a serem utilizadas por prevenir lesões adicionais e contaminação, 
além de controlar sangramento e aliviar a dor. Relatar a experiência de estudantes de medicina no 
desenvolvimento de prática simulada em atendimento pré-hospitalar.    A dinâmica propiciou não 
somente a apreensão do conhecimento teórico, mas também o desenvolvimento de habilidades 
para o atendimento aos vários tipos de ferimentos conferindo ao estudante maior eficácia numa 
situação em que o bom uso do tempo é primordial.     Atividade teórico-prática, ministrada por 
profissionais com experiência no atendimento pré-hospitalar (APH). Inicialmente foi realizada uma 
explanação sobre os tipos de ferimentos, curativos e bandagens que podem ser utilizadas nos 
vários casos. Posteriormente os estudantes do 4º termo do curso de medicina foram divididos em 
pequenos grupos e sucessivamente conduzidos a diferentes cenários com manequins simulando 
ferimentos, onde os mesmos aplicavam o conhecimento adquirido.    
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GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE ESTIMULANDO A TRANSVERSALIDADE COMO PRINCÍPIO DO HUMANIZA 
SUS  

 

ALEX WANDER NENARTAVIS  
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  

JOÃO PAULO AMSTALDEN GRANADO  
MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  
FERNANDA FREIRE MARIN SOARES  

 
A transversalidade, segundo o Ministério da Saúde, é o reconhecimento de que as diferentes 
especialidades e práticas de saúde devem dialogar com a experiência daquele que é assistido, ou 
seja, deve haver uma reciprocidade de conhecimento entre o usuário do SUS e os profissionais de 
saúde, para juntos poderem montar um plano de ação adequado para garantir uma educação em 
saúde que atinja as expectativas de ambas as partes. O GPS (Grupo de Promoção à Saúde) é um 
estágio no qual o estudante de medicina realiza o estudo da alta hospitalar da pessoa a ser 
visitada e traça um plano de cuidados em saúde individual que é denominado "alta qualificada". A 
visita domiciliar é um instrumento que nos permitiu a interação entre usuário SUS e a equipe de 
saúde, afim de fortificar vínculos e ajudar nos cuidados com o bem estar do paciente com base no 
Princípio da Integralidade, previsto na Lei 8080/90. O papel do estudante é, a partir do 
consentimento do usuário do SUS, mergulhar na realidade em que a pessoa está inserida e, por 
meio de um estudo das características biopsicossociais e escuta qualificada, tentar modificar o que 
é possível com ênfase na prevenção e promoção à saúde. Identificar a prática da transversalidade 
no estágio do GPS preconizada na Política Nacional de Humanização.    A vivência no GPS nos 
permitiu, com ajuda de um facilitador e de dispositivos tecnológicos, aplicar o princípio da 
transversalidade da PNH e promover uma saúde de forma mais corresponsável. Portanto, a troca 
de experiências inter e intragrupos é uma ferramenta importante no processo de humanização e 
garante uma educação em saúde, que pode ser considerada eficaz.    Unoeste Com o estudo das 
altas hospitalares, supervisionado pelo facilitador, os estudantes construíam um plano de ação 
embasado não só nas doenças, mas também nas fragilidades de ordem biopsicossocial, 
encontradas no domicílio. Na visita domiciliar havia a presença de tecnologias interativas e a Web 
visita, com a participação do facilitador via internet que interagia com o paciente e familiares, 
ajudando na construção da educação em saúde.     
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HUMANIZAÇÃO: UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NUMA PEQUENA CIDADE DO OESTE PAULISTA  
 

ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  
BRUNA ELISA ARSEGO  

ERALDO DE AZEVEDO COELHO JUNIOR  
GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO  

MARINA TRONDOLI  
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA  

CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES  
 

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

 

ARETHA GABELLA TEIXEIRA  
HEMILY ALBA SOTTI  

ANA ELISA CARVALHO PUGLIESE  
LARISSA PELEGRIM HERNANDES  

LÍVIA TAMIE TANAKA SASSAKI  
HENRIQUE VAGLIERI  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  

LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
 

A otorrinopediatria é uma subespecialidade médica que abrange anatomicamente orelha, nariz, 
seios paranasais, cabeça, pescoço e os sistemas relacionados a esses órgãos. Portanto como 
futuros médicos clínicos generalistas, os acadêmicos de medicina, se beneficiariam com palestras 
e aulas expositivas sobre temas de maior incidência na prática médica.  Relatar a experiência 
proporcionada aos acadêmicos na organização e elaboração de um evento que permita o 
enriquecimento de sua formação acadêmica e pessoal.     O evento trouxe grande aprendizado aos 
alunos que organizaram a jornada, os quais demonstraram imensa satisfação, aprimorando suas 
habilidades de interação social, trabalho em equipe, problematização e resolução de 
contratempos. Garantiu também o aprendizado dos acadêmicos participantes.    Liga Acadêmica 
de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de Presidente 
Prudente. A Diretoria da Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço de 
Presidente Prudente em conjunto com a Diretoria da Liga Acadêmica de Pediatria da Unoeste 
desenvolveu uma atividade de extensão multidisciplinar. Ocorreu então, nos dias 15 e 16 de maio 
no anfiteatro do Hospital Regional de Presidente Prudente, a I Jornada Otorrino Pediátrica 
composta por quatro palestras que abordavam assuntos comuns ao cotidiano da 
otorrinopediatria. Foram estes: Rinite e Rinossinusite ministrada pelo Dr. Flávio Raimundo Ferreira 
médico especialista Pediatra, Alergista e Imunologista; Otite Média Aguda ministrada pelo Dr. 
Gabriel Cardoso Ramalho Neto médico especialista Otorrinolaringologista, Teste da Orelhinha e da 
Linguinha e suas alterações ministrada pela fonoaudióloga Mariana Passos Rodrigues; e por fim 
Hipertrofia de Adenoide ministrada pela Dra. Renata Nakamura Mazzaro Magnoler médica 
especialista Otorrinolaringologista. As funções de elaboração, idealização e execução foram 
desempenhadas harmonicamente, pelos membros das diretorias das ligas com seriedade e 
compromisso em todas as etapas, fazendo com que fosse realizado um evento de sucesso, desde 
o processo de planejamento, elaboração, divulgação até a ocorrência do evento. O mesmo contou 
com a participação de 6 docentes e 215 alunos, sendo estes- na maioria - acadêmicos dos cursos 
de medicina e fonoaudiologia, o qual obteve aprovação dos participantes que foram questionados 
verbalmente pelos membros das diretorias das ligas organizadoras.     
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IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MICRORGANISMOS NA PELE INTEGRA E NO AMBIENTE DE CONVÍVIO, 
ABORDANDO A EFICÁCIA DE ALGUNS ANTISSÉPTICOS  

 

FLÁVIA FERRARI  
ANDRESSA CHRISTHINIE FERREIRA PIRES  

GERSON DA SILVA XIMENDES  
AIRAN LOBO DA COSTA  

 
Existem microorganismos que habitam nosso corpo, são classificados em microbiota residente e 
microbiota transitória. Nas atividades diárias, as mãos humanas estão constantemente em intenso 
contato com o ambiente ao redor tornando-se uma fonte de transmissão de microorganismos, 
sendo assim o ato de lavar as mãos é essen¬cial para profissionais de saúde. A antissepsia é um 
conjunto de medidas usadas para inibir o crescimento de microrganismos ou removê-los de um 
determinado local, podendo ou não destruí-los. Os anti-sépticos são usados no tratamento e 
profilaxia antimicrobianos em tecidos do organismo, pele e mucosas. Dentre os desinfetantes para 
realizar antissepsia mais usados destaca-se o álcool etílico, este possui atividade contra bactérias 
na forma vegetativa, vírus envelopados, microbactérias e fungos. Outra substância é o iodo, um 
germicida, com alto poder de penetração, reagindo com o substrato protéico da célula bacteriana. 
Já o cloridrato de clorexidina é um composto sintético, são ativas contra as diversas bactérias 
gram-positivas e gram-negativas e outros microrganismos. Além disso, tem boa ação na presença 
de matéria orgânica. O objetivo deste trabalho é observar a presença de microrganismos na pele 
íntegra da mão de um discente, além dos presentes no corrimão da escada do bloco B da 
Universidade do Oeste Paulista.     Diante das condições encontradas através da coleta do material 
do corrimão de uma das escadas da UNOESTE e também do dedo não lavado do participante 
confirma-se a presença e proliferação de algumas bactérias de diferentes morfologias que podem 
trazer riscos aos indivíduos que circulam nesse ambiente, visto que a principal via de 
contaminação por agentes biológicos é a dérmica.e as superfícies contaminadas como o corrimão 
podem servir como reservatório de agentes patogênicos.      Um dos alunos de medicina do quarto 
termo tocou, a superfície do meio de cultura Agar Simples com um dedo sem lavar, dedo lavado 
com álcool, dedo lavado com iodo, dedo lavado com clorexidina. E também Esfregou um "swab 
estéril" na superfície do corrimão da escada e semeou em movimentos de zigue-zague a superfície 
do meio de cultura Agar sangue. Ambas os meios de cultura foram Incubados a 37º C. Após 24h foi 
preparado o esfregaço com as colonias que cresceram e em seguida foi feita Coloração de Gram. 
Posteriormente foram observados microscopicamente os esfregaços que continha crescimento de 
colônias das bactérias: Bacilos gram +, Bacilos gram-, cocos gram +.    
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE INSERIDA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
SAÚDE DO HOMEM (PNAISH), CONSCIENTIZANDO OS TRABALHADORES DE UMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SOBRE MALEFÍCIOS DO TABACO E A IMPORTÂNCIA DA 
MANOBRA DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP).  

 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
RAFAEL COSTA MATHIAS  
RAFAEL ENGEL DUCATTI  

PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO  
 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) visa garantir que todo 
homem receba promoção e prevenção em saúde na sua integralidade. A PNAISH resulta na 
conscientização dos malefícios do tabaco na saúde do homem, com o intuito de impactar a 
comunidade em geral visando diminuição significativa de fumantes. Embora a quantidade de 
tabagistas no Brasil esteja diminuindo com o passar dos anos, ainda tem-se o tabaco como o maior 
fator de risco para o desenvolvimento de tumores malignos, destacando o Brasil como o oitavo no 
ranking de número absoluto de fumantes. Outra atividade inserida é a da capacitação da 
população de uma Estratégia da Saúde da Família - ESF referente à Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP), tentando mostrar que uma pessoa qualquer possa salvar uma vida caso saiba o mínimo de 
primeiros socorros. Conscientizar a população de uma Estratégia Saúde da Família quanto aos 
malefícios do uso do tabaco, destacando suas principais consequência e também capacitar essa 
população para realização da medida de Reanimação Cardiopulmonar.    O plano de ação proposto 
visa compreender o papel educativo da equipe de saúde em relação à comunidade, promovendo, 
prevenindo e melhorando a qualidade de vida. Com essa ação é possível conscientizar a 
comunidade sobre os malefícios causados pelo tabaco, além de dar suporte a esta comunidade 
para que realizem a Reanimação Cardiopulmonar quando necessária, com o intuito de salvar 
vidas.      Foi elaborado e executado um plano de ação centrado na "Saúde do Homem" com os 
usuários do SUS em uma ESF. No primeiro momento foi realizada uma palestra com ilustrações 
sobre tabagismo, com enfoque nas políticas públicas oferecidas para a redução da prevalência 
desse hábito na população, como a campanha "Dia Mundial Sem Tabaco". Além disso, houve uma 
explicação teórico-prática sobre reanimação cardiopulmonar (RCP), destacando a importância da 
realização da manobra para aumentar as chances de sobrevida de uma vítima.     
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE INSERIDA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
SAÚDE DO HOMEM (PNAISH), CONSCIENTIZANDO OS TRABALHADORES DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA 

DO INTERIOR PAULISTA, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL.  
 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
RAFAEL COSTA MATHIAS  
RAFAEL ENGEL DUCATTI  

PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO  
 

O dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata e como consequência, 
embasada na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), criou-se a 
Campanha Novembro Azul. Trata-se de uma campanha que visa orientar a população masculina 
sobre a prevenção da doença e exames a serem realizados. O câncer de próstata é o sexto tipo 
mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. Os exames de rotina devem ser 
feitos em homens a partir dos 50 anos. Os estudantes do Curso Medicina juntamente com a 
Medicina do Trabalho atuam em um plano de ação por meio da educação e promoção â saúde dos 
trabalhadores masculinos de uma Universidade do Interior Paulista. Descrever as ações dos alunos 
do terceiro termo de Medicina com base no eixo educação em saúde.    O plano de ação proposto 
visa compreender o papel educativo da equipe de saúde em relação à comunidade, promovendo, 
prevenindo e melhorando a qualidade de vida. Com essa ação é possível conscientizar a 
comunidade sobre a importância do exame de próstata, mostrando ser necessário para evitar 
problemas futuros, além de quebrar o preconceito existente sobre o exame.     Foi realizado um 
plano de ação centrado no eixo educação em saúde com trabalhadores de saúde de uma 
Universidade Privada do Interior Paulista, com a finalidade de orientação a prevenção ao câncer 
de próstata com base na campanha novembro azul. Atividade foi realizada no Campus I e II da 
Universidade, onde foram distribuídos panfletos educativos com informações sobre a importância 
do exame de próstata, conscientização dos trabalhadores e quebra de barreiras e preconceitos. 
Além disso, foram realizadas coletas de dados como medidas antropométricas e cálculo do IMC 
(índice de massa corpórea) e verificação da PAS ( Pressão Arterial Sistêmica). Em um segundo 
momento foi realizado palestras educativas mostrando a importância do exame, e apontando 
quais os sinais e sintomas que podem indicar problemas na próstata.    
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IMPORTÂNCIA DA POLITICA NACIONAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE INSERIDA NO PROGRAMA SIS-HIPERDIA.  
 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
EDUARDA CAROLINE MOREIRA VIEIRA  

 
A hipertensão arterial e o diabetes mellitus estão inseridos no contexto das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT). Segundo a OMS, é considerado um sério problema de saúde pública. Em 
relação ao eixo da promoção á saúde, o Ministério da Saúde implementou a Política Nacional de 
Promoção á Saúde responsável por conferir visibilidade a determinados fatores de risco a que a 
população é submetida e aos diferentes cuidados que cada um necessita, possibilitando a criação 
de mecanismos que os protejam e, assim, diminuam sua vulnerabilidade por meio das políticas 
públicas, garantindo os princípios do SUS e os serviços, reduzindo o risco de adoecer. Essa política 
tem como principais objetivos promover a saúde por meio de ações focadas na atenção básica, 
extirpando as desigualdades, ampliando a autonomia de forma individual e coletiva bem como a 
integralidade de cada um, tornando a promoção da saúde mais eficaz. Neste contexto os 
estudantes de medicina desenvolvem ações juntamente com a Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) o acompanhamento do SIS-Hiperdia, sistema de informação sobre cadastramento e 
acompanhamentos dos hipertensos e diabéticos. Relatar a experiência vivenciada pelos alunos do 
quinto termo na ESF atendimento da população hipertensa e diabética no grupo do 
Hiperdia.    Diante da necessidade de se conter os avanços das (DCNT) foram estabelecidos eixos 
para promoção de ações para prevenção destas doenças, entre elas a Política Nacional de 
Promoção á Saúde, que contempla o Programa SIS-Hiperdia, que além de orientar a população 
sobre hábitos de vida saudáveis, também informa aos órgãos responsáveis a situação da 
população acometida pelo diabetes e pela hipertensão, bem como aponta a efetividade das ações 
realizadas. Além disso, a investigação valorizou a Educação em Saúde, como tecnologia leve e 
criou condições para uma melhor qualidade de vida da população, e ampliou o olhar do estudante 
em relação à promoção de saúde e sua importância fazendo que este sinta prazer em ensinar e 
orientar hábitos saudáveis.     A partir da construção coletiva do Plano de Ação as microáreas 
pertencente à ESF são separadas por dia para serem atendidas mediante suas necessidades e são 
ministradas palestras educativas sobre as necessidades da população da área, como orientações 
sobre hábitos saudáveis. Após os usuários passam por uma triagem onde e feito verificação da 
pressão arterial- PA, teste de glicemia capilar e logo passam também em consulta com o médico e 
recebem suas receitas para terem seus medicamentos de forma gratuita.     
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IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR SIMULADA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM E 
TREINAMENTO.  

 

LETICIA PEREGO SILVA  
LORENNA DA SILVA SANTOS  

KARINA SILA CAMPIONI  
JÚLIA MENDONÇA REZENDE  

 
A Visita Domiciliar Simulada (VDS) começou a ser aplicada aos estudantes da Faculdade de 
Medicina da UNOESTE no Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) - Atenção 
Primária a partir do segundo semestre de 2016, no Laboratório de Habilidades e Simulação, de 
acordo com as sugestões das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014. A visita domiciliar (VD) 
trata-se de um instrumento para o conhecimento do contexto em que vive o individuo e sua 
família, das condições socioeconômicas, hábitos e formas de cuidar da saúde, dimensões estas 
que dificilmente são observadas durante o atendimento realizado dentro do consultório e no 
ambiente hospitalar. Ela ainda proporciona ao profissional de saúde e ao estudante prestar um 
atendimento mais particularizado, aprimorar a sua capacidade em comunicar, escutar, observar e 
criar vínculo. A VDS se constitui em situações de ensino aprendizagem onde são testados 
conhecimentos, habilidades e atitudes dos estudantes frente às possibilidades que podem 
acontecer na realidade. Analisar a importância da Visita Domiciliar Simulada no contexto de 
Atenção Primária, dando ênfase à sua aplicação na prática diária nos domicílios dos usuários 
SUS.     A Visita Domiciliar Simulada é uma ferramenta muito eficiente para treinamento e 
avaliação dos estudantes. Através dela é possível detectar os pontos positivos de uma visita e os 
pontos que devem ser melhorados. Além disso, ela ajuda a inserir o estudante no contexto da 
Atenção Primária e a torná-lo mais próximo da realidade dos usuários.      A atividade foi realizada 
com os alunos do 4º termo da Faculdade de Medicina da UNOESTE. A simulação foi composta de 
uma atriz e de dois estudantes voluntários. Os demais estudantes e os tutores responsáveis pelo 
programa permaneceram dentro do cenário, apenas observando. A atividade se desenvolveu com 
a contracenação da atriz e dos estudantes que fizeram uma visita guiada por um script, o qual 
seguia temas abordados nas disciplinas daquele semestre, como anemia falciforme e manobra de 
Heimlich, assuntos estes vistos em aula e que através desta simulação puderam ser 
contextualizados e colocados em prática. Ao final, foi colocado em pauta todos os pontos positivos 
da visita e o que eles poderiam melhorar, realizando assim um feedback importantíssimo para a 
finalização da atividade.    
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ÍNDICE DE MORTALIDADE EM MINAS GERAIS: REFLEXOS DAS CINCO PRINCIPAIS DOENÇAS  
 

THAISA MELARA  
WILLYS TRISTÃO  

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  
JÚLIA MENDONÇA REZENDE  

 
Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o quarto estado com a maior 
área territorial e o segundo em quantidade de habitantes, com uma população estimada de quase 
21 milhões de habitantes em 2012, sendo que 42,7% são crianças, adolescentes e jovens; 
localizada na Região Sudeste do país. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) 2008, existem 12.460 Estabelecimento de Saúde Total. Em relação ao Acesso e 
Utilização dos Serviços, Condições de Saúde e Fatores de Risco e Proteção à Saúde, 79% da 
População residente auto avaliou seu estado de saúde como muito bom ou bom; 69,6% População 
residente que realizou consulta médica nos 12 meses anteriores a data da entrevista; 35,1% 
População residente que declarou ter alguma doença crônica. O objetivo deste trabalho foi 
verificar, por faixa etária, as principais doenças do Capítulo CID-10 que levam à óbito a população 
do Estado de Minas Gerais. Verificar, por faixa etária, as principais doenças do Capítulo CID-10 que 
levam à óbito a população do Estado de Minas Gerais    De acordo com o presente estudo, sabe-se 
que o estado de Minas Gerais tem ótimos índices de saúde com base na Curva de Nelson Moraes. 
Em relação ao capítulo do CID-10 o estado apresenta como principais doenças as relacionadas ao 
aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, neoplasias, causas externas de mortalidade e 
morbidade e sinais e sintomas achados anormais em exames de diagnóstico clínico e laboratorial. 
Observa-se que a população em geral neste estado tem uma preocupação com os cuidados em 
saúde o que contribui para a diminuição das taxas de óbito.      De acordo com os Capítulos do CID-
10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) as 
cinco principais doenças que levam a óbito a população de Minas Gerais são respectivamente: 
doenças do aparelho circulatório, neoplasias (tumores), doenças do aparelho respiratório, causas 
externas da mortalidade e morbidade e, por sinais e sintomas e achados anormais em exame 
clínico e laboratoriais (Tabela 1). A curva de Nelson Moraes é uma representação gráfica da 
mortalidade proporcional por idade, tal curva pode assumir a forma de N invertido, L (ou J 
invertido), V (ou U) e J. Estas formas correspondem, respectivamente a condições de vida e saúde 
Muito Baixas, Baixas, Regulares ou Elevadas. Percebeu-se que no estado de Minas Gerais a curva 
de Nelson Moraes assumiu o formato de J, o que significa que o estado possui condições de vida e 
saúde elevadas.    
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INTERAÇÃO ENTRE PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) E ESTRESSE EMOCIONAL DURANTE TREINAMENTO 
PARA POLICIAIS EM AMBIENTE DE SIMULAÇÃO DE CONFRONTO ARMADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
MARIANA ANANIAS BARROSO  

MILENA COLONHESE CAMARGO  
DIOGO AUGUSTO DE ALMEIDA GARRETT  

BRUNO ALESSANDRO SILVA  
UBIRAJARA PITTA DE QUEIROS MONTEIRO  

CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  
PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  

 
Atualmente se entende a gênese da HAS como uma situação clinica multifatorial, relacionada com diversos 
fatores associados ao desenvolvimento dessa patologia. Nesse contexto podemos entender que a 
exposição a fatores ocupacionais, bem como emocionais um risco ao desenvolvimento de hipertensão.O 
estresse pode ser entendido como uma reação do organismo diante de uma situação que demanda alguma 
atitude, e não como uma reação aguda estereotipada a uma situação de risco. Um conjunto encadeado de 
reações bioquímicas, neuroendócrinas e de adaptação psicológica estará contido nessa reação de alarme, 
que basicamente nos prepara para enfrentamento, tendo como consequências marcantes modificações do 
sistema cardiovasculares, entre outras. Relatar experiência da interação entre HAS e Estresse Emocional 
durante Treinamento para policiais em ambiente de simulação de confronto armado.    Participar desse 
treinamento foi muito importante para nós acadêmicos, momento em que colocamos em pratica nossos 
conhecimentos adquiridos durante a formação Médica. Outro aspecto foi o de poder verificar na pratica as 
reações humanas frente a situações de grande estresse. Por parte dos alunos da ACADEPOL o 
aproveitamente foi excelente, sendo que os Policiais envolvidos se mostram agora seguros em realizar os 
procedimentos necessários à preservação da vida. Relatam que o treinamento proporcionado dentro do 
ambiente de simulação foi considerado uma ótima oportunidade de aprendizado e crescimento 
profissional, uma vez que aborda situações que fazem parte da carreira destes.     Unoeste O Sistema de 
Ensino da Polícia Civil do Estado de São Paulo fez parceria com a Faculdade de Medicina da Unoeste. Os 
docentes responsáveis pelo estágio de emergência, selecionaram os acadêmicos e realizaram treinamento 
e orientações, para monitorização de sinais vitais nos Policiais Civis em formação, durante aula na qual 
ocorria uma simulação de confronto armado. Foram coletados dados de Pressão Arterial, Frequência 
Cardiaca e Historia Patológica Pregressa a fim de determinar eventuais patologias associadas, bem como 
medicações em uso. A coleta de sinais vitais ocorreu antes e após a simulação de atividade policial, a fim de 
determinar variações fisiologicas decorrentes de interação com o estresse emocional causado pela 
simulação, onde a média dos resultados Pressão Arterial Sistólica pré-estresse foi de 133,125 mmHg e pós 
de 175,312 mmHg; já a Diastólica que inicialmente era de 86,875 mmHg atingiu 96,562 mmHg no pós 
estresse. Em relação a Frenquência Cardíaca Média que era de 92,09 bpm no pré estresse, esta elevou-se 
para 108,312 bpm no pós estresse. Participaram do treinamento 32 alunos da Academia de Polícia "Dr. 
Coriolano Nogueira Cobra" - ACADEPOL, divididos em 2 grupos.    
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LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA EXPERIMENTAL: PRATICA DE TORACOENTESE EM UM PORCO  
 

FLÁVIA FERRARI  
 

A liga acadêmica de cirurgia experimental de uma faculdade do interior paulista tem por objetivo 
proporcionar ao aluno de medicina noções sobre a Técnica cirúrgica, ou seja, o conhecimento de 
regras que presidem a realização das intervenções cirúrgicas e praticá-las em animais como 
coelhos e porcos. Tais atividades são feitas com o total respeito do animal, aprovadas pelo comitê 
de ética, destacando a importância desses animais para a formação acadêmica com maior 
excelência. As vantagens de se treinar procedimentos cirúrgicos em animais está no adestramento 
manual, além da pratica em tecidos vivos e não em cadáveres ser muito diferente. O 
procedimento de toracocentese consiste no acesso à cavidade pleural por punção, com a 
finalidade de diagnosticar, tratar ou resolver o derrame pleural pela remoção do acúmulo anormal 
do líquido ali presente. É essencial para o profissional médico saber fazer toracocentese, pois 
ocorre com certa freqüência e em alguns casos de emergência existe a necessidade de fazer um 
procedimento preciso e rápido para salvar a vida do paciente.  O objeto foi aprender sobre a 
toracocentese e praticá-lá em tecido vivo.    A percepção do estudante do curso de medicina sobre 
procedimentos de cirurgia e a pratica de toracontetese sem dúvidas foi ampliada. Aulas praticas 
com animais ainda vivos proporcionaram ao aluno o adestramento manual para lidar com um 
tecido vivo e toda suas características particulares e preparam ele para lidar com tecido vivo 
humano.     A atividade foi realizada com a presença de um veterinário garantindo que o porco 
estava anestesiado e não sentisse dor, como também estava presente um residente de cirurgia 
geral do Hospital Universitário de Presidente Prudente que explicou e ensinou o procedimento em 
um dos lados do porco. Após isso, os alunos puderam praticar os passos para toracocentese: 
incisão na pele do porco, localizar os espaços intercostais, com uma agulha apropriada penetrar na 
cavidade pleural e colocar um cateter adequado para esse fim, que pode permanecer no local por 
certo tempo, se necessário. Uma vez atingido esse espaço, deverá aspirar levemente o líquido 
contido no local.     
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METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO APRENDIZAGEM APLICADAS NO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO 
PROGRESSIVA À PRÁTICA (PAPP) EM UM CURSO DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO 

INTERIOR PAULISTA. INTRODUÇÃO  
 

VIVIANE FERREIRA PAIANO  
ELOISA NASCIMENTO JORGE  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
GILCENEIA PEREIRA MARTINS  

 
Na graduação do Curso Médico, a prática na Atenção Básica deve acontecer em cenários que 
favoreçam a inserção do estudante em contato com a comunidade nos territórios das Estratégias 
Saúde da Família desde o primeiro termo. Os modelos de ensino sugeridos pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014 procuram se basear em 4 eixos e atividades a serem 
desenvolvidas, a saber: Atenção Individual, Coletiva, Processos de Trabalho e Educação em Saúde. 
O método dialógico se mostra adequado para responder às necessidades educacionais de acordo 
com as DCNs, pois traz uma abordagem crítica e reflexiva, de acordo com a epidemiologia dos 
territórios nos quais os estudantes se inserem como membros das equipes interdisciplinares. 
Diferente do método tradicional, o foco da Problematização, aplicada no PAPP, se desloca do 
Facilitador para o Aprendiz. Nessa Aprendizagem Significativa são valorizados os conhecimentos 
prévios que o estudante traz de suas vivências cotidianas. O novo aprendizado é construído 
alicerçado nessas informações. A partir do Ciclo Pedagógico, que ocorre mensalmente nas ESFs, 
questões de aprendizagem são construídas de acordo com o Arco de Maguerez que aplica a Ação-
Reflexão-Nova Ação nos planos de ação a serem criados. Descrever a utilização da Metodologia da 
Problematização nos Ciclos Pedagógicos que ocorrem na ESF em um município de 200 mil 
habitantes no interior paulista.    Os estudantes referiram satisfação em criar planos de ação, 
capacitando a equipe da ESF, a partir da Metodologia Ativa da Problematização. Os servidores 
avaliaram como positiva a capacitação, criada a partir da Aplicação da Política Pública da Educação 
Permanente no território da ESF.     A partir da análise da epidemiologia do território da ESF, 
estudantes foram capacitados como multiplicadores de informações para a comunidade, 
relacionada à Reanimação Cardio-pulmonar, com uso de desfibrilador além de desengasgo infantil 
e adulto. Os aprendizes realizaram treinamento prévio em bonecos e posteriormente capacitaram, 
sob supervisão de facilitadores, a equipe da ESF. A atividade de capacitação foi solicitada pelos 
servidores, a partir da aplicação da Política Pública da Educação Permanente, em reuniões de 
Equipe que ocorreram na ESF.    
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MONITORIA ANATOMIA, UM MÉTODO DE ENSINO QUE CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO NO CURSO DE 
MEDICINA.  

 

ALEXANDRE HENRIQUE SAVOLDI  
GERSON DA SILVA XIMENDES  

MARIA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

JULIANA CORRÊA FERNANDES  
 

A monitoria é um método de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada do 
aluno na prática de ensino, pesquisa e extensão do curso de graduação. Ela é entendida como 
uma ferramenta para a melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas 
práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a teoria com a prática, além de ser muito 
importante para o currículo. A monitoria ainda tem a finalidade de promover a cooperação mútua 
entre o aluno e o professor, aproximando e treinando o discente para as atividades didáticas. 
Outro fato interessante é a obtenção do título, porém a monitoria vai mais além, seja no aspecto 
pessoal de ganho intelectual do monitor, seja na contribuição dada aos alunos monitorados e 
ainda permite uma relação de troca de conhecimentos durante o período de práticas. O 
aprendizado adquirido junto ao professor orientador e aos alunos monitorados integram-se à 
carga intelectual e social do aluno monitor, revelando-lhe uma visão diferenciada no aspecto 
acadêmico e futuramente como profissional. A escolha desse tema foi devido à realização da 
monitoria na disciplina de anatomia para os discentes do curso de medicina.  Relatar a experiência 
de ministrar monitoria de anatomia para os acadêmicos do curso de medicina.    Portanto, a 
monitoria é crucial na vida acadêmica em diversos aspectos como: treinamento didático, obtenção 
de conhecimento, aproximação com o professor tutor e os alunos monitorados, além de ser muito 
importante para estrutura curricular do acadêmico e futuro profissional.     Após ser aprovado no 
seletivo de monitoria da disciplina de anatomia para os acadêmicos de medicina, a equipe de 
docentes dividiram os selecionados em duplas. As duas pessoas realizaram a monitoria uma vez 
por semana, durante 2 horas por um período de um semestre. O monitor tinha a função de 
instigar os alunos a estudar, além de tirar dúvidas de estruturas não sabidas pelos alunos e ainda 
explicar didaticamente como seria a melhor forma de localizar as peças, vasos e os acidentes 
anatômicos. Vale ressaltar também que na monitoria era explicado como os professores 
realizavam seu processo de avaliação bimestral. Desta forma, os discentes se sentiam mais 
seguros e tranquilos durante a avaliação bimestral prática.    
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MUDANÇA DE ROTINA EM CRECHE ATRAVÉS DE ATIVIDADES E A IMPORTÂNCIA DA AMPLIAÇÃO DE 
OLHARES DO ESTUDANTE DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA ATRAVÉS DE 

PROJETOS DE EXTENSÃO  
 

MARIANA MALHEIRO NEGRÃO BANDEIRA  
MARINA TRONDOLI  

MARIANE TRONDOLI  
 

A instituição creche foi criada inicialmente com o intuito de abrigar crianças menos favorecidas, 
cujas famílias não tinham como promover o seu sustento, ou quando suas mães não tinham com 
quem deixa-las enquanto trabalhavam e buscavam um sustento para as mesmas. Há indícios de 
que programas sociais influenciam positivamente nas habilidades cognitivas globais, a linguagem e 
o desempenho da criança. Estudos mostram que, por meio de atividades nas creches, evidenciou a 
importância do cuidado, pois por meio de uma simples brincadeira, conversa ou olhar, 
conseguiram promover de alguma forma seu bem-estar. Estudantes de diversos termos do Curso 
Médico e de Enfermagem foram até uma creche municipal proporcionar atividades e procurar 
aprender e ampliar conhecimentos Demonstrar a abrangência biopsicossocial do aluno da área da 
saúde por meio de uma atividade que proporcionou as crianças de uma creche municipal, uma 
tarde de diversão por meio de brincadeiras e cantorias temáticas da Páscoa, de modo a sair da 
rotina comum.    Por meio da atividade realizada pode-se concluir a importância de atividades 
lúdicas por meio de tecnologia leve no desenvolvimento das crianças, a qual proporciona a 
mudança de rotina; além da importância em ampliar olhares para não somente o meio acadêmico, 
em busca de novas visões e aprimoramento.     A atividade foi desenvolvida pelas alunas do curso 
de medicina, professoras da disciplina de Programa de Aproximação à Prática Médica (PAPP) e 
alunos do curso de enfermagem da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A creche escolhida 
localiza-se em um distrito da cidade de Álvares Machado - SP, onde foi contabilizado 150 (cento e 
cinquenta) crianças até 4 (quatro) anos de idade. Realizou-se uma campanha para arrecadação de 
fundos para a compra dos ovos de Páscoa através de recursos visuais em locais tanto no meio 
acadêmico quanto fora do mesmo. Os ovos de chocolate foram feitos de modo artesanal por uma 
aluna do curso de enfermagem da UNOESTE, de modo que se priorizou o custo benefício, e o 
restante das doações foi convertido em doces. No dia 05/04/2017, foi disponibilizado pela 
Universidade um ônibus para levar os participantes e orientadoras. Começou com um lanche 
comunitário com todas as crianças e professores da creche; depois foram elaboradas algumas 
brincadeiras e cantigas de roda; e por último a caça aos ovos de Páscoa e entrega do restante dos 
doces no horário da saída.     
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MUTIRÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA  
 

MATHEUS MITSUO DE SOUZA KASAI  
EMILY LIMA SEMBARSKI ISTAK  

 
O Mutirão de Cirurgia, proporcionou aos membros da Liga de Cirurgia Plástica, o 
acompanhamento da prática cirúrgica de pequenos procedimentos, expandindo os 
conhecimentos dos acadêmicos em associação com as áreas da prática médica profissional, e por 
meio das Ligas Acadêmicas de Medicina, que são atividades extracurriculares e fundamentam-se 
no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Este relato de experiência tem como objetivo dissertar 
sobre as atividades proporcionadas pela LICIPLER (Liga de Cirurgia Plástica Estética e Reparadora) 
em associação com médicos cirurgiões e residentes da cirurgia plástica na aproximação do 
acadêmico com a vivência prática.    Acredita-se que as experiências no centros cirúrgicos 
proporcionam aos alunos de medicina a oportunidade de vivenciarem e praticarem em sua 
integralidade situações que contribuem para o desenvolvimento do conhecimento médico. Uma 
vez que, estão presente em um ambiente hospitalar, observando a realidade prática, o 
funcionamento de uma equipe cirúrgica e a realização dos procedimentos. Esse tipo de atividades 
realizadas são de grande importância para a formação de futuros profissionais.     O Mutirão de 
Cirurgia plástica foi realizado durante cinco dias, do dia 20 a 24 do mês de Março de 2017, no 
Hospital Regional de Presidente Prudente. Os membros da Liga de Cirurgia Plástica Estética e 
Reparadora (LICIPLER) que estiveram envolvidos com o mutirão participaram das atividades de 
acordo com um cronograma, assim comparecendo ao centro cirúrgico 2 alunos por dia. Os 
médicos cirurgiões e residentes presentes foram muito atenciosos com os alunos presentes, 
mostravam detalhadamente os procedimentos explicando-os e sanando as dúvidas. Os 
respectivos alunos do 6º termo, que participaram do multidão no dia 22 de março, observaram a 
realização de cirurgias de pequenos portes, em sua maior parte foram retiradas de câncer 
basocelular (CBC). Tivemos a oportunidade de auxiliar os médicos durante os procedimentos e 
realizar suturas.    
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MUTIRÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AUXILIANDO NA GRADUAÇÃO DO CURSO DE 
MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

EMILY LIMA SEMBARSKI ISTAK  
LEONARDO VITOR PEREIRA DIAS  

BRUNA LUTTI ORTIZ  
MARCELLA CARDOSO GONÇALVES  

NAJLA NEME DUTRA  
ADERBAL GAULINO GALASSI NETO  

 
As ligas acadêmicas de medicina são atividades extracurriculares, idealizadas pelos estudantes 
universitários e que se baseiam no ensino, pesquisa e extensão. E visa ampliar o conhecimento do 
graduando em relação às áreas da prática médica profissional. Os membros da Liga de Cirurgia 
Plástica Estética e Reparadora (LICIPLER) foram convidados a participar do Mutirão de Cirurgia de 
Pequenos Procedimentos realizado no Hospital Regional de Presidente Prudente durante três dias, 
para o acompanhamento de atividades como a exérese de carcinomas basocelular e espinocelular, 
sendo estes tumores de pele maligno não-melanoma mais frequentes e tendo como principal 
fator de risco a excessiva exposição à radiação solar. O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência dos membros da LICIPLER ao se aproximarem da prática cirúrgica e aprimorarem sua 
formação acadêmica através dos conhecimentos advindos do contato com o cirurgião plástico 
durante os pequenos procedimentos no centro cirúrgico.    A possibilidade de participação do 
Mutirão de Cirurgia de Pequenos Procedimentos, oferecida pela Liga de Cirurgia Plástica, elucidou 
muito aos alunos participantes sobre o funcionamento de um centro cirúrgico e sobre a diferença 
dos diferentes portes de cirurgia, além de aproximar mais o aluno do próprio profissional e da 
especialidade, revelando novos conhecimentos e técnicas usadas rotineiramente pelos 
cirurgiões.     Por meio de um sorteio envolvendo os membros da liga, 8 alunos foram selecionados 
e distribuídos conforme disponibilidade pessoal entre os horários , com dois alunos por período, 
para acompanhar no centro cirúrgico 2 do Hospital Regional de Presidente Prudente o Mutirão de 
Cirurgia de Pequenos Procedimentos. Os alunos se revezavam entre as salas, e acompanhavam 
desde a identificação do paciente, até o posicionamento, preparação, anestesia, colocação de 
campos e realização dos processos cirúrgicos. Durante toda a experiência, todos os cirurgiões 
presentes se empenhavam em explicar as técnicas e a indicação de cada procedimento aos alunos, 
visando um maior aproveitamento didático da experiência.    
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NECESSIDADE DE SAÚDE: TESTE DA ACUIDADE VISUAL EM ALUNOS DO SEXTO ANO DE UMA ESCOLA DE 
ENSINO FUNDAMENTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.  

 

GABRIELA MAGALHÃES ANDRADE  
GABRIEL GIMENEZ CASSIANO  

FREDERICO CHEDIAK ZANELATTO DE OLIVEIRA  
GABRIELA MELO NOGUEIRA  

ELENICE MORINI DUARTE  
 

Os estudantes do 2º termo da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista, através 
do Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), tiveram a oportunidade de executar 
uma ação social voltada para as necessidades oftalmológicas de alunos de uma escola da rede 
pública do município de Presidente Prudente-SP. A atividade realizada foi o teste de Acuidade 
Visual, visto que é nesta fase da vida em que mais se detectam alterações na visão devido ao fato 
do intenso uso da atividade visual para o aprendizado. O diagnóstico precoce, portanto, se mostra 
muito importante, pois algumas alterações podem ser reversíveis ou controláveis, beneficiando 
assim a vida escolar do estudante. Relatar a experiência dos estudantes de medicina com o teste 
de Acuidade visual demonstrando a importância e necessidade da realização deste teste nas 
crianças, dando ênfase naquelas que freqüentam o Ensino Público.    Destacamos o papel do 
estudante de medicina na assistência preventiva, uma vez que a contribuição que este pode 
oferecer é, de fato, da maior relevância, pois o diagnóstico precoce e o posterior encaminhamento 
implicariam na aprendizagem efetiva pela criança e, conseqüentemente, facilitaria sua adaptação 
à vida escolar e o seu desenvolvimento. . Também aplicou na prática os princípios do SUS, 
contidos na Lei 8.080/90, com ênfase na equidade, pois a escola escolhida localiza-se em um 
território de vulnerabilidade social.     O Teste foi realizado nos alunos do sexto ano em uma escola 
fundamental do município, no dia 18/04/2017 às 14hrs. Os estudantes foram orientados quanto à 
forma de realização dos testes e divididos em duas salas. As mesmas apresentavam algumas 
estações, sendo a primeira onde os alunos disponibilizavam suas informações pessoais, a segunda 
realizavam o teste de daltonismo, e na terceira estação foi realizado o teste. Para determinação da 
acuidade visual utilizou-se a Escala de Sinais de Snellen, em que cada olho foi examinado 
separadamente. O valor de referência utilizado para ser considerada baixa acuidade visual foi de 
menor igual a 0,6 na escala.    
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O CIRCULO DE APRENDIZADO ENTRE PPM E O PAPP USANDO-SE DO LABHSIM PARA SUA REALIZAÇÃO.  
 

ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO  
GABRIELE CRISTINE IMAMURA  

GIOVANA KAORY JANDER KATAOKA  
ISABELA MARIA ESTEVAM DA COSTA FERREIRA  

JÉSSICA SAAB  
 

A disciplina de PPM (Programa de Pratica Médica) estrutura os princípios da formação profissional, 
através do conhecimento básico da semiologia médica, com a construção da anamnese, do exame 
físico geral e específico e suas implicações na compreensão do processo saúde-doença. A 
disciplina de PAPP (Programa de Aproximação Progressiva a Prática) compreende o Processo 
Saúde-Doença e os Níveis de Prevenção com ênfase na Promoção à Saúde e na Integralidade da 
Atenção, com foco na Comunidade. O LabHSim consiste em um Laboratório de Habilidades e 
Simulação no qual é desenvolvido aquilo que foi aprendido em aula teórica ou praticado aquilo 
que posteriormente será realizado em campo. O objetivo deste trabalho é exemplificar um dos 
muitos ciclos de vivencia e aprendizado que os alunos de medicina da Faculdade de Medicina de 
Presidente Prudente (FAMEPP), descrevendo o processo de aprendizagem da aplicação das 
técnicas do Teste de Glicemia Capilar e da Administração de Medicamentos pelas Vias Subcutânea 
e Intramuscular.    Conclui-se que as disciplinas de PPM e de PAPP se complementam na 
construção do conhecimento do aluno, agindo num circulo de aprendizado em que se usa da 
estrutura do LabHSim para promover encontros práticos em bonecos (para primeira 
demonstração) acerca de conhecimentos vistos na teoria de PPM, e em que o conhecimento 
gerado posteriormente é aplicado pelo aluno em campo no PAPP.     Tomando por exemplo uma 
vivencia tida durante do 3º termo, foi realizado no LabHSim o Teste de Glicemia Capilar e a 
Administração de Medicamentos pelas Vias Subcutânea e Intramuscular. Cada prática foi 
desenvolvida em uma sala e direcionado por uma professora do PAPP, uma vez que foram vistos 
anteriormente em aulas de PPM. O primeiro foi praticado nos próprios acadêmicos e os outros 
dois nas partes apropriadas para cada técnica nos bonecos, o que contribui para cada estudante 
estar apto a realizar determinadas manobras posteriormente em humanos nos campos do PAPP.    
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O CRESCIMENTO EXCESSIVO DOS TUMORES BENGNOS DE OVÁRIO E SUA INFLUÊNCIA NO TRATAMENTO 
ADOTADO  

 

LUCAS DE FREITAS SANTOS  
ISABELA TAPIE GUERRA E SILVA  

ANA PAULA ALMEIDA STANISZEWSKI  
 

O teratoma se trata de uma neoplasia de células germinativas. Em comparação com os cânceres 
epiteliais de ovário, os tumores malignos do ovário são incomuns. Embora 20 a 25% de todas as 
neoplasias ovarianas benignas e malignas tenham origem nas células germinativas, apenas 
aproximadamente 3% desses tumores são malignos. O diagnóstico é feito por exames de imagem 
e o exame físico pode apresentar massa pélvica palpável, dor a palpação, DB negativa. Entretanto, 
geralmente as pacientes são assintomáticas e o diagnóstico é feito por exames de rotina. As 
complicações possíveis são torção do ovário, com infarto hemorrágico ou até mesmo a ruptura do 
tumor na cavidade do peritônio. O objetivo deste relato de experiência é evidenciar a importância 
do diagnóstico precoce do teratoma ovariano para evitar as complicações e, principalmente, a 
perda de órgãos do sistema reprodutor.    A laparotomia por vídeo é menos invasiva e proporciona 
um pós operatório mais confortável e rápido para a paciente, porém, nos casos em que faz 
necessário a abordagem por corte devido ao tamanho da neoplasia a paciente possui um pós 
operatório mais difícil, demorando meses para se recuperar e retornar as atividades físicas. Diante 
de um teratoma benigno de ovário o tratamento se torna mais fácil, mas é preciso avaliar com 
cautela o caso para optar pela melhor conduta para a paciente, sempre visando um melhor 
prognóstico e evitando as complicações.     A metodologia deste trabalho foi acompanhar 
pacientes com diagnóstico de neoplasia ovariana benigna no Hospital Regional de Presidente 
Prudente-SP e analisar as condutas tomadas pelos médicos de acordo com cada caso. Para 
escolher a melhor conduta é preciso avaliar o tamanho e a velocidade de crescimento do tumor, 
visto que a maior incidência é em mulheres jovens, em idade fértil. É possível fazer 
acompanhamento e não realizar cirurgia de imediato nos casos de diagnóstico precoce. A 
abordagem cirúrgica varia de acordo com o tamanho do teratoma, a vídeo laparoscopia se torna 
inviável se a neoplasia apresentar grandes dimensões.    
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O ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA CRIANDO VÍNCULOS DE RESPEITO E CONFIANÇA COM ESCOLARES 
NO TERRITÓRIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA POR MEIO DA APLICAÇÃO DE TESTES DE ACUIDADE 

VISUAL.  
 

BRENO DE SOUSA ANDRADE SANTANA  
MARIANA DOS SANTOS PASCOAL  

JÂNIO CÂNDIDO ROSA JUNIOR  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

PAULA BEATRIZ DIAS MITROVINI  
 

Uma Universidade do interior paulista através do Programa de Aproximação Progressiva à Pratica 
insere os estudantes na atenção primária desde os primeiros termos do Curso Médico. Os 
estudantes utilizam as Estratégias Saúde da Família (ESFs) como cenários de prática, refletindo 
sobre suas ações de promoção à saúde como membros das equipes interdisciplinares. A 
epidemiologia do território é valorizada nas discussões que ocorrem em reuniões de equipe 
semanais. Os Ciclos pedagógicos mensais funcionam como disparadores para a criação de 
questões de aprendizagem que se destinam a resolver problemas da comunidade local. Um dos 
Planos de ação criado a partir da Problematização preconizou a avaliação de acuidade visual para 
escolares no território da ESF. Descrever a avaliação da acuidade visual em escolares no território 
de uma ESF, realizada por estudantes do Curso Médico.    Os estudantes puderam refletir que são 
atribuições comuns dos membros as equipes das ESFs a identificação de grupos, famílias e pessoas 
expostas a riscos, além da realização do cuidado em saúde para a população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da Unidade de Saúde, no domicílio e nos demais espaços 
comunitários, como as escolas. A Promoção à Saúde passa pela criação de ambientes saudáveis e 
deve construir espaços privilegiados de atuação das equipes da ESF. A avaliação da acuidade visual 
nos escolares pertencentes ao território da ESF foi importante para estreitar laços e ampliar a 
escuta para as queixas dos pequenos usuários SUS. O plano de ação foi rico em proporcionar 
possibilidades para o exercício da cidadania para os futuros profissionais de saúde. Os estudantes 
do Curso Médico e os escolares participantes avaliaram como positiva a ação desenvolvida na 
comunidade da ESF.      A ação foi realizada em escola pública do município de Presidente 
Prudente ministrada por facilitadores e estudantes do Curso de Medicina da Universidade Do 
Oeste Paulista. Inicialmente os docentes explicaram como deveria ser realizada a avaliação da 
acuidade visual, utilizando uma Tabela Snellen a dois metros da cadeira onde o escolar estava 
sentado. Concomitantemente a isso foram utilizados gestos manuais para auxiliar na realização do 
exame. Posteriormente os futuros profissionais de saúde reproduziram os conhecimentos 
adquiridos para a realização da avaliação. Logo depois foi feita análise de resultados e a 
necessidade de encaminhamento para consulta oftalmológica dos pequenos usuários do SUS.     
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O GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE ESTIMULANDO A REFLEXÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA SOBRE A 
ATUAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

 

LEONARDO VITOR PEREIRA DIAS  
HÉVILA CRISTINA MORA AMÂNCIO DE SOUZA  

GABRIEL BRISIDA OLIVO  
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  

 
Grupo de Promoção à Saúde (GPS) é um dos cenários que fazem parte da disciplina Atenção 
Integral à Rede SUS, da grade curricular do 7º termo do curso de Medicina da UNOESTE. 
O GPS atua no pós-alta hospitalar, utilizando ferramentas como resumo de alta, ficha de 
identificação de problemas, roteiro de visita e mídias interativas, e tem o escopo de incitar a 
corresponsabilização do paciente e da sua família em relação à sua condição de saúde. O estímulo 
do autocuidado possibilita autonomia ao usuário e o torna capaz de, em conjunto com a equipe da 
Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), prevenir agravos em sua saúde, despendendo 
menores recursos financeiros da saúde pública. Evidenciar a importância do acompanhamento 
domiciliar no pós-alta hospitalar a fim de garantir tanto o êxito no tratamento integral do paciente 
quanto o uso adequado dos recursos da saúde pública.    A Educação em Saúde, realizada nas 
visitas domiciliares durante o estágio do GPS, foi capaz de identificar fragilidades no autocuidado 
do usuário SUS. Tendo em vista tais fragilidades, insta claro que a atenção personalizada no pós-
alta hospitalar é imprescindível para minimizar os insucessos terapêuticos e, consequentemente, 
evitar prejuízo ao erário público, tanto por desperdício de medicamentos e materiais quanto por 
internações desnecessárias ocasionadas pelas comorbidades geradas pela hiperglicemia. Além 
disso, permite aos estudantes atuar efetivamente na promoção à saúde e prevenção de 
agravos.     Durante as visitas domiciliares realizadas nos estágios, os estudantes avaliaram o 
conhecimento e adesão ao tratamento prescrito, enfatizando a insulinoterapia.  Em visita a uma 
usuária do SUS idosa e diabética, foram identificadas irregularidades no transporte, 
armazenamento, manipulação, aplicação e descarte dos insumos utilizados no tratamento com 
uso de insulina NPH, utilizando-se dos conhecimentos adquiridos na formação médica. Conhecidas 
as irregularidades referentes aos medicamentos e insumos farmacêuticos, verificam-se 
desperdícios e efeitos indesejáveis, o que resultará no agravamento da doença. Observa-se que a 
falta do acompanhamento farmacoterapêutico ao usuário SUS, contribui para a baixa adesão ao 
tratamento e para o uso e manuseio inadequados tanto dos medicamentos, quanto dos insumos 
farmacêuticos. A usuária e seus familiares foram orientados sobre o uso correto da medicação e 
dos insumos, por intermédio de um facilitador e com o uso de recursos audiovisuais, o que ajudou 
que suas dúvidas a respeito do assunto fossem sanadas.    
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O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA EM UMA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA PERANTE A 
INTEGRALIDADE DAS AÇÕES NO MANEJO DA TERAPÊUTICA NEGOCIADA NO GRUPO DE PROMOÇÃO À 

SAÚDE  
 

DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  
DENISE LUNHANI  

JULIANA SILVESTRE GONÇALVES  
LETÍCIA SAYURI IKEDA  

LETÍCIA NAKAMURA CUBATA  
 

Um dos estágios propostos na grade curricular do sétimo termo da faculdade de medicina do 
interior paulista é a "AÇÃO INTEGRAL DA REDE DE SAÚDE". Nele, está contido o cenário GPS - 
Grupo de Promoção a Saúde, cujo objetivo é a realização de planos de ações que visam à 
promoção da saúde em pacientes pós alta hospitalar, sendo possível por meio do estreitamento 
da relação atenção primária versus terciária. Segundo a Carta de Otawa (1986), define-se 
promoção da saúde como o processo de empoderamento da população, de modo que as mesmas 
se tornem aptas a identificar suas condições de saúde, controlá-las e agir sobre seus 
determinantes biopsicossociais.  Ademais, salienta-se que as ações foram fundamentadas nos 
princípios do SUS, especialmente a integralidade, princípio este que defende uma abordagem 
integral do indivíduo, garantindo a ele acesso articulado e contínuo aos serviços de saúde, nos 
seus diferentes níveis de complexidade.    O estágio proporciona ao acadêmico um 
aperfeiçoamento do seu olhar clínico e humanizado, visto que adquire conhecimento acerca das 
patologias dos pacientes e vivencia as reais situações socioculturais de cada família. Além disso, é 
possível desenvolver um olhar crítico a respeito das falhas e efetividades do SUS relacionados aos 
níveis de atenção à saúde. Conclui-se que há deficiência na comunicação entre a atenção primária 
e terciária, já que a contrarreferência nem sempre é realizada corretamente e, muitas vezes, o 
paciente com alta hospitalar não recebe todas as orientações para sua recuperação e melhora. Em 
contrapartida, nota-se o impacto positivo que o GPS exerce na reabilitação do paciente, pois não 
somente supre as falhas de orientação, como também as contextualiza no meio em que vive, 
abordando-o de forma integral.     Durante o GPS era apresentado um resumo de alta hospitalar 
de determinado paciente. Após análise dos dados pessoais, fatores de risco, comorbidades, 
fragilidades, história de internação e fármacos utilizados, formulava-se um plano de ações 
específicas para cada paciente e família. Neste plano, incluíam-se não somente cuidados 
referentes a pós internação, mas também informações gerais sobre as patologias apresentadas 
pelo paciente, os hábitos de vida e o ambiente domiciliar. Por meio de visitas domiciliares, os 
acadêmicos dialogavam com o paciente e sua família, orientando-os e sanando as dúvidas. Como 
complemento, eram realizadas apresentações digitais e videoconferência com médico e/ou 
enfermeiro docente.    
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O POSICIONAMENTO DO ACADEMICO DE MEDICINA PERANTE SITUAÇÕES INESPERADAS NAS PRÁTICAS 
COM A COMUNIDADE.  

 

REBECA ESPELHO STORCH  
SARAH DA SILVA SÁ  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 2014, a Faculdade Medicina de 
Presidente Prudente integra em sua grade curricular O Programa de Aproximação Progressiva a 
Prática (PAPP), onde proporciona atividades práticas com a população que levam o acadêmico a 
ter essa experiência na atenção básica através da Estratégia Saúde da Família (ESF) de acordo com 
o que preconiza a Lei 8.080/90 do SUS. O presente relato trouxe experiências que causaram 
impactos no desenvolvimento destas atividades.  Realizar atividades voltadas em "promover a 
saúde e prevenção de agravos, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e 
de educação..." regida pelo Decreto n° 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa 
Saúde na Escola (PSE).    Dessa forma, vivenciamos situações em que apenas o conhecimento 
teórico não é suficiente e tivemos que ter um posicionamento de empatia e cuidado com o 
próximo. As atividades práticas, como do PAPP, são essenciais na formação do acadêmico por 
possibilitar a vivência de adversidades, que no futuro farão parte do nosso cotidiano da prática 
médica e que até mesmo as coisas mais simples devem ser esclarecidas em uma linguagem 
acessível para todos.     Em uma Escola Municipal de Presidente Prudente pertencente ao território 
de uma ESF que o PAPP integra seus estudantes na vivencia da pratica, foi cedida uma sala de aula 
para realização de testes de Acuidade visual e Daltonismo em crianças do ensino fundamental com 
faixa etária entre 6 a 12 anos. Durante a realização dos testes, contávamos com o apoio de tabelas 
específicas fornecidas pela própria Universidade. Organizamo-nos em estações onde cada 
acadêmico realizava sua função: coleta de informações, anotações dos dados da criança atendida 
e os testes citados respectivamente. Houve situações inesperadas como detecção de possível 
diagnóstico de Daltonismo. Em uma segunda situação, foi que durante a realização do teste de 
Acuidade visual uma criança apresentou resistência ao entrar na sala e parecia não ouvir aos 
nossos comandos enfrentando dificuldades para entender a proposta do teste. Ao final do exame, 
fomos informados pela coordenação da própria escola que a criança já possuía diagnostico de 
Autismo, o que justificou sua dificuldade na compreensão dos nossos comandos.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
582 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

O PRINCÍPIO DA TRANSVERSALIDADE DO HUMANIZA SUS APLICADO AO GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE: O 
OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA.  

 

ALEX WANDER NENARTAVIS  
ADRIANE SILVA GUERREIRO  

DANILO HENRIQUE RORATTO  
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  

MARIA LUIZA DE BIASI ALVES  
VITÓRIA DE MELLO DOS SANTOS  

 
O Curso de Medicina de uma Universidade privada do interior paulista, em Presidente Prudente, 
contempla os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH/Humaniza SUS) dentro do 
projeto Grupo de Promoção à Saúde (GPS), desenvolvido no estágio de Saúde Pública do sétimo 
termo. O GPS usa Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem como ferramentas para o 
desenvolvimento de suas ações, a saber, resumo de alta e plano de ação. Segundo a PNH, a 
transversalidade deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. 
Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem 
conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde 
de forma mais corresponsável. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da 
ampliação do contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das 
relações de poder hierarquizadas. No conceito da transversalidade, a humanização objetiva a 
transposição de fronteiras, ampliando os valores biopsicossociais do SUS, visando ao cuidado 
integral do usuário. O GPS em consonância com a transversalidade insere os acadêmicos nos 
domicílios para esclarecer eventuais dúvidas, promovendo educação em saúde. A relação 
acadêmico-usuário fortalece os vínculos de respeito e confiança, incentivando o auto cuidado do 
usuário e estimulando a corresponsabilização. A efetividade do projeto não depende apenas da 
participação do usuário, mas também do envolvimento da equipe interdisciplinar, sobretudo dos 
estudantes exercitando a cidadania.    Essa experiência proporcionou aos acadêmicos do Curso 
Médico aplicarem os princípios do HumanizaSUS, com foco na Transversalidade, na realização das 
Visitas Domiciliares no pós alta de um Hospital Universitário em uma cidade de 200 mil habitantes 
localizada no interior Paulista.    Unoeste A execução dos planos de ação utiliza tecnologias 
informatizadas como o monitor ALL-WIN-ONE, modem 4G, vídeo-chamada e apresentação de 
slides que contribuem para a compreensão do usuário e para a Educação em Saúde.    
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O PROJETO SAÚDE VISUAL DO ESCOLAR: NECESSIDADE DE SAÚDE NA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO 
DE AGRAVOS NO ESCOLAR.  

 

IGOR PARADA MARANGONI  
JAQUELINE NEVES FORCELINI  
JOÃO PEDRO SILVA NAGANO  

GRACIELLI FERREIRA BARBOSA  
ANA BEATRIZ ZANATA LEITE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade Oeste Paulista 
(UNOESTE) possui o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP), que insere o 
estudante de medicina na realidade comunitária, através de uma parceria entre a Secretaria 
Municipal da Saúde (SESAU) de Presidente Prudente e a FAMEPP desde o primeiro termo da 
graduação, com intuito de criar uma interação entre o estudante e o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Através de projeto Saúde Visual do Escolar, os estudantes realizam o teste de acuidade 
visual (AV). O projeto procura prevenir e resolver problemas visuais em alunos matriculados no 6° 
ano do ensino fundamental das escolas credenciadas e reguladas pela diretoria de ensino (DE) de 
Presidente Prudente, que atua ativamente em projetos de prevenção nas escolas. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 7,5 milhões de crianças em idade escolar sejam 
portadoras de algum tipo de deficiência visual, porém apenas 25% delas apresentam 
sintomatologia. O desenvolvimento motor e cognitivo é afetado pela deficiência visual desde o 
primeiro mês de vida, porém no período escolar, as alterações visuais implicam nos processos de 
aprendizagem.  Descrever a experiência vivenciada por estudantes de medicina na aplicação do 
teste da acuidade visual em uma escola Estadual para investigar crianças com alterações, que 
possam interferir no processo de ensino aprendizagem e encaminhá-las para atendimento 
oftalmológico.    : O período escolar é um dos momentos mais importante na vida da criança, pois 
é nesse período que acontece de forma mais acelerada o desenvolvimento psicossocial. A 
intervenção, quando feita precocemente pode minimizar os danos que poderiam ser causados e, 
conseqüentemente, melhorar o rendimento escolar e a qualidade de vida das crianças. Também 
aplicou na prática os princípios do SUS, contidos na Lei 8.080/90, com ênfase na equidade, pois a 
escola escolhida localiza-se em um território de vulnerabilidade social.     O teste foi realizado do 
por esdutantes do 2º termo do curso de medicina, sob supervisão dos tutores de campo da 
prática. Foi utilizada a tabela de Snellen, que é definida pela Organização Mundial de Saúde como 
o indicador mais sensível da função visual, sendo que o teste é classificado como simples, 
confiável, de baixo custo, alta sensibilidade e especificidade. Foram examinados 19 alunos do 
6ºano, 04(21%) apresentaram alterações do teste onde será agendado no Banco de Olhos Maria 
Sesti Barbosa de Presidente Prudente uma consulta com o oftalmologista,e se necessário compra 
de óculos e custeamento de procedimentos até cirúrgicos, sem nenhum prejuízo financeiro à 
família. O valor de referência utilizado para ser considerada baixa acuidade visual foi de menor 
igual a 0,7 na escala.     
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O RESGATE DA ESSÊNCIA DA HUMANIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA  
 

ANDRESSA FERNANDA BISCAINO DE ALCÂNTARA FERREIRA  
BRUNA ELISA ARSEGO  

ERALDO DE AZEVEDO COELHO JUNIOR  
GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO  

MARINA TRONDOLI  
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA  

CARLA CAROLINE DINIZ DIAS FERNANDES  
 

Descrever a humanização no campo da saúde, como uma aposta ético-estético-política, envolvendo a 
atitude de usuários, gestores e profissionais de saúde comprometidos e corresponsáveis, cujo estes as 
vezes agem de má fé preconizando frases antiéticas, abusos, agressões físicas e psicológicas etc. Com base 
nesta concepção, foi criada pelo Ministério da Saúde, em 2003, a Política Nacional de Humanização, 
atuando de forma transversal às demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na qualificação 
da atenção e gestão do SUS. Sua implantação foi essencial para que ocorresse uma mudança da interação 
SUS-usuário-equipe, gestos simples como promover a divulgação de campanhas de prevenção na atenção 
primária, visitas domiciliares e melhorar a forma de tratamento do paciente, faz com que haja um aumento 
desse vínculo e melhor aderência da população para com a saúde.  Relatar a experiência da implantação de 
uma Liga Acadêmica Multidisciplinar de Medicina da Família e Comunidade na Universidade do Oeste 
Paulista, como método de aproximação aos conceitos e às práticas de Humanização preconizadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), preparando os estudantes para serem profissionais capazes de ter uma boa 
relação com a equipe multidisciplinar e com os paciente, assim como, promover o aprimoramento dos 
alunos no desenvolvimento de projetos sociais e de pesquisa.    Concluímos que a LSFC estimula os futuros 
profissionais a trabalharem em equipe e favorecerem uma visão mais integral dos constituintes da Equipe 
de Saúde, os quais são componentes essenciais, para garantir atendimento integral, universal e igualitário 
aos usuários do SUS, tendo como foco as diretrizes da Politica Nacional de Humanização: Acolhimento, 
Gestão participativa e Cogestão, Ambiência, Clinica Compartilhada e Ampliada, Valorização do Trabalhador 
e Defesa dos Direitos dos Usuários.     Através da criação de projetos de extensão proporcionando vivências 
e práticas multiprofissionais, educação em saúde em parceria com a comunidade e unidades de saúde e o 
incentivo à produção cientifica, procuramos instituir os princípios fundamentais de Humanização em saúde: 
Transversalidade, Indissociabilidade entre Gestão e Atenção e Protagonismo, Corresponsabilidade e 
Autonomia dos Sujeitos e Coletivos. Diante das dificuldades encontradas em unir as praticas em saúde 
publica à multidisciplinaridade do trabalho em equipe proposto pelo SUS, esta liga acadêmica foi criada 
como forma de integração às praticas entre os participantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia e Farmácia. A Liga Acadêmica de Medicina da Família e 
Comunidade (LSFC) busca instituir, por meio da integração entre diferentes modalidades de ensino, uma 
aproximação precoce ao trabalho em equipe interdisciplinar permitindo troca de experiências de forma 
compartilhada entre os participantes, assegurando uma abordagem com ênfase em Atenção Primária 
humanizada.    
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O USO DA SIMULAÇÃO COMO METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM: RELATO DE UM ACADÊMICO 
DE MEDICINA  

 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
MATHEUS MEDEIROS COSTA  

 
O uso da simulação como metodologia de ensino e aprendizagem tem possibilitado ampliar 
experiências reais. Na área da saúde especificamente, no curso de medicina, se apresenta como 
um diferencial ao reproduzir os aspectos essenciais de um cenário clínico, semelhante ao que 
poderá ocorrer em um contexto clínico real. O curso de Medicina de uma Universidade Privada do 
Oeste Paulista- Unoeste, por meio do Programa de Aproximação Progressiva à Pratica- PAPP, 
realizou uma atividade na Casa Simulada da Unoeste. A Casa Simulada é um ambiente em que 
atores treinado simulam uma situação em que o futuro médico generalista e humanizado deverá 
atuar como se já fosse um profissional pertencente à Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
prezando pela integridade do paciente e de seus familiares. No caso, a paciente era uma 
profissional do sexo que não foi buscar o resultado para o Exame de Sífilis feito na ESF de seu 
bairro e precisava de orientações sobre o seu prognóstico.  Descrever a experiência de um 
acadêmico de medicina no desenvolvimento das simulações de visitas domiciliares e 
contextualizar as abordagens desenvolvidas no contexto da problemática, com respaldo da 
supervisão dos docentes.    O Caso apresentado proporcionou a reflexão da importância da 
comunicação e do acolhimento junto ao paciente, estimulando-o a no resgate do vínculo com a 
ESF na busca dos resultados de exames, orientações e tratamento. A simulação proporcionou 
refletir sobre como desenvolver Educação e saúde na Saúde Básica e também como experiência 
situações futuras que possivelmente nos depararemos no dia a dia da prática medica.      O Grupo 
de alunos do PAPP2 reuniu-se na Casa Simulada e dois membros conversaram com a atriz, que 
interpretava uma profissional do sexo com resultado do teste laboratorial para Sífilis pronto, mas 
que não voltou na ESF para busca-lo. Os estudantes conversaram com paciente e tiraram suas 
dúvidas, alertando também para a importância do tratamento e da proteção em todas as relações 
sexuais. Além disso, os alunos mostraram interesse pela paciente, e não apenas no seu problema, 
fazendo perguntas sobre familiares e amigos, hábitos e costumes diários. Após a simulação, o 
grupo de estudantes discutiu o assunto, sendo guiados pela docente para temas e detalhes 
pertinentes no caso.    
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ORIENTAÇÃO SOBRE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E DESENGASGO EM ADULTOS, CRIANÇAS E 
LACTENTES À EQUIPE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA CRECHE EM ÁLVARES MACHADO - SP: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA.  
 

MARIA FERNANDA CORREIA DALLA PRIA  
BEATRIZ ALMEIDA SPERINI  

ANA FLÁVIA FERREIRA TACCA  
NATALIA LEPRE  

CAIO AUGUSTO FERREIRA PINHO  
LETICIA LAGUNA BIANCHI  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
ADERBAL GAULINO GALASSI NETO  
BRUNA LORENA DIAS DE OLIVEIRA  

BRUNA BELONI FANTINI  
BEATRIZ SITOLINO  

 
A parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como a interrupção das atividades mecânicas do coração, que 
resulta na ausência de circulação sanguínea. Como forma de tentar restabelecer os sinais vitais do paciente, 
deve ser realizada a manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), que constitui uma intervenção 
rápida, coordenada e padronizada em uma situação de emergência no ambiente pré ou intra-
hospitalar.Outra ocorrência comum de emergência é o engasgamento que consiste na obstrução das vias 
aéreas por corpo estranho, sólido ou líquido. O engasgo é uma manifestação do organismo na tentativa de 
expelir o alimento ou objeto que obstrui a passagem do ar para os pulmões. No paciente consciente, o 
reflexo da tosse auxilia na expulsão do corpo estranho, caso a resposta fisiológica não seja suficiente, 
podendo levar a inconsciência por hipóxia, deve-se realizar as manobras desobstrutivas para evitar 
sequelas ou risco de morte. A escolha da manobra de desengasgo é definida de acordo com a faixa etária 
do paciente e do seu nível de consciência.  Orientar a equipe de educação infantil de uma creche em 
Álvares Machado - SP, sobre RCP e desengasgo em adultos, crianças e lactentes.    O estudo mostrou que a 
atividade de capacitação teve um impacto positivo sobre a educação em saúde das profissionais de 
educação infantil e serviços gerais, visto que promoveu maior segurança e conhecimento sobre o assunto, 
possibilitando a realização de um atendimento emergencial no ambiente pré-hospitalar até a chegada de 
resgate especializado.     No primeiro momento, foram entrevistadas dezesseis profissionais de educação 
infantil na faixa etária entre 21 a 43 anos, sendo três pedagogas e, seis funcionárias de serviços gerais. A 
avaliação foi realizada na forma de um questionário simples (pré-teste), com respostas objetivas, aplicado 
pelos acadêmicos do segundo ano da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. No questionário 
haviam questões sobre estado civil, filhos, carga horária, categoria profissional, ocupação além da profissão 
de educadora e, as outras perguntas relacionadas a capacitação de Ressuscitarão Cardiopulmonar. Em 
seguida, foi realizada instruções sobre as técnicas de RCP e desengasgo de adultos, crianças e lactentes, 
para isso, foram utilizados os bonecos adultos e infantis. Após a capacitação, foi realizado um segundo 
questionário (pós-teste) para avaliar a efetividade da atividade.    
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OTOPLASTIA EM UMA PACIENTE ADOLESCENTE NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE: 
RELATO EXPERIÊNCIA.  

 

FLÁVIA FERRARI  
GERSON DA SILVA XIMENDES  

 
A cirurgia plástica é um meio para melhorar o aspecto físico e psicológico dos pacientes. A 
adolescência é uma fase de alterações estruturais do corpo, podendo causar nesses indivíduos a 
não aceitação de sua imagem, desenvolvendo alterações psicológicas. É notável que pequenas 
modificações físicas podem trazer tamanha mudança no âmbito psicológico. A Otoplastia contribui 
na melhora da aparência, pois atua corrigindo a ausência congênita das orelhas, orelhas constritas, 
orelhas de abano e em sequelas de traumas. Segundo especialistas, a intervenção cirúrgica é 
indicada para indivíduos com pequenas alterações na orelha e que sofrem com incômodos como 
tamanho anormal de uma orelha em relação a outra. Neste sentido, definir o grau em que se 
encontra a curvatura de uma orelha de abano é o ponto principal para que o cirurgião faça o seu 
trabalho. Cada orelha tem uma forma, e quanto mais o tempo passa, as variações de tamanho 
podem ficar mais visíveis. O profissional irá fazer uma avaliação caso a caso a fim de indicar uma 
solução estética adequada e ajudar o paciente a ter mais confiança em sua aparência. O tema 
deste trabalho foi escolhido por os discentes de medicina terem sido estimulados pelos seus 
tutores sobre a importância de disseminar o conhecimento deste tipo de procedimento liberado 
pelo Sistema Único de Saúde no caso de alterações mentais.  Relatar sobre a execução da 
Otoplastia pelo Sistema Único de Saúde em adolescentes com alterações psicológicas.    Portanto, 
é evidente que o SUS tem um papel crucial no bem estar dos pacientes e que a otoplastia é um 
procedimento de cirurgia plástica que cresceu com a facilidade de acesso, permitindo que os 
jovens possam solucionar seus problemas de auto aceitação física.      A cirurgia foi realizada no 
Hospital Regional de Presidente Prudente em uma paciente do sexo feminino, 17 anos, 
encaminhada por um psiquiatra devido uma depressão causada pelo desconforto com as orelhas. 
Sendo o fato da realização deste procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é pouco sabido 
pela população, algo importante de ser ressaltado da disponibilidade desse tipo de cirurgia em 
alguns casos específicos, como em transtornos psicológicos causados pelo "defeito das orelhas". 
Os distúrbios incluem dificuldade de manter relações sociais, alguns sinais depressivos, 
consequências de ser vítima de bullying. A equipe médica era composta por dois residentes de 
cirurgia plástica supervisionados pelo chefe do serviço. Foi realizado nas duas orelhas uma sutura 
com fio inabsorvível posicionado na cartilagem conchal, transfixando até pericôndrio anterior e 
suturado na fáscia mastóide por fixação, sem a ressecção ou escarificação de cartilagem auricular. 
Paciente posicionado em decúbito dorsal e submetido à anestesia local, com solução anestésica.     
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OUTUBRO ROSA: AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA COM 
FUNCIONÁRIAS DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA.  

 

FLÁVIA CORRÊA DE OLIVEIRA LIMA  
CAMILA MARTINS BARBATTO VOLPATO  

BRUNA ZULIM DAVANÇO  
 

O Outubro Rosa é um movimento mundial que visa chamar atenção para a realidade atual do 
câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o segundo tipo de 
câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por cerca de 28% 
dos casos novos a cada ano. O prognóstico se mostra bem favorável quando o diagnostico é feito 
em sua fase precoce e seja realizado um tratamento adequado.  Realizar educação em saúde e 
conscientizar a população alvo sobre a doença em pauta, desenvolvendo uma melhor 
compreensão acerca da gravidade do tema abordado.     A atividade realizada se fez positiva tanto 
para as funcionárias tanto para os alunos. Contribuiu para o esclarecimento da doença e as formas 
de prevenção, além de estas serem agora fortes disseminadoras dessa informação; para os 
estudantes proporcionou uma aproximação à realidade da população despertando a importância 
da promoção à saúde.      alunos do terceiro termo da Faculdade de Medicina de Presidente 
Prudente (FAMEPP), da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), em sua disciplina Programa de 
Aproximação a Progressiva à Prática (PAPP), que busca inserir o estudante de medicina desde o 
primeiro termo na realidade da população e do sistema de saúde, desenvolveram uma ação 
educativa referente à comemoração do Outubro Rosa com funcionárias da equipe de limpeza da 
universidade. Esta se desenvolveu em dois momentos: no primeiro realizou-se uma breve 
apresentação sobre o câncer, diagnósticos, tratamentos, e prognósticos, destacando a 
importância da realização da mamografia anualmente em mulheres acima de 40 anos. O momento 
seguinte foi dividido em estações, cada uma delas focada em uma atividade. Para iniciar foi 
realizada uma anamnese, contendo principalmente nos antecedentes pessoais a última 
mamografia, o último Papanicolau e sua atividade sexual; e nos antecedentes familiares possíveis 
histórias de cânceres. Seguindo, aferia-se pressão; media altura e peso para o cálculo do Índice de 
Massa Corpórea (IMC); circunferência abdominal; e, por fim realizaram-se simulações em bonecos 
da realização do autoexame, chamando atenção que caso percebesse algo de diferente, 
procurasse o médico com urgência. As informações colhidas foram analisadas pelos estudantes e, 
se alteradas, passadas para o médico responsável.     
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PARCERIA UNOESTE/SMS DE PRESIDENTE PRUDENTE PROMOVE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS 
A FUNCIONÁRIOS DA ESF PARQUE ALVORADA  

 

RENATO PERETTI PRIETO FERNANDES  
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  

 
Alunos do 4° termo do curso de medicina, durante estágio na ESF Parque Alvorada de Presidente 
Prudente - SP, identificaram como fragilidade desta equipe de ESF a falta de capacitação para 
atendimento de PCR (parada cardio-respiratória) e engasgamentos em adultos e crianças caso isso 
ocorresse dentro da unidade de saúde e fizeram um projeto de intervenção para capacitá-los a 
saber como proceder numa situação de PCR e engasgamentos Capacitação de toda equipe da ESF 
Parque Alvorada, inclusive escriturários, pessoal dos serviços gerais, agentes comunitários de 
saúde e demais profissionais para o pronto atendimento em caso de PCR ou engasgamentos tanto 
em adulto como em crianças    Todos os funcionários da ESF aprenderam as manobras de 
reanimação e desengasgamento e relataram se sentir mais confiantes de atuar nessas situações 
caso seja necessário    UNOESTE Foram trazidos bonecos de simulação à ESF Parque Alvorada, 
onde através de demonstrações práticas foram ensinadas manobras de desengasgamento e de 
reanimação cardio-respiratória, em seguida os funcionários puderam praticar nos bonecos e testar 
a eficiência das manobras que estavam realizando    
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PERFIL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS DE NEOPLASIA PROSTÁTICA MALIGNA NO ESTADO DA BAHIA NO ANO 
DE 2015  

 

MILTON MENDES CATTINI  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

WILLYS TRISTÃO  
 

O câncer de próstata é uma neoplasia que raramente causa sintomas em seu período inicial, 
entretanto em fase sintomática pode indicar uma enfermidade avançada. Dentre as manifestações 
clínicas, podem ser observados sintomas urinários como obstrução uretral, hematúria e 
incontinência urinária. As causas envolvem: idade, etnia, hereditariedade e fator hormonal, além 
de fatores ambientais. Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia, o diagnóstico é 
realizado pelo toque retal e pela dosagem do antígeno prostático específico (PSA), porém sua 
confirmação é definitiva através da biópsia do órgão. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA), o tratamento é feito de acordo com os riscos, benefícios e 
características do tumor, podendo ser realizado cirurgia, radioterapia ou tratamento hormonal. 
Justifica-se com essa busca, demonstrar a importância da neoplasia prostática, sendo que, de 
acordo com as estatísticas, representa um risco de grande relevância para cuidados e prevenções 
na saúde do homem; e que deve dessa forma, servir como ferramenta de alerta e de precaução 
para a população em estudo. O objetivo deste relato é mostrar a importância da prevenção para a 
neoplasia prostática e identificar o número de casos dessa enfermidade no Estado da Bahia no ano 
de 2015 através do SIH/SUS, relacionando desta forma, estatisticamente, com as internações por 
faixa etária e com outras enfermidades neoplásicas.    Os estudos sobre o número de casos de 
internação, faixa etária predominante e óbitos por Neoplasia Prostática maligna no Estado da 
Bahia representam um conjunto de dados importantes para a visão epidemiológica da população, 
podendo, portanto, servir de ferramenta para possíveis intervenções de promoção e prevenção 
em saúde de acordo com a necessidade indicada.      Na Bahia em 2015 houve 5842 óbitos por 
câncer, sendo que 1189 foram causadas por Neoplasia Prostática Maligna. Em relação às 
internações por neoplasias inespecíficas, o câncer de próstata foi a maior causa, com 2505 casos. 
Quando analisado o perfil levando em consideração a faixa etária, verificou-se que a maior 
proporção de internações se encontra entre os 60 e 69 anos, totalizando 1000 casos somente no 
Estado analisado. O câncer de próstata demonstrou em seu perfil epidemiológico ser uma doença 
em que devem ser atribuídos cuidados especiais tanto no tratamento quanto na prevenção, pois o 
número elevado e considerável de casos entre homens em perfil de idade específica leva muitas 
vezes ao comprometimento e à debilidade corporal, resultando assim, em internações e sintomas 
progressivos que muitas vezes evoluem e afetam outros órgãos, podendo, portanto, resultar em 
morte.    
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PERSPECTIVA DOS ESTUDANTES SOBRE O 6 TERMO (3º ANO) DE UMA FACULDADE DE MEDICINA FRENTE 
AOS TRANSTORNOS MENTAIS POR ELES ENFRENTADOS  

 

MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA  
DANILO ZANGIROLAMI PENA  

FELIPE LEONARDO SEMENSATI  
 

O ingresso na faculdade de medicina no Brasil é precedido por um intenso e longo período de 
sacrifício e desgaste emocional devido à grande competitividade encontrada no processo seletivo. 
Adentrar ao curso desperta no estudante e na família um sentimento de valorização e realização, 
mas, estar no curso médico exige do estudante uma adaptação e mudança no seu estilo de vida, o 
que pode causar alteração na saúde física e mental do estudante. Estudos demonstraram que 
estudantes do terceiro e quarto ano apresentam os piores índices de qualidade de vida, o que foi 
denominada "crise do meio", cursando principalmente com sinais de ansiedade grave e depressão. 
Recentemente no Brasil, uma série de casos de tentativa de suicídio entre alunos do quarto ano da 
faculdade de medicina da USP foi relatada pelo Jornal Folha de São Paulo. Segundo a matéria, 6 
casos já ocorreram esse ano, e as principais causas são a carga horária extenuantes, a falta de 
tempo para cuidar de si próprio, a dificuldade em lidar com os problemas do paciente e os 
próprios, além da falta de suporte por conta da universidade com a saúde mental de seus 
estudantes.  O presente relato visa elucidar as percepções dos autores a respeito do 6º termo (3º 
ano) do curso de medicina frente as mudanças ocorridas.    O curso médico pode trazer impactos 
para os acadêmicos tanto fisicamente quanto mentalmente e por isso é muito importante que 
haja comunicação entre os mesmos e todos aqueles que o cercam, pois conversar pode expor suas 
ansiedades e melhorar suas condições emocionais. Além disso, o apoio da diretoria do curso é 
fundamental para que melhorias ocorram, por isto, acreditamos que reuniões mais frequentes 
podem ajudar muito mais nas melhorias do curso.     No 6 termo, nos deparamos com as 
especialidades médicas embutidas nas matérias de clínica médica 1, 2 e 3. Isto ocorreu devido a 
mudança curricular, adiantando parte de tais matérias do 8º termo para o 6º termo. Após os 
primeiros contatos com as matérias, os problemas foram surgindo, as altas cargas horárias, aulas 
que não respeitavam os horários de duração ou aquelas que eram dadas em tanta quantidade que 
segundo a opinião dos autores, se tornaria muito difícil em aprender naquele momento, o que 
trouxe apreensão e alguns problemas mentais visíveis nos estudantes, como ansiedade extrema e 
irritabilidade. Entretanto, passando-se o primeiro bimestre, após uma reunião entre os alunos e 
professores, muitas coisas mudaram, os professores tornaram-se mais maleáveis e entendedores, 
facilitando e muito o aprendizado. O método de avaliação, aulas teóricas e práticas começaram a 
encaixar-se muito bem, tornando o aprendizado muito valioso e interessante, como a introdução 
ao ecg, contato com pacientes psiquiátricos, aulas no laboratório de simulação e outras. 
Juntamente com o método PBL, o sexto termo começou a se tornar muito produtivo, e isto se 
deve a atuação da universidade em acalmar, apoiar e entender os estudantes em todos os 
âmbitos.    
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL - UMA ABORDAGEM A PNAISP  
 

DÉBORA LETÍCIA CORREIA  
ADRIANA LUCIA SCHEROLI  

AMANDA GASPAR SILVA  
AMANDA GERVASONI PAGANINI  

ANANDA MARIA DA SILVA TRAJANO  
FELIPE A.A.FALCONI DE OLIVEIRA CÍCERO  

FELIPE STUANI BRIGATTO  
JORGE FELIPE SIDRACO DA SILVA  

KAIO MACEL DE CARVALHO CORTEZ  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

 
A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a lei de execução penal prevê que é dever do Estado dar 
assistência ao preso, sendo que ela será material, à saúde, jurídica, à saúde, educacional, social e religiosa. 
A assistência à saúde do preso e do internado é de caráter preventivo e curativo. A Portaria Interministerial 
n°1, de 2 de janeiro de 2014, institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 
de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando a 
importância da definição e implementação de ações e serviços que viabilizem uma atenção integral à saúde 
da população compreendida pelo sistema prisional. Tendo como objetivo garantir o acesso das pessoas 
privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral do SUS, promovendo o acesso as Redes 
Atenção à Saúde. A Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, que institui normas para a operacionalização da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP) no âmbito do SUS, seguindo as diretrizes das redes de atenção em saúde, portanto atendimento 
hospitalar e ambulatorial da Pessoa Privada de Liberdade (PPL), será direcionado a referência. As 
Necessidades de Saúde devem ser atendidas de modo que o seu cumprimento garante a funcionalidade 
dos princípios do SUS - integralidade, equidade e universalidade. São necessidades de Saúde: boas 
condições de vida, garantia de acesso as tecnologias que melhorem e prolonguem a vida, necessidade de 
vínculo com um profissional ou equipe, necessidade de autonomia e autocuidado. Analisar e compreender 
o processo de atendimento a PPL de acordo com a PNAISP. Verificar se a PNAISP atende as necessidades de 
saúde da PPL.    A PNAISP foi implementada objetivando atender a demanda de saúde da população 
carcerária norteando-se nos princípios do SUS. Para tanto ela se baseia na atenção básica, a ser prestada no 
interior da unidade prisional. Ela obedece às redes de atenção à saúde, sendo a atenção secundária e 
terciária atendidas pelos locais de referência. De acordo com as informações colhidas a PNAISP é cumprida 
de forma adequada. As necessidades de saúde da PPL em relação ao acesso as tecnologias que prolongam 
a vida e o vínculo com o profissional de saúde são atendidas. Em relação a boas condições de vida e 
autonomia não podemos fazer colocações, vide que não buscamos isso no trabalho, mas com a 
implementação da PNAISP, se a atenção de saúde for boa, as condições de vida e a autonomia 
melhoram.     Foi realizada a busca da legislação que regulamentava a PNAISP, foi feita a leitura do texto, 
analise e compreensão de quais são as suas disposições e objetivos. Após esse processo foi localizada uma 
PPL no Hospital Regional que tivesse condições e se dispusesse a conversar com o grupo e contar a sua 
história clínica. Com esses dados foi feita a análise de como é cumprida a PNAISP e se ela atende as 
necessidades de saúde da PPL.     
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PRIMEIRO MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADO POR MÉDICOS VOLUNTÁRIOS EM 
JURUTI/PA - REGIÃO AMAZÔNICA  

 

EMANUELE MORAES MELLO  
FERNANDO BUZATTO MANTOVAN  

 
A região Amazônica representa uma área de escassez de médicos especialistas, principalmente 
oftalmologistas. Com isso, relatar a experiência das primeiras cirurgias oftalmológicas realizadas 
nessa localidade é muito importante. O objetivo foi relatar o primeiro mutirão de cirurgias 
oftalmológicas no município de Juruti/PA - Região Amazônica.     Contudo, considerando as 
dificuldades locais, financeiras e logística de transportes; o primeiro mutirão de cirurgias 
oftalmológicas de Juruti/Região Amazônica pode ser considerado um sucesso, não apenas pelo 
baixo índice de complicações e qualidade visual PO, mas pelo acolhimento mútuo entre 
populações da mesma nação, com tamanhas diferenças. Foi unânime a satisfação.     Os 
procedimentos foram realizados por médicos paulistas voluntários no Hospital Nove de Julho, 
gerido pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, em janeiro de 2017. 
Avaliados 62 pacientes, diagnosticados previamente com catarata e pterígio. Abordados dados 
epidemiológicos e oftalmológicos. Desses, 64,81% estavam pela primeira vez em uma consulta 
oftalmológica completa (apenas triagem prévia). Aparelhos: microscópio Leica m220; 
facoemulsificação Laureate System Alcon e lentes Acrysoft IQ Alcon. Realizados 55 procedimentos 
cirúrgicos (olho mais acometido) em quatro dias de mutirão (63,64% feminino; 54,55% olho 
esquerdo). Avaliados no 1° e 15° Pós Operatório (PO). 46 cirurgias de facoemulsificação e implante 
de Lente intraocular. 34,78% cataratas totais (81,25% nigra); 30,43% nuclear grau (G) 3/4; 26,08% 
nuclear G2; 6,52% subcapsular G4 e 2,18% polar posterior. 86,95% idosos (média: 67,92 anos) e 
acuidade visual predominante menor que 20/200 (cegueira legal). Apenas duas complicações 
(3,63%), sendo desinserção do saco capsular, resultando em fixação escleral/LIO. No 1° PO 
prevaleceu condições esperadas como hiperemia conjuntival e edema de córnea. No 15° PO 
observado melhora de pelo menos duas linhas na Tabela de Snellen (96,36%). Atribuiu-se 
alterações retinianas os casos que não obtiveram melhora da visão. 09 exérese de pterígio; 03 G4 
e 06 G3. 100% adultos (média: 52,67 anos) e com acuidade visual predominante menor que 20/70 
(visão subnormal, 55,56%). Não foram observadas complicações nesses pacientes e todos os POs 
dentro do esperado.     
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PRINCÍPIOS HUMANIZASUS SÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO NA PARCERIA 
UNOESTE/ SMS DE ÁLVARES MACHADO-SP  

 

AMÉLIA ALVES DO NASCIMENTO COUTINHO  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  
NEIDE MARIA DE CASTILHO  

 
A Unoeste utiliza metodologias ativas de ensino aprendizagem com estudantes do curso médico 
desde o primeiro termo, fazendo com que os mesmos coloquem em prática os princípios do sus 
no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.  Valorizar 
os planos de ação e cuidados na população adscrita na unidade de Estratégia de saúde da 
família.    A comunidade, os estudantes e os trabalhadores da saúde avaliam como positivos os 
planos de ação desenvolvidos por meio da parceria UNOESTE/ sms(secretaria municipal de saúde) 
de Álvares Machado-SP.     UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA- UNOESTE Os aprendizes são 
inseridos nas unidades de estratégia de saúde da família(ESF) dos municípios de Presidente 
Prudente e Álvares Machado, fazendo parte das equipes interdisciplinares que agem nos 
territórios adscritos. Os docentes orientam a produção de planos de ação para serem aplicados 
nas comunidades das áreas de abrangência, de acordo com as necessidades de saúde apontadas 
para os usuários da rede sus. A epidemiologia é valorizada na produção dos planos, produzidos a 
partir da utilização da problematização. A ESF Nossa Senhora da Paz, em Álvares Machado-SP, 
recebe estudantes do primeiro ao quinto termo e realiza atividades de promoção à saúde, criando 
ambientes saudáveis na comunidade. Os grupos abrangem as políticas públicas preconizadas pelo 
Ministério da saúde de acordo com as faixas etárias de desenvolvimento humano. Os princípios do 
humanizasus são aplicados na construção dos planos de ação. A docente médica, que também é 
gestora da ESF, participa mostrando a inseparabilidade entre atenção e gestão. Os grupos de 
promoção à saúde existentes na ESF são estimulados a opinarem sobre a qualidade de saúde que 
querem para o seu município,de acordo com a lei 8.142/90. Os estudantes entendem que essa 
ação faz parte da transversalidade e da transgrupalidade. Visitas Domiciliares (VDs) são realizadas 
com a presença do médico da ESF e dos estudantes, nas VDs o docente chama atenção para o 
protagonismo e autonomia do usuário do SUS.    
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PROBLEMATIZAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO RELACIONADO À SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PMAQ E 
AMPLIANDO O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO MÉDICO PARA A GESTÃO DIALOGAL, EM UMA ESF DO 

INTERIOR PAULISTA  
 

CINTHIA MARIA LIMINIDES SILVA  
REBECA DE TOLEDO PENNACCHI NEVES BAPTISTA ANDRADE  

BIANCA DE PAIVA BATISTA DOS SANTOS  
BRUNA ESTELA KAVANA FUKUMITSU  

JESSICA COLTRI BARROS BORELLI  
DAMARES KIMIE HOJO  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) foi 
produto de um processo de negociação e pactuação das três esferas de gestão do SUS buscando 
uma distribuição meritocrática de recursos financeiros, na expectativa de que, definindo 
parâmetros supostamente adequados, as equipes e os gestores procuram atingi-los, melhorando a 
qualidade da atenção. Ele é composto por um instrumento de avaliação externa, organizado em 
três fases: Adesão e Contratualização, Certificação e Recontratualização. Os avaliadores são 
contratados por pactuação entre o Ministério da Saúde e instituições de ensino.  Apontar as 
fragilidades encontradas em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um 
município do interior do Estado de São Paulo, por meio da simulação da aplicação dos módulos do 
Manual do PMAQ, auxiliando os gestores a melhorar a qualidade do atendimento à saúde da 
população.     A Secretária demonstrou satisfação com a simulação da aplicação do PMAQ na ESF. 
A Equipe de Saúde conseguiu refletir a respeito de possibilidades a serem implantadas para 
melhorar o atendimento em saúde para a população adscrita à ESF.     O Plano de Ação executado 
emergiu da Metodologia Ativa de Ensino Aprendizagem utilizada na UNOESTE, denominada 
Problematização. Nos Ciclos Pedagógicos, realizados bimestralmente com os estudantes que 
fazem parte das equipes das ESFs, são criadas questões de aprendizagem, a partir de fragilidades e 
fortalezas encontradas nos territórios das áreas de abrangência das ESFs. Por meio da participação 
nas reuniões de equipe e solicitação da Secretária Municipal de Saúde, os estudantes de Medicina 
da Unoeste aplicaram o questionário de avaliação externa do PMAQ-AB utilizando: o módulo I que 
visa avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da ESF; o módulo II 
que corresponde à entrevista com os profissionais da equipe de Atenção Básica, além da 
verificação de documentos na ESF para obtenção de informações sobre o processo de trabalho e 
sobre a organização do cuidado com o usuário, apoiando a avaliação de padrões de acesso e 
qualidade e módulos V e VI relacionados à Odontologia. Estudantes se reuniram com a Gestora 
Municipal e com a equipe da ESF, apresentando os resultados.    
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PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: UM OLHAR SOBRE 
AS ATUAIS NECESSIDADES DA SAÚDE.  

 

CAROLINA MORAIS FARIA  
 

Nos atendimentos em saúde é frequente que aspectos subjetivos se tornem ignorados pelo ranço 
do modelo biomédico, que direcionava e reduzia o adoecer a um agente etiológico. Hoje tenta-se 
mudar essa visão ao ver a saúde de uma nova forma. Este trabalho é um relato de experiência 
sobre a importância do Programa de Aproximação Progressiva à Prática da Universidade do Oeste 
Paulista associado à disciplina de Comunicação em Saúde na formação do acadêmico de medicina 
na perspectiva de compreender o ser como biopsicossocial. Vinculada ao princípio de equidade, 
igualdade com justiça social, a ESF deve priorizar a atenção às famílias de maior vulnerabilidade 
biológica e social. A Visita Domiciliar é inserida nesse contexto e leva o profissional de saúde até o 
paciente, essa aproximação permite identificar vários problemas que afetam a saúde do usuário 
SUS em sua realidade. O presente trabalho tem como objetivo expor a importância de integrar o 
estudante à Estratégia de Saúde da Família desde o primeiro período da graduação e fazê-lo 
compreender na prática o Sistema Único de Saúde (SUS), usuários e equipe. De modo 
complementar, a matéria comunicação em saúde, tem a meta de ensinar a utilização de 
estratégias que informam, influenciam, cuidam e amparam no sentido de promover saúde na 
unidade básica e em nosso futuro como médicos, transformando o sistema de saúde em que 
estamos inseridos    Através da matéria e do programa vivemos a realidade do SUS atuando dentro 
da ESF. Verificamos ainda que o paciente necessita de um novo olhar. A teoria de Comunicação 
em Saúde e o aprendizado na atenção primária nos possibilita reconhecer além das condições dos 
usuários SUS, a atuação da equipe e o nosso lugar como futuros médicos.     Na unidade 
multiprofissional, aprendemos a importância de cada integrante para o seu correto 
funcionamento, além de nos proporcionar o contato com o paciente através da visita domiciliar. 
Essa se caracteriza por manter o paciente de forma humana e acolhedora, estabelecendo o 
vínculo e o elo usuário/profissional em saúde se dá no âmbito de escuta e de trocas, e o principal 
instrumento para o estabelecimento e manutenção dessa ligação entre o profissional de saúde e o 
paciente é a comunicação. Para ocorrer a visita a Escala de Coelho é aplicada, essa se baseia em 
fatores de risco avaliados na primeira visita domiciliar pelo agente de saúde. Através da conversa, 
nós estudantes, podemos conhecer as famílias, aplicar novamente o questionário, e pôr em 
prática conhecimentos adquiridos na universidade como coletar sinais vitais e realizar etapas do 
exame físico. Ressalto que essa relação de confiança é construída pela comunicação e escuta, pois 
os pacientes relatam não apenas perturbações fisiológicas durante as visitas, mas também 
questões sociais e dilemas vivenciados rotineiramente na célula familiar    
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PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA E SAÚDE DO HOMEM: INFORMAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO.  

 

CAROLINA MORAIS FARIA  
CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL  

 
A graduação de Medicina da Universidade do Oeste paulista (UNOESTE) apresenta em sua grade 
curricular do 1º ao 5º termo o Programa de Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) que tem 
como objetivo inserir o acadêmico desde o 1º semestre do curso na atenção primária do Sistema 
Único de Saúde (SUS). No decorrer da disciplina o aluno compreende de forma gradativa como 
funciona a saúde no país, entrando em contato direto com a população de cada Estratégia Saúde 
da Família (ESF). E foi com esse objetivo que nosso grupo foi convidado a participar da extensão do 
dia do homem na ESF do Jardim Primavera do município de Presidente Prudente. Ao se falar em 
aproximação entre usuário e equipe relato aqui a nossa experiência no dia do homem. O objetivo 
principal da extensão foi conscientizar a população masculina sobre as doenças mais comuns 
entre essa, além dos hábitos de vida que prolongam a longevidade, bem como a utilização do 
SUS.     A atividade correspondeu às propostas da Atenção Básica de prevenção e promoção a 
saúde por conscientizar os homens aos cuidados necessários com a saúde dos mesmos. 
Percebemos que a maioria dos usuários-SUS não sabiam quando e como usar o sistema, pois 
nunca foram informados quando devem procurar e que serviços são oferecidos na ESF, com isso, 
concluímos que a ação foi de grande relevância devido ao nosso papel informativo no evento, não 
falando somente de doenças, mas também de como a população deve usar o SUS.     Seguindo a 
tendência mundial a ESF Primavera aderiu a campanha Novembro Azul no dia 17 do mês de 
novembro de 2016 que é voltada a saúde do homem. Os participantes do evento foram os 
integrantes da equipe ESF (médico, enfermeira, técnicos de enfermagens, agentes comunitários 
de saúde) e estudantes de medicina (do 1º ao 5º termo). Nesse dia foram oferecidas consultas 
com atendimento referenciado, realização de exames e palestras além de um momento de 
confraternização entre funcionários e usuários. Nosso grupo (1º termo), além de participar 
intensamente da triagem, realizou palestras sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST´s) 
mais recorrentes na população masculina como, por exemplo, a sífilis, sua forma de contágio, seu 
tratamento e sua evolução, além de salientar a importância de solicitar o serviço médico quando 
necessário, e não o "atendimento" feito por pessoas não capacitadas como balconistas de 
farmácia, pois ainda que os sintomas visíveis como a lesão desapareça, podem ocasionar 
problemas graves. Os outros grupos que lá estavam abordaram outros temas relacionados 
também à saúde do homem. No dia, o médico da unidade também participou ativamente nos 
ensinando e ministrando uma fala destinada, basicamente, a informar os usuários de que não 
devem procurar os serviços de saúde somente em caso de sintomas já agravados.    
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A RESPONSABILIDADE NA PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA JOVENS EM IDADE 
ESCOLAR: UMA AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL E DO ESTADO NUTRICIONAL EM ESTUDANTES DE 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE.  
 

JULIANA PARMINONDI  
JULIANA TAVARES SILVESTRINI TIEZZI  

KAELISE CRUZICHI MEMARE  
LARA CAROLINE ANASTACIO HARO  

LARIANE SEGATO TRONDI  
LAURA HARTMANN  

LETICIA NASCIMENTO COLNAGO  
LIVIA CHAVES DE AQUINO BARBOSA FRAZÃO  

LIZ ANDRADE AMARAL  
PRISCILA SILVA FIABANI  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
 

A faculdade de medicina de Presidente Prudente, por meio do Programa de Aproximação 
Progressiva a Pratica- (PAPP), insere os estudantes na atenção primaria trabalhando em parceira 
com a ESF Vila Marcondes, abrangendo escolas públicas da região de acordo com politicas de 
saúde e educação. O PSE e uma Politica Intersetorial da Saúde e Educação voltadas a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira com a finalidade de se unirem para 
promover saúde e educação integral. JUSTIFICATIVA: Um dos maiores problemas enfrentados por 
adolescentes em idade escolar é a dificuldade no aprendizado, causada pela baixa acuidade visual. 
Por isso, é importante investir em projetos que envolvam o diagnóstico precoce de doenças 
oculares.  Relatar a experiência de estudantes do curso de medicina que desenvolveram ações 
dentro do Programa Saúde na Escola, visando demonstrar a importância da promoção à saúde em 
idade infantil.    Podemos concluir que o Programa Saúde Escola (PSE) destaca a importância no 
fortalecimento das ações desenvolvidas pelo SUS e é um instrumento de promoção e prevenção 
de doenças. Os testes feitos pelos estudantes contribuíram para o diagnóstico precoce da 
deficiência visual e encaminhamento ao médico que irá regularizar o processo de atendimento nas 
consultas médicas. A acuidade visual e cálculo do IMC permitirá uma melhoria na qualidade do 
aprendizado das crianças e prevenção da obesidade.     Atividade foi realizada na Escola Municipal 
de Presidente Prudente na área de abrangência da ESF Vila Marcondes. Os estudantes utilizaram 
os objetivos e diretrizes do PSE para realizar as atividades que foram elas: avaliação 
antropométrica - que consiste na análise de peso e altura dos estudantes, compondo um 
importante recurso para classificar o estado nutricional de acordo com cálculo do IMC - e a saúde 
ocular, por meio do teste de acuidade visual, que visa o controle da deficiência visual em 
escolares, evitando um déficit no aprendizado e no desenvolvimento intelectual. Ao final todos os 
dados foram tabulados, e feito a indenticação de problemas e encaminhados a ESF para 
acompanhamento.    
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: VIVÊNCIA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA.  
 

NATHÁLIA OTAVIANO GUIMARÃES  
MILTON MENDES CATTINI  

MARIANA BAPTISTA ANGELUCI  
MARIA CLARA PIMENTA MELO  

INGRA MARIA CERIBELLI  
MARIA AMÉLIA ALMEIDA PEGORER  

MARCELA DIAS DE OLIVEIRA LIMA  
MARINA REBOLLO JERONIMO  

EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  
 

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007 com o objetivo de 
promover saúde e educação integral às crianças, adolescentes, jovens e adultos de educação pública 
brasileira, sendo constituído de políticas intersetoriais que são articuladas entre diferentes setores como a 
escola e a unidade de saúde compartilhando decisões e assegurando a integralidade do cuidado. Por meio 
do PSE obtém-se a criação de ambientes saudáveis para melhoria de saúde, conforme a Política Nacional de 
Promoção da Saúde da Portaria nº 687/2006. Estudantes do curso de Medicina de uma Universidade do 
Interior Paulista vinculados ao Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP) são inseridos em 
práticas da atenção primária na Estratégia Saúde da Família (ESF) e criam planos de ação pela aplicação de 
Metodologias Ativas de Ensino - Aprendizagem baseados na problematização. Ao proporcionar contato 
direto com a comunidade e necessidades de saúde, possibilita ao estudante compreender o papel 
educativo da equipe multidisciplinar, elaborar e realizar práticas educativas na comunidade. Relatar a 
experiência dos estudantes de medicina na participação do PSE e em atividades de promoção à saúde em 
uma Escola Municipal do interior Paulista.    A participação dos estudantes de Medicina no PSE foi 
enriquecedora, pois dessa forma foi possível aproximar-se da prática médica na comunidade ao esclarecer 
dúvidas sobre os temas abordados, compreender as necessidades de saúde da população, entender melhor 
o papel da atenção básica em saúde e aprimorar novos conhecimentos contribuindo para uma melhor 
formação acadêmica. Além disso, ficou evidenciada a importância do PSE para a comunidade já que por 
intermédio dele houve a criação de ambientes de promoção à saúde em conjunto com os pais e a equipe 
multidisciplinar, prevenindo possíveis agravos e assegurando uma melhor qualidade de vida.     Em uma 
escola municipal, os estudantes do 3º termo de Medicina realizaram o PSE com alunos do 3º ao 5º ano do 
ensino fundamental. Uma sala de aula na própria escola foi dividida em estações que possuíam: 
antropometria, cálculo do IMC, acuidade visual e exame físico com inspeção céfalo-caudal, além de 
avaliação dos questionários sobre alimentação e hábitos de vida que foram preenchidos com auxílio dos 
pais. Em seguida os estudantes elaboraram um plano de ação onde foram abordados temas como 
pediculose, baixo peso, sobrepeso, saúde bucal e acuidade visual que resultou em uma grande roda de 
conversa com envolvimento da equipe multidisciplinar, pais e funcionários. Durante o encontro, além de 
conceituar os problemas, houve a realização de educação em saúde focada em promover saúde com 
esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos.    
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DIA DAS LIGAS  
 

ANDRE PELOSI ALVES  
CAROLINA MIRANDA DUAILIBI  

CLAUDIA ALVARES CALVO ALESSI  
 

A Extensão Universitária Dia das Ligas, foi uma projeto proposto pelo Diretório Acadêmico Dr. José 
Hamilton do Amaral - DAJHAM e Comissão de Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina de 
Presidente Prudente, que visa a junção de todas as Ligas Acadêmicas para uma formação de 
Educação em Saúde e Empowerment Comunitário. O objetivo do presente Projeto de Extensão é 
integrar as mais diversas áreas médicas para favorecer a saúde da população e aumentar a 
educação em saúde.    O projeto atingiu grande sucesso, frente a população e os acadêmicos 
participantes, sendo de grande importância para o crescimento profissional e pessoal dos 
estudantes, mas em especial, o Empowerment que a comunidade adquiriu.    UNOESTE O projeto 
propõe que durante dois sábados, na Praça Nove de Julho no centro na cidade de Presidente 
Prudente, um conjunto de Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente 
interage com a população que circula no local para um processo de formação da comunidade com 
maneiras didáticas de educação em saúde. O projeto trouxe uma experiência incrível para os 
ligantes e membros do Diretório Acadêmico que puderam manter contato com a população de 
maneira direta; onde pudemos observar a troca de conhecimetos de maneira horizontal e 
perceber o empowerment comunitário sendo inserido dentro de uma população para seu próprio 
favorecimento; tal empowerment, gerado pelos acadêmicos participantes que puderam 
reconhecer seus resultados através de um feedback instantâneo.    
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PROJETO SAÚDE VISUAL DO ESCOLAR: PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E DE PRES. PRUDENTE  

 

ELENICE MORINI DUARTE  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA  

NEIDE MARIA DE CASTILHO  
 

O projeto da avaliação da acuidade visual se destaca por sua importância no fortalecimento das 
ações desenvolvidas pelo SUS e por um instrumento de prevenção às doenças e de promoção à 
saúde, colaborando para a criação de ambientes saudáveis. Quando se verifica a deficiência visual 
nos escolares, constata-se em muitos deles um comprometimento em seu desenvolvimento 
intelectual, já que o veículo para a obtenção de informações encontra-se comprometido. Através 
da visão, chega-se obter tantas e tão precisas informações sobre o meio que podem, inclusive, 
influir sobre outros sentidos.  Relatar a experiência dos estudantes de medicina nas atividades de 
extensão de avaliação da acuidade visual, que busca contribuir para promoção da qualidade de 
vida dos estudantes do Ensino Fundamental.    O presente projeto se destaca por sua importância 
no fortalecimento das ações desenvolvidas pelo SUS e por ser a "Acuidade Visual" um instrumento 
de prevenção às doenças e de promoção à saúde. Destacamos o papel do estudante de medicina 
na assistência preventiva, uma vez que a contribuição que este pode oferecer é, de fato, da maior 
relevância, pois o diagnóstico precoce e o posterior encaminhamento implicariam na 
aprendizagem efetiva pela criança e, consequentemente, facilitaria sua adaptação à vida escolar e 
o seu desenvolvimento.     Estudantes do II ao V termo da graduação de medicina da (UNOESTE) 
do Programa de Aproximação Progressiva á Prática (PAPP) em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Presidente Prudente, Secretaria Municipal de Educação SEDUC, LIONS CLUBE DE 
PRESIDENTE PRUDENTE "CINQUENTENÁRIO", Diretoria Regional de Ensino - Presidente Prudente, 
Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, Banco de Olhos de Presidente Prudente 
"Maria Sesti Barbosa", participam do projeto de acuidade visual em 25 escolas estaduais de 
Presidente Prudente e município e tem como objetivo desenvolver Ações Educativas sobre a 
importância de Doação de Órgão, identificar problemas visuais nos alunos e encaminhar quando 
necessário para o banco de olhos da Santa Casa para Consultas e Cirurgias Oftalmológicas. O 1º 
semestre de 2017 fecha com serviços levados a 12 escolas, passaram pelo teste 1505 alunos, dos 
quais 203 passaram por consulta oftalmológica, e 100 óculos foram doados.    
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA COM AUXILIO DO HIPERDIA  
 

ANDRESSA VERI DE ARRUDA MATTOS  
BRUNA ZULIM DAVANÇO  

CAMILA MARTINS BARBATTO VOLPATO  
FLÁVIA CORRÊA DE OLIVEIRA LIMA  

 
Segundo o DATASUS, O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores 
de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de 
Saúde - SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de 
medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia 
dados para o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do 
usuário do Sistema Único de Saúde - SUS As doenças cardiovasculares constituem a principal causa 
de morbimortalidade na população brasileira. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes 
Mellitus (DM) representam um dos principais fatores de risco para o agravamento desse cenário, 
por estarem relacionados ao surgimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, que 
trazem repercussões negativas para a qualidade de vida. Considerando a relevância destes agravos 
foi criado o Plano Nacional de Reorganização da Atenção à HAS e à DM, que tem como objetivo 
integrar e qualificar os cuidados para portadores dessas doenças, além de reorganizar os serviços 
por meio do desenvolvimento de ações de detecção, controle e prevenção dos agravos 
acometidos por essas moléstias. Visa auxiliar na prevenção, proteção e resolutividade do impacto 
da doença na sociedade.    O propósito do programa Hiperdia é estabelecer a organização da 
assistência, prevenir e promover a saúde e a partir de uma equipe multidisciplinar acompanhar os 
usuários cadastrados de acordo com a necessidade de cada um. Essas mudanças no atendimento 
do paciente hipertenso e diabético como forma de facilitar a adesão ao tratamento e 
compreensão de suas comorbidades são práticas realizadas nas Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Além da abordagem clínica tradicional, inclui-se nos grupos de Hiperdia a discussão de temas 
variados com equipe ou convidados, atividades festivas e prática de exercícios físicos. Este 
trabalho visa desenvolver a autoestima e promove maior adesão aos grupos, melhora da 
qualidade de vida e gera informação de qualidade sobre o assunto.     A atividade realizada por 
alunos do quinto termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP), da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), consistiu em uma palestra didática para orientar os 
participantes do programa Hiperdia da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque Alvorada de 
Presidente Prudente sobre a mudança do estilo de vida e os fatores de risco associados a essas 
doenças crônicas. Houve também a participação dos alunos nas atividade práticas, como aferição 
da pressão arterial, realização do teste de glicemia, e acompanhamento da consulta com o 
médico.    
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PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAÚDE DO HOMEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO.  

 
GABRIEL TRENTINI BERALDO  

GABRIELA BOSSO CAMPOS  
GABRIELA TEIXEIRA RAMOS  

GABRIELLA LONGO SANTANA  
GUILHERME FERRARI BERGAMO  

HELOISA SARTORI FALCAO  
IARA MENEZEZ BARRETO  

ISABELA MAMPRIM  
ISABELA RIGOLIN COSTA  

ISABELA TREVIZAN MONTALLI  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A partir de documentos percebe-se que a história da saúde vem se aprimorando, como previsto na 
Lei 8.080 que visa como um dever do estado a promoção, proteção e recuperação da saúde que 
garante à população o acesso de forma equitativa e igualitária aos serviços de saúde a 
implementação de práticas para ratificar esse objetivo vem sendo mais frequente. A realidade 
atual é que grande parte da população masculina não adere às medidas de atenção á saúde, 
decorrente das variáveis culturais e sociais. Frente a esses fatos, a mortalidade masculina ainda 
caminha à frente em relação à feminina em todos os grupos etários. Como solução as políticas 
públicas tem cada vez mais enfatizadas intervenção nesse público alvo e atribuindo a esses uma 
maior atenção. Exemplo disso foi à criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem, a qual objetiva atender a população masculina, facilitando e ampliando o acesso destes 
aos serviços de saúde para então, desprender-se do modelo biomédico e avançar para a 
instituição de um modelo preventivo. Executar por meio de testes rápidos e conscientizar através 
de palestra educativa os usuários da ESF (Estratégia de Saúde da Família), as medidas de 
promoção à saúde e prevenção das doenças.    A atividade proposta apresentou-se satisfatória, 
tanto para os acadêmicos que ampliaram seu conhecimento através das pesquisas realizadas 
quanto aos usuários e equipe da ESF, pois a partir das palestras educativas dúvidas frequentes 
podem ser sanadas. O projeto demonstrou-se eficaz para a propagação de benefícios e processos 
que criem autonomia, tendo em vista que a abordagem capacita a população masculina e 
membros da equipe frente aos desafios de promoção e prevenção à saúde.     A atividade foi 
destinada para os homens usuários da estratégia de saúde da família (ESF) São Pedro, de 
Presidente Prudente, onde estavam cadastrados. Inicialmente foi elaborada a palestra, através de 
uma busca de artigos científicos sobre o tema a ser apresentado. Em seguida foram reunidos os 
usuários a fim da realização de testes relevantes à saúde pública para que caso houvesse 
alterações dos mesmos, os usuários passariam pela avaliação médica individual. Quanto ao 
conteúdo exposto foram abordados assuntos sobre câncer de próstata e demais doenças 
prevalentes no sexo masculino, bem como a importância de procurar os serviços de atenção 
primária para monitoramento.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
604 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS EM CRIANÇAS NA SALA DE ESPERA DE 
UMA ESF NO INTERIOR PAULISTA.  

 

VIRGÍNIA LÚCIA MAIA FERREIRA  
EDLAYNE LARISSA GRETTER MACHADO PEREIRA  

THAYNARA SOUZA DA SILVA  
 

Acidentes domésticos em crianças são eventos imprevisíveis, podendo acarretar riscos de sequelas 
e possibilidade de morte, contudo podem ser evitados se adotadas prevenções efetivas. O curso 
de graduação de Medicina de uma Universidade do Interior Paulista insere o acadêmico direto na 
vivência da pratica da atenção básica na Estratégia Saúde da Família (ESF) no Sistema Único de 
Saúde (SUS), de acordo com que preconiza a Lei 8.080/90. Através do Programa de Aproximação 
Progressiva a Pratica (PAPP), que enquadra planos de ação emergidos na aplicação de 
Metodologias Ativas de Ensino - Aprendizagem baseados na problematização realística, 
acadêmicos do curso médico sentiram a necessidade de trabalhar temas de educação e promoção 
à saúde em sala de espera da própria Unidade de saúde em que frequentavam, com foco em mães 
de crianças Usuárias do SUS.  Identificar a percepção de cuidadores domiciliares de crianças na 
sala de espera da ESF, quando posta em frente susceptibilidade dos menores para os acidentes 
domésticos sob o cuidado dos mesmos.    Concluiu-se que o acidente doméstico foi compreendido 
pelo cuidador a partir de uma perspectiva preventiva e atenção constante aos atos da criança e 
que é necessário enquanto educador de saúde, realizar ações integrativas voltadas para os 
cuidadores com intuito de prevenir esses acidentes.     Na sala de espera da própria ESF, foram 
aplicados temas sobre prevenção de acidentes domésticos em crianças. Alguns banners com 
figuras ilustrativas serviram como apoio dos acadêmicos para exporem de forma lúdica e melhor 
fixação da mensagem passada sobre a importância de promoção à saúde e a melhor maneira de 
evitar tais acidentes. Desse modo, empregaram-se exemplos de alguns descuidos recorrentes que 
passam despercebidos e podem desencadear diversos incidentes, tais como, queimaduras no 
fogão, afogamentos em piscinas, baldes e vasos sanitários, intoxicações por inalação de gás ou 
consumo de medicamentos e materiais de limpeza, quedas, choque em tomadas desprotegidas 
com predomínio das principais causas de óbitos infantis, etc. Além disso, destacou-se um alerta 
para alta de incidência epidemiológica local de risco de acidentes com picada de escorpiões, visto 
ascendência desses animais no local relatados pela própria comunidade e nas regiões vizinhas 
naquela época.    
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PRÁTICA SIMULADA DE RESGATE NAS ALTURAS PARA ACADÊMICOS DE MEDICINA - RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 

JÚLIA MENDONÇA REZENDE  
KARINA SILA CAMPIONI  

LETICIA PEREGO SILVA  
LORENNA DA SILVA SANTOS  

ELENICE MORINI DUARTE  
 

A Faculdade de Medina de Presidente Prudente dentro da disciplina Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática - Atividade Primária, desenvolve juntamente com uma esquipe de bombeiros 
atividades de salvamento em alturas com os alunos de Medicina. A oportunidade que o acadêmico 
tem ao desenvolver a prática simulada de resgate nas alturas é importante, uma vez que, o 
prepara para o cotidiano de um médico em exercício e as possíveis calamidades que ele venha 
presenciar. Os perigos resultantes das condições adversas da natureza e da imprudência das 
pessoas determinam que as comunidades criem serviços para atendimentos de emergência. 
Devido ao nível de comprometimento que o profissional de salvamento em alturas possui é 
imprescindível que se tenha experiência e bom senso, em virtude dos trabalhos a serem realizados 
sob pressão psicológica onde qualquer erro pode ser fatal. Durante a prática simulada são 
apresentados técnicas utilizadas nas atividades de salvamento em alturas, explorando princípios 
como ancoragens e técnicas de descensão e içamento, além de orientações quanto aos materiais 
e equipamentos utilizados nas práticas de salvamento em locais elevados. Sendo assim, esse 
relato tem como princípio abordar o envolvimento do aluno e a relevância que a prática tem para 
sua construção acadêmica. Discutir a importância do desenvolvimento dos conhecimentos, das 
habilidades e do controle emocional para realizar, com segurança, operações de salvamento em 
altura.    Durante o curso de medicina é de extrema importância que o acadêmico tenha contato 
com técnicas especializadas no resgate de vidas. O produto de uma prática simulada eficiente 
somado ao controle emocional e ao exercício do que é visto em teoria na sala de aula, resulta em 
consolidação do conhecimento e uma experiência frente as adversidades da profissão 
médica.     Os alunos de Medicina, dentro da disciplina do Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática desenvolveram no Campus II da Unoeste, a atividade de salvamento de vidas. Os 
acadêmicos ainda no térreo colocaram o cinto de segurança, as luvas e o capacete com a ajuda de 
um bombeiro, após subirem até o 5º andar recebiam as instruções e um apoio emocional do 
bombeiro principal e desciam controlados com todo o material de segurança necessário, sem 
nenhum risco eminente. Para a ancoragem recebiam o auxílio de um terceiro bombeiro.    
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PUERICULTURA: ESF DE PORTAS ABERTAS PARA GARANTIA DO ACESSO INTEGRAL E QUALIFICADO AOS 
PEQUENOS USUÁRIOS  

 

DEBORA YUMI BABATA  
LILIAN DE CARLOS CALDEIRA DE OLIVEIRA  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

 
A puericultura visa cuidados integrais pela equipe multidisciplinar da ESF com o desenvolvimento 
das crianças. É nas consultas de puericultura que pode-se detectar precocemente os mais 
diferentes distúrbios de crescimento, da nutrição e do desenvolvimento neuropsicomotor. A 
detecção precoce é essencial para seu tratamento, uma vez que, quanto mais cedo se iniciarem as 
medidas adequadas, menos sequelas haverá e melhor será o prognóstico do quadro clínico. O 
objetivo da ação realizada foi proporcionar atendimento integral e qualificado às crianças da área 
da Estratégia de Saúde da Família Nossa Senhora da Penha.    Para que as crianças possam usufruir 
dos serviços de saúde de modo integral e qualificado, concluímos que é preciso um bom 
relacionamento interprofissional, pois com o empenho de toda equipe, foi possível realizar um 
evento focado na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, em que foram 
realizadas orientações básicas de higiene de forma descomplicada e didática, podendo esta ação 
servir como exemplo ao acesso integral dos pacientes da ESF.     Visando a atenção à saúde da 
criança, foi realizado na cidade de Álvares Machado/SP, na Estratégia de Saúde da Família Nossa 
Senhora da Penha (ESF Geraldo Paulo dos Santos) em parceria com o curso de Medicina da 
Unoeste, um evento destinado exclusivamente aos pequenos usuários do Sistema Único de Saúde. 
Além do atendimento médico e da avaliação da saúde bucal, foi realizada uma apresentação 
teatral pelos acadêmicos do PAPP, do segundo termo de Medicina, com a utilização de fantoches, 
com foco na higiene pessoal. Os estudantes criaram um projeto de ação a partir da realidade 
vivenciada no território da ESF, ressaltando a importância de hábitos saudáveis cotidianos como: 
tomar banho, assepsia das mãos e higiene bucal, a partir da utilização da Metodologia Ativa de 
Ensino Aprendizagem denominada Problematização. Com o intuito de envolver ainda mais as 
crianças foi idealizada na unidade uma brinquedoteca, para ser utilizada pelas crianças que 
aguardam por consultas da equipe interdisciplinar. O Plano de Ação contou com a participação de 
17 crianças e foi avaliado positivamente pela Equipe da ESF, pelas mães e pelos pequenos clientes 
que fizeram a maior festa na ESF.    
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RASTREAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DO 
RIM-2017  

 

GABRIEL TRENTINI BERALDO  
JOÃO GABRIEL PORFIRIO  

FELIPE GONÇALVES PELAEZ  
 

A doença renal crônica (DRC) trata-se de uma patologia onde leva a perda de função (perda do 
número de néfrons funcionantes), progressiva, insidiosa, inexorável e irreversível. Diminuindo 
permanentemente e progressivamente a função renal, por ocorrer o aumento do fluxo glomerular 
e tubular, aumento da permeabilidade glomerular e tubular a macromoléculas, levando a 
proteinúria que posteriormente ocorrerá a inflamação tubulointersticial e fibrose renal, associada 
a fatores imunogênicos e inflamatórios. A etiologia da DRC esta relacionada a hipertensão arterial, 
diabetes Mellitus, glomerulonefrite crônica, doença renal policística, nefrites intersticial e doenças 
vasculares do colágeno. Com a diminuição da taxa de filtração glomerular os sintomas (acidose, 
hipertensão, anemia, osteoporose, síndrome urêmica, coma urêmico, sangramento no trato 
gastrointestinal e neuropatia periférica) são mais evidentes pelo fato de não conseguir, de 
maneira eficiente, regula o balanço de água e íons orgânicos; o equilíbrio hidrostático e da pressão 
arterial; equilíbrio ácido básico; secreção de hormônios; excreção de catabólicos e xenobióticos. O 
diagnóstico da DRC pode ser feito a partir da bioquímica, proteinúia de 24 horas, clearance da 
creatinina, gasometria, ultrassom, tomografia, radiografia, eco doppler e ressonância 
magnética.  conscientizar a comunidade quanto a doença renal crônica.    fica evidenciada a 
importância de ações na comunidade, como a realizada no Dia Mundial do Rim, a fim de divulgar a 
doença, suas consequências e formas de prevenção. Também é importante que em tais eventos 
sejam realizados testes de rastreamento, pois este é um momento oportuno para identificarmos 
eventuais portadores da doença renal crônica que desconhecem a doença.     O Dia Mundial do 
Rim, celebrado na segunda quinta-feira do mês de março, tem, dentre seus objetivos, ampliar a 
discussão sobre a crescente incidência da doença renal crônica (DRC) e assim proporcionar um 
reconhecimento e consequente tratamento mais precoce para a patologia. Foi realizada uma 
ação, junto à comunidade, durante o Dia Mundial do Rim onde, durante a orientação sobre as 
patologias renais, foram aplicados à população, questionários para identificação de fatores de 
risco como hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), antecedentes familiares de doença 
renal crônica (AFDRC), além da realização de testes de glicemia capilar, a fim de identificar 
eventuais diabéticos ainda sem diagnóstico. A partir das respostas ao questionário, aqueles 
pacientes que apresentavam algum dos fatores de risco e informavam nunca ter realizado exame 
de creatinina eram encaminhados para coleta deste exame.     
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REALIZAÇÃO DA XIX SEMANA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS (SEPREUD) PELA LIGA DE TOXICOLOGIA 
DA FACULDADE DE MEDICINA DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 

RITA DE CASSIA BOMFIM LEITÃO HIGA  
JORDANA MENDES RIBEIRO PRADO  

JULIANA SILVA MATEUS  
RENATA AMARO DO NASCIMENTO SANTOS  

ELOISA NASCIMENTO JORGE  
LARA CARVALHO SAGRADO  

 
O uso de drogas lícitas e ilícitas constitui um grave problema de saúde pública, com consequências 
pessoais e sociais significativas. O uso dessas substâncias está em ascensão no Brasil e no mundo e 
possui, ainda, relação com uma série de agravos à saúde. No panorama atual, observa-se também 
aumento do uso indiscriminado de psicoestimulantes, como as anfetaminas, principalmente entre 
os estudantes, sem a devida atenção aos efeitos colaterais a curto e a longo prazo que o uso 
inadvertido dessas substâncias pode trazer. Diante desse cenário e baseado nas diretrizes 
curriculares do curso de Medicina, proposta pelo Ministério da Educação, que ressalta a 
importância da extensão universitária para solidificar e agregar conhecimentos, os diretores da 
Liga de Toxicologia da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em associação com professores e 
preceptores da instituição, avaliaram a necessidade de criar um cenário de construção do 
conhecimento sobre a temática de drogas lícitas e ilícitas, propondo, assim, a realização da XIX 
SEPREUD. O objetivo do trabalho foi demonstrar a importância das atividades de extensão, como a 
organização da XIX SEPREUD, para enriquecer a formação acadêmica e estimular o debate no 
ambiente educacional.    Assim, houve a oportunidade do nosso empoderamento enquanto 
organizadores, bem como daqueles que participavam do evento enquanto ouvintes, sobre temas 
que representam relevância para a saúde pública. Além disso, tivemos a oportunidade de 
conhecermos os desafios e aprendizados adquiridos ao organizar um evento de extensão e criar 
um ambiente de debate no âmbito universitário.     O simpósio foi realizado no dia 10 de abril de 
2017, no Teatro César Cava e contou com palestras de Psiquiatra, Pneumologista e Toxicologista. 
Foi gratuita e aberta a todos os cursos da instituição, contando com aproximadamente 300 
acadêmicos. Os temas abordados foram escolhidos através de debates entre a diretoria e os 
membros da Liga, que concluíram uma lacuna do conhecimento em relação às seguintes 
substâncias: Narguilé, cloridrato de metilfenidato e álcool. A partir disso, contatamos os 
profissionais, divulgamos o evento, realizamos as inscrições, além de realizarmos a organização no 
dia do evento. Após a exposição dos temas, criamos um ambiente aberto ao debate e ao 
esclarecimento de possíveis dúvidas levantadas durante as palestras.    
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REALIZAÇÃO DE TESTES DE ACUIDADE VISUAL E DALTONISMO EM ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL POR 
ACADÊMICOS DE MEDICINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

 

VIRGÍNIA LÚCIA MAIA FERREIRA  
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  

ALINE ZANINELO PASQUALI  
ISADORA MABONI FRANCO  

THAYNARA SOUZA DA SILVA  
 

A acuidade visual colabora de maneira imprescindível para o aprendizado básico das crianças em 
idade escolar, desse modo, detectar e tratar a baixa visão na infância é de fundamental 
importância, uma vez que grande parte dos problemas será corrigida com a aplicação terapêutica 
adequada. Neste cenário, estimativas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia indicam que cerca de 
10% das crianças necessitam do uso de óculos visto que são afetadas por erros refrativos como 
miopia, hipermetropia e astigmatismo. Estas anormalidades implicam diretamente no 
aprendizado e qualidade de vida, podendo vir a afetar no âmbito biopsicossocial, além disso, 
algumas alterações podem ser reversíveis se detectadas precocemente. Portanto, o exame de 
acuidade visual e o teste de discromatopsia (daltonismo) são ações primárias de grande 
significado social, pois estabelecem diagnósticos precoces, diminuindo os índices de deficientes 
visuais, resultando em uma população com melhor qualidade de vida. Identificar a presença de 
distúrbios visuais em alunos de uma escola pública em Presidente Prudente e encaminhá-los para 
consultas com oftalmologistas.     A partir deste estudo foi possível observar que é importante 
detectar os problemas de acuidade visual e discromatopsia, principalmente na fase escolar, para 
ter um bom desenvolvimento intelectual e psicossocial, pois um distúrbio visual não diagnosticado 
interfere diretamente no desempenho do aluno. Com o diagnóstico precoce e encaminhamento 
ao oftalmologista ocorre uma melhor aprendizagem efetiva pela criança. Ademais, o teste nas 
escolas também é importante para reduzir o número de consultas aos oftalmologistas, pois muitos 
acabam procurando sem necessidade, sobrecarregando o volume de atendimentos.      Durante a 
disciplina do PAPP - Programa de aproximação à prática médica - realizou-se o teste de acuidade 
visual com crianças de 1º ao 5º ano do ensino fundamental englobando a faixa etária de 8 a 14 
anos, na escola estadual Arlindo Fantini, em Presidente Prudente. Para tal avaliação utilizou-se a 
tabela de Snellen, a qual determina acuidade visual, e o teste de cores de Ishihara, aplicado para 
diagnosticar daltonismo.    
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REFLEXÕES DOS ESTUDANTES DO CURSO MÉDICO RELACIONADAS À APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER EM PLANOS DE AÇÃO QUE EMERGIRAM DA PROBLEMATIZAÇÃO NO 

TERRITÓRIO DA ESF EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA  
 

GABRIELA MINETTO DE LIMA  
GABRIEL CALDEIRA CORAZZA  

FERNANDO DA SILVA RAPOSO  
MAÍRA GARETI BLASQUES  

GIOVANA YAMASHITA SILVA  
CIRO VELLOSO BARROS  

DIEGO SANTANA DOS SANTOS  
EVANDRO PAULO ALCALÁ JUNIOR  
FERNANDO DE MOURA MOREIRA  

CAROLINA PEREIRA  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

Segundo o portal data SUS, os casos de câncer de mama e colo de útero representam, respectivamente, o 
segundo e terceiro colocados no ranking de maior acometimento de neoplasias entre as mulheres. Dentre 
as causas do câncer de mama, pesam fatores como idade, endócrinos, comportamentais, genéticos, 
hereditários e história reprodutiva. Em relação ao câncer de colo de útero, os principais fatores de risco 
estão associados ao início precoce da atividade sexual, relação com múltiplos parceiros, tabagismo e uso 
prolongado de pílulas anticoncepcionais. Os estudantes do Curso Médico da UNOESTE são inseridos nas 
Estratégias Saúde da Família (ESFs) desde o primeiro termo, tornando-se conhecedores da epidemiologia 
das áreas adscritas às Unidades de Saúde e potenciais modificadores da realidade local. Os aprendizes 
utilizam a Educação em Saúde para orientar a população local acerca dos fatores de risco relacionados à 
epidemiologia no município. Refletir a respeito da aplicação da Política Pública de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher a partir de planos de ação que emergiram da Metodologia ativa da Problematização.    Os 
estudantes conseguiram refletir sobre a importância da aplicação da Política Pública de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher no território da ESF. Entenderam que as Políticas Públicas surgem da necessidade de 
garantir a igualdade do direito das mulheres, sendo conjuntos de ações governamentais selecionadas para 
produzir efeitos específicos. No caso das duas patologias abordadas, a Educação em Saúde tem um 
importante papel para levar informação em saúde para as usuárias do SUS na área de abrangência da 
ESF.     A atividade foi realizada por estudantes de medicina do 3º termo em uma ESF de Álvares Machado. 
Foi realizada uma Roda de Conversa com mulheres da comunidade local, com incentivo ao autocuidado em 
relação à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama e de colo de útero. Foram também esclarecidas 
as dúvidas apresentadas pelas usuárias do SUS em relação aos assuntos abordados. Em um consultório 
estava o Facilitador Médico que também trabalha como Assistente na ESF. O profissional realizou o exame 
das mamas, coletou material para citologia oncológica e, quando necessário, encaminhou as usuárias do 
SUS para realização de mamografia.    
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REFLEXÕES SOBRE APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM NO 
TERRITÓRIO DA ESF. O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO MÉDICO.  

 

CAIO REZENDE LOPES  
JULIA REZENDE LOPES  

ISABELLA DELFIM DE CARVALHO  
CAMILO BRAMBILLA MARAFON  

IANARA ALBUQUERQUE RAMOS  
ELENICE MORINI DUARTE  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
 

A Faculdade de Medicina da UNOESTE, em Presidente Prudente (FAMEPP) utiliza do Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) para inserir o Estudante de Medicina na realidade do 
Sistema Único de Saúde, participando de ações na Estratégia de Saúde da Família (ESF), como 
membro da equipe interdisciplinar desde o início do curso. A partir da Metodologia Ativa de 
Ensino Aprendizagem denominada Problematização os estudantes criaram Planos de Ação 
relacionados à Saúde do Homem. Estudos relacionados a esse tema vêm ganhando destaque no 
cenário nacional devido às elevadas taxas de mortalidade e morbidade que afetam o grupo 
masculino. A baixa procura pelos serviços de atenção primária à saúde chamou a atenção dos 
estudantes na criação do plano de ação. Relatar a criação de Planos de Ação que surgiram a partir 
da Problematização e a experiência dos Estudantes de Medicina na aplicação da Política Pública de 
Atenção Integral à Saúde do Homem no território de uma ESF do interior paulista.    O estudante 
teve a oportunidade de aplicar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no 
território da ESF. A Política visa a qualificar a saúde da população masculina na perspectiva de 
linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. É necessário fortalecer e qualificar a 
atenção primária garantindo, assim, a promoção da saúde e a prevenção aos agravos evitáveis. Os 
participantes consideraram positivas as ações desenvolvidas pelos estudantes na ESF.     O 
trabalho foi realizado no segundo bimestre de 2017, na ESF São Pedro no período noturno, para os 
usuários do sexo masculino. Foram realizadas Rodas de Conversa entre estudantes e homens da 
comunidade adscrita à ESF. Enquanto parte dos participantes recebia informação em saúde, outro 
grupo passava por consulta médica com o Facilitador da Unidade de Saúde, com realização de 
testes de glicemia capilar e teste rápido de HIV, VDRL e hepatite. Nas Rodas de Conversa os 
disparadores se relacionavam ao auto-exame de testículo, câncer de próstata, exame do toque 
retal e cuidados no trabalho. No final do encontro foi simulada uma parada cardiorrespiratória 
com utilização de bonecos. Os estudantes demonstraram técnicas de primeiros socorros aos 
presentes.    
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RELATO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL  
 

MATHEUS MITSUO DE SOUZA KASAI  
RAFAELA GIMENES MUSSI  

ISMAYLIM MIGUEL TETILA BANAR  
NICOLE CIRILO DUCCI  

WILLIAN AUGUSTO SOTOCORNO CEZÁRIO  
ARETHA GABELLA TEIXEIRA  

 
A Política Nacional de Atenção Integra à Saúde do Homem, visa qualificar a saúde da população 
masculina na faixa etária entre 20 e 59 anos na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a 
integralidade da atenção. O Novembro Azul é um mês de campanhas voltado para o público 
masculino. O presente relato teve por objetivo relatar a experiência da importância da atividade 
desenvolvida com os pacientes atendidos em evento voltado à saúde do homem.    A Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem constitui uma importante estratégia de 
promoção e prevenção, estando alinhada à Política Nacional de Atenção Básica com as estratégias 
de humanização, e em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em 
redes e cuidados da saúde. É necessário fortalecer e qualificar a atenção primária garantindo, 
assim, a promoção da saúde e a prevenção aos agravos evitáveis. Como acadêmicos do curso de 
medicina buscamos durante o evento propagarmos informações e em geral acolher e orientar os 
indivíduos presentes sobre as enfermidades masculinas, meios de prevenção, tratamentos. O 
Novembro Azul torna-se uma campanha muito importe pois muitos agravos poderiam ser evitados 
caso os homens realizassem, com regularidade, as medidas de prevenção primária.     O evento do 
Novembro Azul foi realizado no mês de novembro de 2015 em uma Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) no município de Presidente Prudente-SP. Os Alunos do 5º Termo da 
Faculdade de Medicina de Presidente Prudente - UNOESTE durante a disciplina de Programa de 
Aproximação à Prática Progressiva (PAPP) em conjunto com a equipe da ESF, foram desenvolvidos 
atividades de concretização com homens pertencentes as áreas de abrangência daquela unidade 
de saúde. Foram ministrados palestras relacionadas à câncer de próstata, exames de prevenção, 
auto-exame dos testículos, doenças sexualmente transmissíveis, higiene bucal e hábitos de vida 
saudáveis. Foram realizados também testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. Os estudantes 
aplicaram um questionário relacionado a antecedentes pessoais e familiares e buscaram 
esclarecer eventuais dúvidas     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
613 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS NOS GRUPOS DE ORIENTAÇÃO 
PARA INSULINO-DEPENDENTES  

 
KAMYLE YUMI MIYAMOTO  

RAYSSA ALEXANDRE GOMES FERREIRA DA SILVA  
MURILO ESTEVES CARREIRA PEQUENO  

JOAO DE FREITAS NETO  
MARYENE LUDMILLA GONÇALVES SELLERA  

NATHÁLIA MARCUSSI OLIVEIRA  
ARIANA IEDA LIMA FERREIRA DA SILVA  

TANIA SAYURI HARADA TAKARA  
FERNANDA BALDERRAMAS TONETTO  

THIAGO CALDEIRA  
MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI  

 
A Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia que se traduz por um quadro de hiperglicemia causada por uma 
deficiência na secreção de insulina ou por um déficit da ação desse hormônio pancreático. Dentre as 
doenças crônicas não transmissíveis, a DM se destaca como uma importante causa de morbimortalidade 
entre os idosos principalmente e isso se deve ao envelhecimento acelerado, tendência para o 
sedentarismo, inadequados hábitos alimentares e outros fatores comportamentais. Por conta dessa 
importante progressão da quantidade de pessoas portadoras da DM, a Secretaria Municipal da Saúde vem 
desenvolvendo grupos de orientação e apoio à população nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), como o 
de diabéticos insulino-dependentes. Deste modo, o relato contribui para o aprimoramento das ciências 
médicas uma vez que demonstra a importância da inserção de idosos diabéticos insulino-dependentes nos 
grupos de orientação fornecidos pelas ESF's de cada bairro. Demonstrar a importância da participação dos 
idosos nos grupos de orientação para insulino-dependentes, os quais foram realizados pelos acadêmicos de 
Medicina da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente durante a matéria de Programa de Progressão 
Progressiva à Prática nas ESF's.    A DM é uma doença crônica altamente incidente na população idosa que 
provoca incapacidade progressiva no indivíduo e é responsável por gastos significativos na saúde pública, 
seja em tratamento ou em pesquisas, o que reafirma a importância do acompanhamento destes diabéticos 
por profissionais e acadêmicos da área da saúde nos grupos de orientações desenvolvidos nas Estratégias 
de Saúde da Família (ESF). Este relato possibilitou demonstrar, sob a visão de um acadêmico de medicina, 
que a participação de pacientes idosos insulino-dependentes nos grupos de orientação é um dos fatores 
fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida destes pacientes, além de contribuir para a 
prevenção de complicações desencadeadas pelas diabetes mellitus e também de conscientizar sobre a 
importância do descarte correto de matérias, como se aplicar insulina e como se alimentar 
adequadamente.     No período de agosto a novembro de 2016, acadêmicos do 5º termo de medicina da 
Unoeste participaram de atividades realizadas às terças-feiras no período da manhã com Grupo de insulino-
dependentes na ESF Dr José Cupertino D'arce, na Vila Marcondes de Presidente Prudente. Foi realizado um 
questionário para atualização de cadastro, exame físico dando ênfase ao peso, circunferência abdominal e 
altura, dados sobre tipo de insulina utilizado, outras medicações e hábitos de vida (alimentação e atividade 
física). Além disso foram feitas orientações importantes sobre ao descarte de lancetas, seringas e agulhas e 
também em relação aos cuidados gerais como rodízio na aplicação da insulina, prestar atenção em feridas 
que não cicatrizam, pés diabéticos, tipos de alimentos que ajudam a aumentar ou diminuir a glicemia e o 
armazenamento da insulina e das seringas.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA IMPORTÂNCIA DO TOQUE RETAL PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CA DE 
PRÓSTATA (HIPERTROFIA NODULAR BENIGNA DA PRÓSTATA)  

 

ADERBAL GAULINO GALASSI NETO  
CLAUDIA ALVARES CALVO ALESSI  

ELLEN TIYEMI TSUTSUMOTO DA SILVA  
FERNANDA CARLA SALESSE CUNHA  

LUCIANA ALVARES CALVO  
 

A próstata é um órgão retroperitonizado que envolve o colo da bexiga urinária, bem como a uretra 
e no adulto fisiologicamente normal pesa aproximadamente 20 gramas. A mesma possui a função 
de secretar liquido fino, leitoso, que tem a finalidade de nutrir e proteger os espermatozóides. Na 
sua constituição há cálcio, íon citrato, íon fosfato, uma enzima de coagulação e uma pró-
fibrinolisina, assim, quando ocorrer contrações, simultaneamente do órgão com as contrações do 
canal deferente, este líquido é adicionado ao sêmen. O parênquima prostático pode ser dividido 
em quatro regiões, onde o tipo de lesão proliferativa é diferente em cada uma dessa regiões. A 
maioria das hiperplasias surgem na região de transição e grande parte dos carcinomas são 
originados na zona periférica. O aumento nodular benigno é considerado uma alteração normal 
muito comum na idade avançada. Dentre as patologias que podem acometer o órgão, a 
hiperplasia nodular benigna é a que possui maior incidência com o aumento da idade do homem. 
Macroscopicamente além do aumento da glândula (60-100g), também há múltiplos nódulos, bem 
como o comprometimento da região periuretral. Esta alteração ocasiona estenose uretral que 
acarreta dificuldade miccional, um dos sintomas característicos e retenção urinária. 
Microscopicamente se tem proliferação glandular, dilatação das glândulas, como fibrose ou 
proliferação muscular do estroma.  Analisar a importância da educação em saúde e do diagnóstico 
precoce do CA de próstata, no evento - Caravana da Saúde.     Logo, projetos educacionais 
baseados nos sintomas característicos supracitados e a conscientização do exame do toque retal 
para o diagnóstico prévio do CA de próstata são fundamentais para a definição do tratamento, 
prognóstico e possível redução da taxa de morbidade e mortalidade.     Os acadêmicos realizaram 
a orientação sobre os sintomas da doença com a distribuição de folders educativos e ilustrativos, 
importante para diagnóstico precoce do CA de próstata. Na sequência, os pacientes passaram por 
consulta médica com urologista.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM CONTEXTO HOSPITALAR  
 

JÉSSICA SAAB  
JOYCE SAAB  

 
As atividades extracurriculares têm um importante papel de colaborar com o crescimento do 
aluno em âmbito de conhecimentos teóricos, práticos e sociais, além de ser um auxiliador no 
direcionamento da carreira profissional. Os estágios extracurriculares auxiliam na formação e 
treinamento dos estudantes das áreas de saúde, pois complementam o que muitas vezes não é 
englobado pela grade curricular proposta.  Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência 
desenvolvida em uma semana de estágio extracurricular em um hospital geral de alta 
complexidade conveniado ao SUS da cidade de Curitiba no Paraná.    É possível concluir que a 
realização de atividades extracurriculares em ambiente hospitalar contribui para o 
desenvolvimento do aluno de maneira ampla, seja na forma de conhecimento acadêmico ou 
interpessoal, o que reflete na formação de profissionais mais capacitados.     O estágio em 
discussão foi realizado durante os períodos da manhã e tarde, do dia 04 de julho de 2017 até 10 
de julho de 2017, no Hospital da Cruz Vermelha Brasileira da cidade de Curitiba no Paraná, na 
especialidade de Neurologia. Durante o estágio, foi possível entrar em contato com diversas 
situações que são comuns à prática ambulatorial e de emergência na Neurologia, assim como às 
condutas a serem realizadas em cada situação.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
616 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: LEITURA DO IMPRINT DE ÓRGÃOS LINFOIDES POR ACADÊMICOS DE MEDICINA  
 

ILANNA SOBRAL DE LUNA  
DANIELE PEREIRA DE SOUZA KRONKA  

FLÁVIA VOLPON ROBLES  
AMANDA BRAMBILLA FONSECA PEREZ  

BRUNA CRELIS COSTA  
 

Segundo Tizard (2014) a imunologia é uma matéria ampla e complexa que exige do estudante 
mais do que o conhecimento superficial da matéria. Sendo assim, atividades que promovam maior 
fixação do assunto teórico são essências. Com o desenvolvimento de atividades práticas o docente 
assume uma posição ativa e passa a ser protagonista do seu conhecimento e não apenas mero 
ouvinte. Torna-se responsável pelo seu próprio aprendizado, aumentando o seu rendimento no 
estudo. De acordo com Meyers e Jones, a metodologia ativa pode ser definida como o conjunto de 
atividades que ocupa o estudante a fazer algo ao mesmo tempo em que deve pensar sobre o que 
está fazendo. Os órgãos linfoides primários são representados pelo timo e a medula óssea, sendo 
órgãos responsáveis pelo processo de hematopoiese e, dessa forma apresentam um maior 
contingente de células imunológicas. O timo é responsável pela seleção e maturação do linfócito 
T. A medula óssea vermelha produz, além das células sanguíneas, células imunológicas jovens e 
adultas, sendo que não há produção direta do linfócito T, mas sim de seu precursor, o timócito. Os 
órgãos linfoides secundários são divididos em capsulados ( baço e o linfonodo) e não encapsulados 
(MALT- Tecido Linfóide Associado a Mucosa) e são responsáveis por favorecer a resposta imune 
adaptativa, uma vez que são os locais onde ocorrem a apresentação de antígenos e ,dessa forma, 
apresentam grande quantidade de linfócitos T e B e de células dendríticas.  Evidenciar pelo relato 
do estudante, a experiencia da observação microscópica dos os componentes celulares das 
lâminas de órgãos linfoides de ratos da raça Wistar, em sala de aula.     Os estudantes após a 
experiência de observação dos órgãos linfoides, obtiveram maior fixação do conteúdo que 
também foi ministrado em aula teórica, evidenciando a importância do conteúdo prático para 
sedimentação do conhecimento dos docentes.      Foram coradas lâminas de baço, timo, medula 
óssea, e placa de Peyer, de ratos da raça Wistar, com corante Leishman por seis minutos, foram 
adicionadas oito gotas de água as lâminas coradas. Após vinte e dois minutos as lâminas foram 
lavadas com a água e secadas com um papel limpo. Em seguida, as lâminas foram observadas por 
meio do microscópio na objetiva de 100 vezes com a utilização do óleo de imersão.Na lâmina de 
medula óssea foi observado linfócitos, eosinófilo maduros e imaturos, macrófagos, plasmócitos, 
basófilos e hemácias. As células grandes são células jovens e ainda precisam passar por um 
processo de maturação; as células pequenas são adultas, já prontas para irem para a circulação.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: SEMANA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO  
 

CAROLINA BRAGA BORGES  
REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

 
Segundo dados de 2012 da Organização Mundial da Saúde (OMS), tirar a própria vida é a segunda 
principal causa de morte no mundo para pessoas entre 15 e 29 anos. Apesar de tal prevalência, 
nota-se que o tema é pouco discutido não só entre os diversos grupos sociais, como a família, mas 
também entre os profissionais da saúde. De acordo com as Diretrizes para o modelo de Atenção 
Integral em Saúde Mental no Brasil de 2014, um grupo de alunos da Universidade do Oeste 
Paulista, através da "Semana de Prevenção do Suicídio" dentro da programação do "Setembro 
Amarelo", enxergou a importância de se conscientizar a população sobre o problema e suas 
formas de prevenção por meio de orientações capazes de ampliar a percepção a respeito dos 
aspectos psíquicos que envolvem a tentativa de suicídio, destacando-se: depressão, uso de drogas, 
automutilação, isolamento social, entre outros. Nesse rumo, pacientes que aguardavam na sala de 
espera de um hospital público do interior paulista, pessoas que passavam pelas ruas mais 
próximas do local e ainda os próprios funcionários do hospital foram o público alvo escolhido. 
Participar da ação foi um despertar para o estudante de medicina a respeito de tal questão de 
saúde pública e trouxe o interesse de relatar experiências relacionadas ao tema. Orientar as 
pessoas sobre os aspectos que envolvem o suicídio em um hospital público do oeste paulista, a fim 
de que estas estejam aptas a reconhecer e ajudar alguém em situação de vulnerabilidade 
emocional e ideação suicida.    O resultado da atividade foi muito positivo e veio reforçar a tese de 
que o suicídio ainda é um tabu na sociedade, pois vários participantes contaram que conheciam 
alguém que já havia tentado se matar e não sabiam como ajudar nessas situações. Sendo assim, 
campanhas como essa mostram-se essenciais na prevenção e promoção de saúde, já que 
estimulam o debate sobre essa questão e orientam sobre o que fazer em circunstâncias nas quais 
houve a cogitação ou a tentativa de se matar.     Foi realizada uma abordagem individual a vários 
pacientes e acompanhantes que aguardavam na sala de espera ou em locais próximos a entrada 
do hospital e até mesmo os funcionários da instituição. Utilizou-se uma fala humanizada para 
explicar os principais sintomas de tendência suicida e como ajudar alguém passando por um 
período de fragilidade. Assim, os estudantes reforçaram que sintomas depressivos, como tristeza, 
desesperança e diminuição do prazer, além da presença de outros transtornos psiquiátricos e do 
isolamento social são os principais fatores de risco. Enfatizou-se que entre os fatores de prevenção 
estão a manutenção de vínculos de afeto e estar integrado em algum grupo social. Por fim, os 
participantes ainda eram convidados a esclarecer dúvidas e relatar suas próprias experiências. 
Através de uma relação de confiança que foi construída pela conversa, muitos reportaram tanto 
casos encontrados na família quanto seus próprios dilemas pessoais, dores e pensamentos 
sombrios.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O VÍNCULO FAMILIAR ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELO 
PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA (PAPP) DO CURSO MÉDICO DE UMA 

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA.  
 

BRUNA LIDIANE DA SILVA  
RENATA DE MELLO PEREIRA  

JOÃO VITOR BRAZ RIBEIRO  
JÂNIO CÂNDIDO ROSA JUNIOR  
MARCEL FARIAS DOS SANTOS  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
 

As visitas domiciliares realizadas por profissionais de saúde, permitem a aproximação destes com 
a realidade do dia-a-dia das pessoas. O indivíduo é visto como um ser único, inserido em um 
contexto social e familiar que condiciona diferentes formas de viver. De acordo o Caderno de 
Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde de 2012, entende-se que as visitas domiciliares 
constituem em instrumento fundamental para atividades de educação em saúde. O Programa de 
Aproximação Progressiva à Prática (PAPP) de uma universidade do interior Paulista oferece ao 
acadêmico do curso de medicina do primeiro ao quinto termo a oportunidade de entrar em 
contado com esse atendimento através das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) para trabalhar 
com medidas preventivas e promoção da saúde da família e comunidade. A escolha da família 
ocorre de acordo com a complexidade dos pacientes já cadastrados nas unidades de determinado 
território e um plano de ação é realizado de acordo com a característica de cada família. Descrever 
o vínculo familiar através das visitas domiciliares durante um semestre na casa de uma mesma 
família.     Ao término do semestre e das visitas, nós acadêmicos ficamos um pouco preocupados 
com o desfecho das nossas visitas, inicialmente motivados com a aceitação da nossa proposta de 
abstinência alcóolica e não nos atentamos para medidas preventivas destacando a importância 
para um atendimento pautado em observar as possíveis causas de abandono de tratamento. 
Segundo Paidos, o alcoolismo é uma doença grave como qualquer outra e deve-se realizar um 
tratamento especifico. E também proporcionar ao aluno inúmeras experiências na atuação do 
profissional atuante de sua carreira médica nas visitas domiciliares.      Foram realizadas 5 visitas 
domiciliares em uma casa onde moram 4 pessoas. Um dos pacientes foi diagnosticado etilista a 
mais de 10 anos com suspeita de cirrose hepática e desnutrição. Na primeira visita hábitos 
alimentares e higiênicos, além de conhecer um pouco da sua história de vida e seu do 
envolvimento com o uso abusivo do álcool. O paciente demonstrou interesse uma vez que 
conseguimos ganhar sua confiança nas vistas realizadas posteriormente, fortalecendo assim o 
nosso vinculo. Com as demais visitas acompanhamos o andamento do uso das medicações que 
apresentaram alguns efeitos colaterais, crises e recaídas, causando abandono do tratamento. Por 
um momento o paciente alterou seu estado de confiança demonstrando-se agressivo e resistente 
às nossas visitas.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO PRIMARIA REALIZADO DURANTE AS 
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA DO INTERIOR PAULISTA.  
 

BRUNA LIDIANE DA SILVA  
VIRGÍNIA LÚCIA MAIA FERREIRA  

ALINE ZANINELO PASQUALI  
REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  

MARCEL FARIAS DOS SANTOS  
 

A proposta da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como compromisso 
viabilizar a qualificação a saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado. A 
baixa adesão masculina a atenção integral ocorre em virtude de variáveis culturais, desse modo o 
comportamento desse gênero está baseado em estereótipos enraizados a séculos na nossa cultura 
patriarcal. Portanto, o homem entende que a doença é uma fragilidade, e a ignora, levando ao 
aumento potenciais danos. Sabemos que câncer de próstata, hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, alcoolismo e tabagismo são as problemáticas que mais atingem essa população e todos 
esses itens podem ser prevenidos. A partir dessa baixa adesão que o Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática de uma universidade do Oeste Paulista viu a necessidade de trabalhar 
juntamente com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) a população masculina deste território 
para fortalecer a adesão, promover a saúde e prevenir agravos e potenciais danos. Promover com 
qualidade e esclarecimento na atenção básica e melhorar a adesão masculina para relações sobre 
a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem.    A partir desta atividade foi possível 
observar que os homens sofrem mais condições graves e crônicas de saúde do que as mulheres e 
que visivelmente os homens procuram menos o serviço de atenção básica por alguns fatores, e 
dentre eles está a dificuldade de aceitar a doença, a não preocupação da prevenção e promoção a 
saúde, medo de ser descoberto alguma doença grave, além de acharem que não precisam de 
cuidados com a saúde. Esta recusa está relacionado a variáveis culturais, os horários de 
atendimento coincidir com o trabalho, as filas de agendamento para consulta, e até mesmo como 
um sinal de fragilidade do homem. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem procurasse 
o serviço de saúde.     Foi realizada uma palestra na ESF Primavera, para o público de 40 homens, 
na faixa etária de 35 a 65 anos, falando sobre a importância da saúde do homem, das escolhas e 
hábitos saudáveis para prevenção de doenças e para o envelhecimento com uma boa qualidade 
de vida, também dos prejuízos que o etilismo e o tabagismo podem causar e doenças crônicas 
como a hipertensão arterial e diabetes mellitus. A palestra foi conduzida por alunos do segundo e 
terceiro ano do curso de medicina, durando aproximadamente 30 minutos.     
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR: UM PROCEDIMENTO REALIZADO POR TODOS  
 

LETICIA PEREGO SILVA  
KARINA SILA CAMPIONI  

JÚLIA MENDONÇA REZENDE  
LORENNA DA SILVA SANTOS  

ELENICE MORINI DUARTE  
 

A utilização da manobra de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) está sendo irrestrita a médicos e 
outros profissionais de saúde, vindo a ser utilizada também por leigos. É de suma importância o 
conhecimento desta técnica, tendo em vista que as doenças cardiovasculares ocasionam 17 
milhões de óbitos/ano, vidas estas que, em parte, poderiam ter sido preservadas com 
procedimentos de RCP e o uso do desfibrilador (DEA). Para popularizar os procedimentos e fazer 
de um cidadão comum um socorrista em potencial, as diretrizes de RCP do ILCOR (International 
Liaison Committee On Resuscitation) estão cada vez mais simplificadas. O ILCOR publica diretrizes 
sobre as manobras e técnicas mais apropriadas, a fim de que haja uma universalidade a respeito 
dos conceitos em Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida. Para determinados fins, são feitos 
treinamentos, que orientam o público leigo a reconhecer os sinais de uma parada cardíaca e, 
através das técnicas de RCP, manter a vida da vítima até o socorro chegar. Desse modo, os alunos 
do 4º termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente - UNOESTE participaram de um 
treinamento em uma Unidade de Saúde da cidade, orientando funcionários e usuários com 
palestras e procedimentos práticos. Avaliar a importância do pronto atendimento à vítima parada, 
dando ênfase no processo de educação em saúde que treina leigos e profissionais da área.    A 
importância do atendimento de primeiros socorros é indiscutível, visto que, salva vidas que muitas 
vezes sem o atendimento correto não seriam possíveis de serem preservadas. Treinamentos como 
este são excepcionais, pois instruem pessoas que nunca tiveram contato com o procedimento e as 
tornam capazes de realizá-lo de modo eficaz.      Na atividade, os alunos compareceram até uma 
Unidade de Saúde de Presidente Prudente. Puderam participar do treinamento funcionários e 
usuários. De início, foi entregue um pré-teste, elaborado com 13 questões, abordando perguntas 
referentes à experiência pessoal de cada um com o atendimento de primeiros socorros. Logo 
após, foram dadas palestras para orientar sobre a importância e sobre o procedimento. A seguir, 
foi iniciada a prática, na qual todos realizaram as manobras de RCP juntamente com o DEA, 
supervisionados e orientados. Após o término do treinamento, foi entregue um pós-teste provido 
de 16 questões, desta vez mais específico sobre o tema.    
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SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: AÇÕES DE ACADÊMICOS DE MEDICINA NA MANUTENÇÃO DO 
BEM ESTAR BIOPSICOSSOCIAL FEMININO.  

 
HUGO MÁXIMO OLIVEIRA DINIZ  

JACQUELINE FERNANDES BENATTI MARTINS  
GABRIELE CAVALHERI DE OLIVEIRA  

DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

FLÁVIA FERRARI  
GUILHERME ECHEVARRIA RODRIGUES DE MACEDO  

FLÁVIA VOLPON ROBLES  
AIRAN LOBO DA COSTA  

ISABELI DE CARVALHO FERREIRA  
ILANNA SOBRAL DE LUNA  

 
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada em 2004, com o objetivo 
de promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres, a partir de dados epidemiológicos 
obtidos do sistemas de informação do Ministério da Saúde. Nessa mesma perspectiva, a Estratégia Saúde 
da Família (ESF) busca contribuir para a consolidação da situação da saúde da mulher no Brasil, com a 
implementação de ações no âmbito da Atenção Básica que reduzam a morbimortalidade por causas 
preveníveis, a partir da adoção de boas práticas profissionais. Descrever práticas educativas realizadas por 
acadêmicos de medicina sob orientação de docentes da área da saúde, voltadas a atenção primária, 
enfatizando a saúde da mulher de Álvares Machado.    Mediante a discussões e problematização na 
disciplina de PAPP IV, observou-se a necessidade da aplicação de ações voltadas para o aprimoramento dos 
serviços oferecidos à população feminina da comunidade assistida, preconizando as diretrizes da PNAISM 
que visa a humanização e a qualidade do atendimento. Nesse contexto, a partir da implementação dessas 
práticas, notou-se uma maior adesão das mulheres na utilização do serviço de saúde. As usuárias 
atendidas, em sua maioria, se preocupam com o risco de câncer de mama e câncer de colo de útero, 
realizando acompanhamento na unidade e exames periódicos. Por outro lado, as pacientes apresentavam 
uma insciência quanto a maneira correta de realizar o autoexame das mamas e certa negligência quanto 
riscos de doenças sexualmente transmissíveis. Do ponto de vista acadêmico, a atividade enriqueceu o 
conhecimento dos alunos que puderam exercer na prática atividades relacionadas à PNAISM, sobretudo 
enfatizando a integralidade do cuidado de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
modo a capacitar o futuro profissional médico e assim, buscar um atendimento mais humanizado.      Por 
meio da disciplina Programa de Aproximação Progressiva a Prática (PAPP IV), os alunos de medicina da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), juntamente com alunos de outros cursos da graduação, como 
enfermagem, estética e odontologia, realizaram atividades voltadas à saúde da mulher em uma unidade de 
ESF no município de Álvares Machado - SP. As atividades direcionadas as usuárias do Sistema Único de 
Saúde consistiam em palestras motivacionais e de auto-estima, capacitação para manobras de desengasgue 
e ressuscitação cardiopulmonar (RCP), realização do autoexame das mamas, bem como o exame de 
Papanicolau, teste rápido de sífilis, HIV e hepatite B. Foram também realizados atendimentos 
odontológicos, aferição da pressão arterial, solicitação de exames para aquelas que apresentaram 
nodulações nas mamas e coleta de dados que objetivavam o conhecimento de antecedentes de saúde 
pessoais e familiares.    
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SAÚDE INTEGRAL DO HOMEM: AÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O 
NOVEMBRO AZUL.  

 

AIRAN LOBO DA COSTA  
ILANNA SOBRAL DE LUNA  

FLÁVIA FERRARI  
FLÁVIA VOLPON ROBLES  

JACQUELINE FERNANDES BENATTI MARTINS  
GABRIELE CAVALHERI DE OLIVEIRA  

HUGO MÁXIMO OLIVEIRA DINIZ  
ISABELI DE CARVALHO FERREIRA  

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
GUILHERME ECHEVARRIA RODRIGUES DE MACEDO  

 
A política nacional de atenção integral à saúde do homem, tem como diretriz entender a Saúde do 
Homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da 
saúde. Deve-se priorizar a atenção básica, com foco na Estratégia de Saúde da Família, porta de 
entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado. O Novembro Azul é um mês 
de campanhas voltadas para o público masculino. Relatar a experiência de acadêmicos de 
medicina na atenção básica em ações desenvolvidas com os paciente atendidos em evento 
voltado à saúde do homem.    Os alunos conseguiram o aprimoramento de habilidades em 
procedimentos da atenção básica, aumentaram o vínculo com pacientes atendidos pela ESF, 
garantindo maior humanização. Faz-se importante a relação de confiança entre profissional e 
usuário SUS. Em geral, a população atendida mostrou-se consciente sobre sua saúde, observado 
pela boa adesão aos métodos preventivos de doenças como o cancêr de próstata, doenças 
crônicas como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tratadas e bem acompanhadas. 
Todavia, foi percebida fragilidade da população, no entendimento e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e na educação sexual como um todo.     Durante o mês de novembro 
de 2016 em uma unidade de estratégia de saúde da família (ESF) no município de Álvares 
Machado - SP, foi realizada uma atividade voltada a saúde do homem. Contando da participação 
dos alunos do 3° termo da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FAMEPP) em conjunto 
com a equipe da ESF. Os pacientes passaram por um circuito de 7 etapas: Aferição de pressão 
arterial, medidas antropométricas, glicemia capilar, atendimento odontológico, teste rápido para 
HIV, Sífilis e Hepatite B, solicitação de exames preventivos e questionário relacionado a 
antecedentes pessoais e familiares. Os dados foram recolhidos pelos próprios estudantes que 
esclareceram eventuais dúvidas.    
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SAÚDE PSICOSSOCIAL: PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS.  
 

GABRIELA BEGA MANZANO  
SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  

MAYKON DIMYSON SILVA ASSIS  
JOSE CARLOS SALMAZO JUNIOR  

ANA LUIZA MOLINA CORRÊA  
 

O Projeto Saúde Psicossocial do Escolar se configura como uma das ações do Programa Saúde na 
Escola - PSE. Este projeto visa contribuir com avaliação psicossocial e prevenção à violência e 
promoção da cultura da paz nas escolas. Este trabalho, possibilita a percepção da vivência de 
violências ou violações de direitos e propõe modos de agir de forma intersetorial com a rede de 
proteção do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, para a proteção, 
promoção de saúde psicológica e prevenção aos agravos.  Promover um trabalho que 
possibilitasse a captação de fragilidades e vulnerabilidades decorrentes de abuso físico e 
psicológico de crianças por meio de um questionário, que permitisse identificar a violência tanto 
no ambiente escolar quanto domiciliar.     Foi possível constatarmos através de dados obtidos em 
duas turmas do terceiro ano do ensino fundamental que a maioria dos alunos se consideram 
felizes e em harmonia no ambiente escolar e familiar. Entretanto, alguns relataram que já 
vivenciaram ou presenciaram algum tipo de violência descrita no livro, permitindo que fizéssemos 
uma análise psicossocial individual e coletiva.      O trabalho foi desenvolvido em uma unidade 
escolar municipal para as turmas do terceiro ano do ensino fundamental do colégio Emílio Becker 
na cidade de Presidente Prudente - SP. Para a realização das atividades, houve a participação de 
acadêmicos do 7º termo da faculdade de medicina da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, 
sob coordenação da Professora Selma Alves de Freitas Martin. As ações com os alunos teve início à 
partir do momento de leitura do livro: "Viver sem Violência é um direito", da autora Tina Xavier, 
da UFMS de 2014. Cada criança recebeu um exemplar do livro, para acompanhar a leitura. No livro 
são retratadas várias formas de violências sendo: violência física e psicológica; trabalho infantil; 
abandono; negligência; preconceitos (racial, sexual e de obesidade); e foram orientados a pedir 
ajuda. Ao final da leitura, foi aplicado um questionário com perguntas em busca de fragilidades, 
possibilitando que a criança possa identificar, caso esteja vivenciando alguma das situações 
citadas no livro. O questionário foi tabulado pelos acadêmicos de medicina e, posteriormente 
entregues a coordenadora.    
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SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO EM UM SHOPPING CENTER NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SÃO PAULO: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

DANIELLE FERREIRA LONCHIATI  
FÁBIO MARINHO GOMES  

 
Uma catástrofe, seja de origem natural ou não, é uma situação que envolve múltiplas vítimas e 
normalmente se relaciona a um alto índice de óbito, isso porque o sistema de saúde não está 
preparado para tal demanda. Dessa forma, a simulação de catástrofe funciona como uma 
estratégia de treinamento para o profissional da saúde, reforçando o conhecimento na aplicação 
prática, pois a simulação realística permite a interatividade entre a equipe de trabalho utilizando 
cenários clínicos semelhantes a experiências reais. Entre os aspectos que são trabalhados com os 
profissionais de saúde destacam-se as habilidades técnicas, cognitivas e comportamentais, além 
das relações interprofissionais, interdisciplinares e interpessoais, permitindo maior eficácia no 
trabalho em grupo e possibilitando que situações previamente selecionadas possam ser treinadas 
até que se atinja alto nível de proficiência. Assim, seu objetivo maior é o adequado preparo 
profissional com foco na segurança do paciente. A atividade teve por objetivo avaliar o 
atendimento prestado pelas unidades de saúde da cidade de Presidente Prudente em caso de 
acidentes com múltiplas vítimas e, a partir dos resultados observados, apontar os pontos positivos 
e falhas da equipe para possibilitar um melhor atendimento em caso real.     A realização dessa 
simulação permitiu a todos os profissionais envolvidos a aquisição de maior conhecimento acerca 
dos fatores relacionados a situações de catástrofe, permitindo otimizar o desempenho da equipe 
em uma situação real. Esse cenário reforça a importância das metodologias de treinamento com 
foco no aprendizado e na aplicação prática do conhecimento adquirido pelo profissional de 
saúde.      A simulação de catástrofe foi realizada em um shopping da cidade de Presidente 
Prudente, São Paulo, no ano de 2016, onde foi simulado um incêndio em uma sala de cinema. A 
atividade foi desenvolvida pela Liga do Trauma da Universidade do Oeste Paulista em parceria com 
hospitais, unidade de pronto atendimento, bombeiros e polícia civil e rodoviária da cidade de 
Presidente Prudente; a atividade contou ainda com a participação de acadêmicos da área da 
saúde para atuarem como vítimas e figurantes. Após a simulação, é realizado um feedback para os 
profissionais envolvidos, gerando a oportunidade de reflexão e redirecionamento de ações 
executadas.     
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SIMULAÇÕES QUE REPLICAM A REALIDADE DA ÁREA MÉDICA: METODOLOGIA ATIVA COMO PRÁTICA EM 
COMUNICAÇÃO E HABILIDADES-HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE  

 

GABRIELA FIORENTINO DA SILVA  
LORENA COMMAR DE SOUSA  

MARCELA MARTINS RODRIGUES  
RAFAELA MARTINS RODRIGUES  

THÉO SALLUM BACCO PINTO  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
Nos últimos anos, devido a visíveis problemas apresentados pela sociedade e saúde da população, 
todos os olhares se voltam para novos cenários e propostas na formação de profissionais da 
saúde, retratando distintas abordagens, que vão desde um nível de atenção básica de saúde, 
principalmente nos aspectos relacionados à prevenção de doenças, até uma concepção mais 
abrangente, que tem como finalidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, transcendendo o 
setor da saúde. Nesta concepção, os campos da Saúde e da Comunicação, demonstram diversas 
questões a serem repensadas e melhor trabalhadas, integrando conhecimentos e saberes de 
ambas as ciências. Diante desta perspectiva, a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), busca 
não só a compreensão dessa temática, mas também o incentivo de todo seu contexto acadêmico, 
docentes e discentes, a posturas críticas e reflexivas, frente a sua prática, novas ações e 
intervenções, necessárias às normativas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 2014, ao 
ensino médico e demais cursos da área da saúde.  Desenvolver habilidades comunicacionais na 
área da saúde, no que tange compreensão e discernimentos, voltados às complexidades da pessoa 
atendida, assim como, a sua história de vida, enquanto ser biopsicossocial. A disciplina 
Comunicação em Saúde (CS), procurando ampliar suas práticas, volta-se para a inserção do 
acadêmico de medicina a realidade dos atendimentos ambulatoriais e procedimentos médicos 
que envolvam uma comunicação adequada, prevenção a doenças, recomendação a tratamentos e 
aderência pelo paciente, uma relação humanizada e estabelecimento de vínculo com o paciente-
equipe.    Pesquisas, discussões e debriefing sobre as simulações realísticas feitas em laboratório, 
pautando procedimentos médicos, assuntos interpessoais, relação médico-paciente-equipe, 
desenvolvidas com os estudantes do primeiro termo de medicina, apontam para a importância da 
CS na formação médica, preconizada pelas DCN aos três âmbitos da prática: Atenção à Saúde, 
Educação na Saúde e Gestão em Saúde.     UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE  Os 
estudantes são desafiados a refletir continuamente, sobre temáticas que envolvem a realidade da 
prática médica com situações emergentes e inusitadas em suas rotinas. Estimulados a desenvolver 
competências relacionais e acadêmicas, manejo da liderança e orientações sobre diagnósticos, 
prognósticos, tratamentos e até sobre atos de negligência, imprudência e imperícia, em condições 
inconscientes ou geradas pela precariedade em ambientes assistenciais e pela ausência de 
vínculos entre médico-paciente-equipe.     
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TESTES DE ACUIDADE VISUAL UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
LUAN CORDEIRO TROMBIM  

JOÃO GUILHERME CATARINO PEREIRA LEME  
GABRIEL HENRIQUE DE MATOS GAUDIN  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
 

Sabe-se que a visão é uma ferramenta essencial no âmbito escolar, cujas patologias afetam não só 
o desempenho, mas também a qualidade de vida das crianças e jovens. Sendo assim, é de suma 
importância a realização de testes de acuidade visual e de daltonismo, contribuindo, deste modo, 
para a formação integral dos estudantes com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O curso 
médico da Universidade do Oeste Paulista, por meio do Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática, insere os estudantes na atenção primária desde o início do curso. Uma das atividades 
realizadas foi o teste de acuidade visual e daltonismo, uma iniciativa da Fundação Lions Clube 
Internacional e o Banco de Olhos Maria Sesti Barbosa da Santa Casa junto à universidade, ou seja, 
educação, saúde e comunidade trabalhando para promover saúde. Descrever a atuação dos 
estudantes de medicina na realização dos testes de acuidade visual e daltonismo.    Assim, 
conseguimos avaliar as condições de saúde das crianças e jovens que estão na escola pública, 
sendo, portanto, essencial a realização de exames oftalmológicos ainda na infância com o intuito 
de prevenir problemas escolares e psicossociais, garantindo aos estudantes uma melhor qualidade 
de vida.     Os estudantes do curso de medicina de Presidente Prudente, realizaram nos dias 
20/02/2017, 10/04/2017 e 08/05/2017, nas escolas E.E. Monsenhor Sarrion, E.E. Teófilo Gonzaga 
e E.E. Arlindo Fantini, testes de acuidade visual e daltonismo em alunos matriculados no ensino 
fundamental. Nas escolas, recebemos as orientações necessárias aos procedimentos, depois 
organizamos a sala destinada para realização dos testes. Foram posicionadas três tabelas de 
Optotipos na parede e três cadeiras a uma distância de seis metros destas, também reservamos 
mesas para realização do teste de daltonismo utilizando livros com figuras de Ishihara. Fomos 
divididos em grupos com revezamento de funções. Um grupo ficou responsável por registrar os 
estudantes e os resultados de seus testes, outro para realizar o teste de daltonismo, um terceiro 
para apontar as figuras nas tabelas e um último grupo foi destinado a posicionar os estudantes nas 
cadeiras, orientá-los sobre o teste de acuidade visual e recobrir um dos olhos com papel 
apropriado durante a leitura das figuras. Por fim, tiramos fotos com toda equipe promovedora do 
evento, reorganizamos a sala e nos disponibilizamos no que fosse preciso.    
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TRABALHANDO AS ARTICULAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO E SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA 
ESCOLA.  

 

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
RAFAEL COSTA MATHIAS  

THAYNÁ JARDIM MONZANI  
RAFAEL ENGEL DUCATTI  

NATHALIA SANCHES GONÇALVES  
RAFAELA JOLO  

OMAR YAMAMOTO NASSR  
RODRIGO EUGENIO SEABRA  

PEDRO AUGUSTO PERES SORIANO  
VINICIUS MUNHOZ BOMEDIANO  

 
A educação em saúde é um dos eixos utilizados pelos estudantes do curso de Medicina no 
Programa de Aproximação Progressiva à Pratica (PAPP), que tem como finalidade estreitar a 
relação dos estudantes com a prática vivida na Estratégia Saúde da Família (ESF). Uma das 
atividades que o PAPP proporciona é o envolvimento nas ações do Programa Saúde na Escola 
(PSE) que visa à integração e articulação permanente entre as politicas de ações da educação e da 
saúde. O decreto nº 6286 de 2007, traz algumas ações a serem desenvolvidas que vão desde a 
promoção e prevenção até a assistência para os educandos, por meio de avaliações clínicas, de 
higiene bucal, psicossocial, nutricionais, promoção da alimentação saudável, educação em saúde 
dentre outras ações, que visam a garantia da qualidade de vida e a menor incidência de doenças, 
proporcionando o desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente para famílias mais 
carentes. Relatar a experiência vivenciada pelos estudantes do terceiro termo de Medicina, 
visando o emprego de políticas públicas para o correto desenvolvimento de educandos.    O plano 
de ação proposto na creche baseado nas politicas de educação e Saúde, visa compreender o papel 
educativo da equipe de saúde em relação à comunidade, no contexto de promoção, prevenção e 
melhoria da qualidade de vida. Assim, entende-se a necessidade de educação em saúde perante a 
comunidade. Os dados coletados ajudam a ESF no controle sobre o crescimento e 
desenvolvimento das educandos, bem como apresentam as necessidades da população para que 
possa resultar em ações mais eficazes.     Foi realizado um plano de ação centrado no eixo 
educação em saúde juntamente com educação e a saúde, visando à promoção e prevenção de 
doenças em uma creche da aérea de abrangência de uma ESF. Primeiramente foi utilizada a 
balança para pesagem e medição de altura das crianças para cálculo do IMC. Os dados foram 
anotados e repassados a ESF com a finalidade de encontrar educando desnutridos ou até mesmo 
com sobrepeso para possíveis providências. Depois foi administrado um frasco de anti-helmíntico 
(Albendazol), uma iniciativa do Ministério da Saúde implantada anualmente na atenção básica, 
previamente autorizado pelos responsáveis legais do menor, com o intuito de prevenção de 
doenças. Após a administração do medicamento foram entregues presentes para as educandos.    
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TREINAMENTO PARA POLICIAIS EM AMBIENTE DE SIMULAÇÃO CLÍNICA - SBV E MANOBRA DE 

DESENGASGAMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

MILENA COLONHESE CAMARGO  
LETÍCIA MORAES LIRA  

AMANDA OLIVEIRA SANTOS  
JULIANNE BARROSO LIMA  

ISABELLE GOMES DE FIGUEIREDO  
GABRIEL DE SOUZA MOTA  

RENATA ZORGETTI MANGANARO DE OLIVEIRA  
LETÍCIA GONÇALVES SERAGIOLLI  

BRUNO ALESSANDRO SILVA  
ANDRIELI CAROLINE VIEIRA  
CRISTIANO HAYOSHI CHOJI  

NELSON EDUARDO TOMÉ PALA  
VICTOR AUGUSTO DARDANI MOREIRA DA SILVA  

UBIRAJARA PITTA DE QUEIROS MONTEIRO  
DIOGO AUGUSTO DE ALMEIDA GARRETT  

PRISCILA BUOSI RODRIGUES RIGOLIN  
MARIANA ANANIAS BARROSO  

 
A parada cardiorrespiratória é uma situação de emergência. O atendimento nesta circunstância exige 
rapidez, eficiência, conhecimento científico e habilidade técnica no desempenho da ação, com o objetivo 
de restabelecer o fluxo sanguíneo e a respiração. A capacitação do leigo para o atendimento precoce em 
situações de emergência e instituição do suporte básico de vida (SBV) é fundamental para salvar vidas e 
prevenir sequelas. O Sistema de Ensino da Policia Civil do Estado de São Paulo, de forma a sustentar uma 
forma de ensino eficiente para a formação policial, passou por diversas reformulações de métodos de 
ensino ao longo do tempo. Dessa forma, para o incremento dessas habilidades, em que aborda habilidade 
em comunicação, trabalho em equipe e raciocínio rápido, abordamos a utilização de cenários de 
simulação Relatar a experiência de acadêmicos de medicina do 12° termo no Treinamento do SBV para 
policiais em ambiente de simulação clínica    Participar desse treinamento foi muito importante para nós 
acadêmicos, momento em que pudemos transmitir nossos conhecimentos adquiridos durante a formação. 
Por parte dos alunos da Academia de Policia Civil a aceitação foi excelente, sendo que os Policiais 
envolvidos se mostram agora seguros em realizar os procedimentos necessários para a preservação da 
vida. Relatam que o treinamento proporcionado dentro do ambiente de simulação foi considerado uma 
ótima oportunidade de aprendizado e crescimento profissional, de vez que aborda situação que faz parte 
da carreira dos mesmos. A atividade foi inédita em cursos preparatórios para policiais civis do Estado de 
São Paulo.    Unoeste O Sistema de Ensino da Polícia Civil do Estado de São Paulo fez uma parceria com a 
Faculdade de Medicina da Unoeste. Os docentes responsáveis pelo estágio de emergência, selecionaram os 
acadêmicos para ministrar as aulas bem como realizaram o treinamento e orientações necessárias. Foram 
selecionados os temas: SBV, utilização do Desfibrilador Externo Automático (DEA) e manobra de 
desengasgamento adulto e pediátrico. Participaram do treinamento 32 alunos da Academia de Polícia "Dr. 
Coriolano Nogueira Cobra" - ACADEPOL, em que foram divididos em 3 grupos. Os estudantes realizaram a 
demonstração das habilidades e todos os participantes fizeram treinamento prático. Foram utilizados 
manequins com tórax de dimensões reais que permitem a realização das compressões torácicas 
semelhantes ao humano e DEA de treinamento    
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UM DIA DE AÇÃO NA SEMANA DO CORAÇÃO - RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

KARINA SILA CAMPIONI  
LETICIA PEREGO SILVA  

LORENNA DA SILVA SANTOS  
JÚLIA MENDONÇA REZENDE  

 
Nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2017 aconteceu a 13ª Semana do Coração, promovida pela 
parceria entre o Hospital Regional de Presidente Prudente, o curso de Medicina da UNOESTE e a 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP). O evento englobou palestras e ações 
de atendimento gratuito para a população em geral, sendo divulgado também na mídia para que 
mais pessoas pudessem ter conhecimento da realização do mesmo. Nas atividades, as pessoas 
tiveram oportunidade de acesso à informações sobre diversas doenças (exemplo: diabetes) e 
conseguiram ser examinadas de uma forma breve para verificação de possíveis alterações. Desse 
modo, provada a importância das ações de saúde neste evento, o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho (SEESMT) da UNOESTE articulou a participação de alguns 
estudantes dos cursos da área da saúde da universidade nos atendimentos gratuitos do segundo 
dia do evento, incluindo estudantes do 5º termo do curso de Medicina. O local escolhido para a 
ação foi o Campus 1, muito em função da proximidade com o Hospital Regional. Observar a 
importância das ações de promoção de saúde na 13ª Semana do Coração relacionando com a 
participação de alunos do curso de Medicina nas mesmas.    A Semana do Coração é uma iniciativa 
de extrema importância para a população, visto que a partir do evento há oportunidade de acesso 
à informações e testes gratuitos, que em algum momento da vida podem fazer diferença em seu 
histórico médico. Além disso, os organizadores e envolvidos, a partir desta inciativa, permitem que 
acadêmicos da área da saúde, como por exemplo os alunos do curso de Medicina, participem não 
somente de palestras, mas também de ações práticas voltadas à comunidade, o que os fazem 
estabelecer vínculos com os pacientes e aprimorar as técnicas aprendidas em aula.     A ação 
ocorreu nas dependências do Campus 1 da universidade e incluiu aferição da pressão arterial, 
orientações sobre qualidade de vida, cálculo do IMC e avaliação da situação do coração dos 
pacientes, ou seja, foi basicamente uma ação de prevenção de doenças cardiovasculares, indo de 
encontro com a temática da Semana do Coração. Dividimos o grupo e, em cada setor descrito, os 
alunos iam registrando as informações dos participantes em fichas, que posteriormente foram 
guardadas pela supervisora para análise posterior. Caso a pessoa estivesse com alguma alteração, 
era encaminhada para a UPA ou para o Médico do Trabalho da UNOESTE se fosse funcionário da 
instituição.    
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VALORIZAÇÃO DO PROTAGONISMO E AUTONOMIA DO USUÁRIO SUS NO GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE. 
REFLEXÕES DO ESTUDANTE DO CURSO MÉDICO RELACIONADAS À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO 

HUMANIZASUS EM UMA ESF NO INTERIOR PAULISTA.  
 

ALEX WANDER NENARTAVIS  
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  

MARIANA BARBOSA GIROTTO  
 

Criada pelo Ministério da Saúde em 2003 a Politica Nacional de Humanização (PNH) objetiva criar 
avanços na qualidade do Sistema Nacional de Saúde, buscando melhorar a relação e os processos 
de atenção ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). A Faculdade de Medicina da Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE), em sua disciplina desenvolvida no 7 º termo, denominada Atenção 
Integral à Rede SUS, no estágio "Grupo de Promoção à Saúde" (GPS) estimula o estudante a 
visualizar na prática, os principios do HumanizaSUS. Os estudantes refletiram, com ajuda de 
Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem, que a Autonomia e o Protagonismo do usuário no 
serviço se caracterizam pela corresponsabilidade entre gestores, usuários e trabalhadores da 
saúde, associada ao estabelecimento de vínculos solidários e à participação coletiva nos processos 
de atenção e gestão. O estágio tem como objetivo estimular a ampliação do protagonismo do 
usuário e a sua autonomia para o enfrentamento de suas fragilidades. Busca aumentar, desta 
maneira, a resolutividade da Atenção Básica. Por meio de visitas domicilares (VD) no pós alta 
hospitalar, os pacientes recebem orientações para o esclarecimento de suas patologias e suas 
possíves complicações. Os usuários são esclarecidos a respeito da importância do retorno 
ambulatorial, uso correto da medicação prescrita e seus potenciais efeitos adversos.      Esse 
mergulho na realidade comunitária cria no estudante um olhar de alteridade e no usuário SUS, 
estabelecimento de vínculos de respeito e confiança em relação à Equipe da ESF, da qual os 
estudantes fazem parte. Os resultados esperados incluem uma maior adesão ao tratamento. A 
construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos se dá por meio do acesso à 
informação, da redução de ruídos na comunicação, da Educação em Saúde e da participação do 
usuário SUS na gestão democrática dos serviços de saúde. O estágio foi importante para ampliar o 
olhar do estudante do modelo Biomédico para o Biopsicossocial.     UNOESTE São criados planos 
de ação a serem executados nas VDs a partir das fragilidades encontradas nas residências. 
Recomendam-se mudanças dos hábitos de vida, incluindo dieta, atividade física e adequação do 
peso corpóreo. As informações para a correta instrução do usuário SUS, relacionadas a aspectos 
biopsicossociais, são colhidas no seu Resumo de Alta, no Hospital Regional, com análise prévia 
guiada pelo facilitador e confecção de um projeto terapêutico, com instruções importantes para o 
sucesso de sua recuperação. Por intermédio das VDs os estudantes têm um maior contato com a 
realidade do usuário SUS, analisando suas Necessidades de Saúde, relacionadas às Condições de 
Vida, Ao Acesso às Tecnologias que prolongam a vida, ao Vínculo da Equipe com o Usuário SUS e à 
sua Autonomia.     
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VISITA AO ASILO DE ÁLVARES MACHADO: SOB O OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA FRENTE AOS 
CUIDADOS COM O IDOSO  

 

GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  
PEDRO HENRIQUE NUNES SAMPAIO  

 
A população brasileira atualmente é composta por uma grande PEA (população economicamente 
ativa), sendo muito importante para o crescimento e desenvolvimento do país. Porém, analisando 
a pirâmide etária de hoje, tem-se um pequeno número de nascimentos, levando a um grande 
embate em relação ao futuro número de idosos que o país terá com uma pequena PEA. Os idosos 
possuem algumas fragilidades como maior número de doenças crônicas e, portanto, a relação com 
esse público deve ser harmoniosa, e mais precisamente, a relação médico-paciente deve ser 
tratada de forma correta com uma construção forte do vínculo, lembrando-se sempre de 
estabelecer sua conduta sob os quatro princípios básicos da bioética: beneficência, não 
maleficência, justiça e autonomia. Desse modo, ressalta-se a importância de um olhar mais 
cuidadoso em relação a essa faixa etária mais avançada, atentando-se às necessidades futuras 
como o aumento do número de asilos e profissionais voltados a essa idade como cuidadores, 
enfermeiros e médicos geriatras. Ressaltar a importância do cuidado com os idosos e 
compreender como uma boa relação médico-paciente auxilia numa melhor anamnese e exame 
físico.    Desse modo, após a realização desta atividade, é possível destacar a importância da 
relação médico-paciente na construção do vínculo na qual o idoso demonstra uma maior 
vulnerabilidade perante a atenção oriunda dos profissionais e até mesmo da própria família. Além 
disso, com essa atividade, obteve-se uma relação mútua na qual os idosos se beneficiam 
biopsicossocialmente ao mesmo tempo em que os estudantes aprimoram suas formações técnicas 
e humanas     Os acadêmicos de medicina do 4º termo realizaram uma visita a um asilo da cidade 
de Álvares Machado por meio da disciplina curricular PAPP IV (Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática). Nesse asilo, os alunos conversaram com os idosos, de modo que, houvesse 
um clima amistoso e de descontração com atividades interativas envolvendo música e, 
posteriormente, um café da tarde, e, após terem estabelecido um vínculo com eles, houve a 
realização de exame físico na qual houve a aplicação na prática sobre o que tinham aprendido em 
sala de aula como: aferição da pressão arterial, ausculta pulmonar e ausculta cardíaca.    
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VISITA DOMICILIAR SIMULADA ARTICULANDO TEORIA À PRÁTICA E FORTALECENDO A CONSTRUÇÃO ATIVA 
DO CONHECIMENTO. O OLHAR DO ESTUDANTE DO CURSO MÉDICO EM UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO 

INTERIOR PAULISTA.  
 

BRENO DE SOUSA ANDRADE SANTANA  
MARIANA DOS SANTOS PASCOAL  

TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  
ALEX WANDER NENARTAVIS  

JÂNIO CÂNDIDO ROSA JUNIOR  
PAULA BEATRIZ DIAS MITROVINI  

 
A Visita Domiciliar Simulada é uma das atividades desenvolvidas no Laboratório de Habilidades e 
Simulação (LHabSim) da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A 
Instituição de Ensino Superior utiliza Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem inserindo os 
estudantes nos cenários da Estratégia Saúde da Família (ESF) desde o início do Curso. Os 
estudantes são preparados durante a graduação para atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS), 
conhecendo e aplicando seus princípios a partir da Problematização. Estudantes são estimulados a 
produzirem mudanças positivas noas territórios das ESFs nos quais participa como membro das 
Equipes Interdisciplinares, a partir da aplicação do Arco de Maguerez relacionado à Ação-Reflexão-
Nova Ação.  Descrever a Visita Domiciliar Simulada como possibilidade de assegurar aos 
estudantes do Curso Médico subsídios para uma abordagem familiar alicerçada no conceito da 
Integralidade do cuidado e identificação das necessidades de saúde, contribuindo para uma 
educação transformadora, crítica e reflexiva.    Os estudantes avaliaram como positiva a sua 
participação na Visita Simulada valorizando-a como uma possibilidade de melhorar os serviços 
prestados pela Equipe interdisciplinar da qual eles fazem parte na ESF. A simulação traz fortalezas 
como a possibilidade de entender o adoecer humano de maneira ampliada, por meio de escuta 
qualificada. O aprendiz também é estimulado pelo facilitador a se comunicar de maneira clara e a 
trabalhar em equipes interdisciplinares.     Trata-se de uma atividade prática na qual um grupo de 
estudantes é convidado a participar de uma visita à casa simulada. Esta residência se localiza nas 
dependências do LHabSim e é composta por 4 cômodos: sala, cozinha, quarto e banheiro. Existem 
também geladeira, TV e móveis como sofá, cama, mesa, cadeiras e armários no local. Em nossa 
Visita Simulada uma atriz interpretou uma moradora da casa, pertencente a uma família de baixa 
renda. Ela referiu que trabalhava como Profissional do Sexo, foi diagnosticada com sífilis e referiu 
que não usava preservativo nas relações sexuais antes da descoberta da doença. A usuária do SUS 
recebeu a visita de estudantes que faziam parte da Equipe da ESF na área de abrangência. Dois 
aprendizes se voluntariam para fazer a entrevista, analisando aspectos clínicos da paciente e do 
ambiente domiciliar. O facilitador observou, sem interferir nas ações executadas pelos discentes. 
Posteriormente foi realizado um debriefing, conduzido pelo docente, comparticipação de todo o 
grupo, onde foram abordadas as fragilidades e os pontos positivos da visita simulada. A atriz 
participou da reunião após a simulação colocando seu ponto de vista a respeito da participação 
dos estudantes como seus entrevistadores.    
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VISITA DOMICILIAR SIMULADA: UMA PREPARAÇÃO DO ALUNO DE MEDICINA FRENTE AOS POSSÍVEIS 
DESAFIOS NA PRÁTICA MÉDICA  

 

GERSON DA SILVA XIMENDES  
GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA  

MAGDA LUZIA NEVES  
TALITA CRISTINA MARQUES FRANCO SILVA  

REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA  
 

A abordagem do médico em relação a um paciente sempre foi um tema de reflexão, seja ela boa, 
ou ruim. Durante o curso de medicina na disciplina Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática (PAPP) da Universidade do Oeste Paulista, são desenvolvidas atividades que proporcionam 
aos alunos uma visão diferente desse contato médico-paciente, de modo que os alunos podem 
compreender alguns aspectos e consigam se preparar para uma relação médico-paciente 
embasada na confiança e no respeito. Desse modo, deve-se ressaltar que cada paciente apresenta 
características diferentes e é fundamental desenvolver habilidades de comunicação que consigam 
se adequar a cada um. A visita domiciliar simulada (VDS) traz para o curso de medicina uma 
importante ferramenta para aprimorar a relação médico-paciente. Relatar a experiência dos 
estudantes de medicina no desenvolvimento da visita domiciliar simulada.     A visita domiciliar 
simulada auxilia o estudante para uma melhor desenvoltura em relação a diferentes situações, 
assim como no fortalecimento de vínculo com o paciente e confiança na equipe de saúde.     As 
atividades foram realizadas nas aulas do PAPP as quais ocorreram num cenário análogo a uma 
residência onde a visita domiciliar era simulada frente a uma situação específica. Os estudantes 
foram divididos em grupos de 10 alunos, desses dois alunos realizavam a visita, e os outros 
observavam o cenário o tempo todo. Um ator foi orientado frente o objetivo da atividade e 
representava o paciente. Cada visita abordou um tema diferente que testava as habilidades dos 
estudantes em comunicação com o paciente. Ao final, os pontos fundamentais sobre a visita 
foram discutidos, levantando a importância desse treinamento para o exercício eficiente da 
prática médica.     
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VIVENCIANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE  
 

GABRIELA COQUEMALA MEDEIROS  
BRUNA DE LUCCA FACHOLLI TAKAHASHI  

MARIA EDUARDA SAHIB AGUILAR  
ISABELA BARROS ARAUJO  

SULAMITA GANDIA GREGORY  
ELENICE MORINI DUARTE  

 
A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, seu agravamento pode levar ao 
óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as 
complicações da infecção, portanto a proposta da vacinação é de evitar ou diminuir o número de 
internações e mortes substancialmente, não só pela infecção primária, mas também as infecções 
secundárias. A Universidade do Oeste Paulista, por meio do Programa de Aproximação Progressiva 
à Pratica (PAPP), possibilitou estudantes do 3º termo de medicina a prática da vacinação na 
comunidade da estratégia de saúde da família São Pedro na cidade de Presidente Prudente. Dessa 
maneira possibilitou a prática já introduzida pela matéria Prática Progressiva Médica (PPM) 
apresentada em simuladores no Laboratório de Habilidades Médicas (LHABSIM) em ação. A 
vacinação H1N1, principalmente na parcela prioritária da sociedade que no caso foram idosos com 
doenças crônicas foi a pauta da atividade, levando em conta esclarecer e explicitar a importância 
de tal realização a fim de amenizar conseqüências de tal gripe. Relatar a experiência vivenciada 
por estudantes de medicina na vacinação da H1N1durante a campanha.    A participação em 
campanhas nacionais é uma das estratégias para intensificar a atuação dos estudantes no campo 
de prática, reforçando seus conhecimentos sobre o Programa Nacional de Imunização, 
possibilidade de aprimorar suas habilidades técnicas. Além disso, acentua-se a proximidade à 
comunidade, facilitando a veiculação de orientações que a população necessita, destacando ainda 
a ampliação da cobertura vacinal.       Foram vacinados os usuários acamados e adstridos 
cadastrados na micro área II durante a campanha da influenza. A equipe da unidade de saúde 
juntamente com quatro estudantes do 3º termo de medicina realizou a atividade em campo indo 
de casa em casa checando se os usuários selecionados já foram vacinados, caso contrário foi 
realizado a vacina. Foi realizado também a educação em saúde para o usuário e familiares sobre a 
importância da vacina para prevenção de agravos em saúde e sobre os mitos que é a queixa 
principal da comunidade.    
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CASO REMANESCENTE DA ERA DA MONOTERAPIA SULFÔNICA COM MÚLTIPLAS SEQUELAS DE 
HANSENÍASE  

 
GISELE KEIKO MACHADO SHIMIZU  

ANELISE SILVA DE GÊNOVA  
MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU  

 
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de alta prevalência e o Brasil ocupa segundo lugar 
em número de casos absolutos. A intenção deste estudo é mostrar a importância da observação 
clínica dos possíveis sinais e sintomas que contribuem para um diagnóstico precoce e, assim, 
facilitar o tratamento e impedir ou ao menos reduzir possíveis sequelas que interferem 
permanentemente na qualidade de vida do doente. É intuito do relato mostrar a importância de 
uma abordagem precoce e eficaz.        financiamento próprio Paciente masculino, 50 anos com 
queixa de perda visual, anestesia e paresia dos membros superiores e inferiores. Realizou 
tratamento para hanseníase durante 8 anos com dapsona na década de 80. Ao exame físico com 
acometimento de múltiplos nervos periféricos e cranianos. Amaurose, enoftalmia, opacidade 
corneana à direita e sequelas de acometimento mucocutâneo. Foi realizado tratamento 
multidrogaterapia, esquema multibacilar por 24 meses. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
ética em pesquisa sob o nº CAAE 64068617.8.0000.5515. Caso remanescente da monoterapia. 
Diagnosticado pela clínica e baciloscopia. Tratado com poliquimioterapia por 24 meses, busca 
ativa e profilaxia de contactantes.   
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COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA EM PACIENTE PORTADOR DE COLITE ULCERATIVA - UM 
RELATO DE CASO  

 
HENRIQUE VICTOR RUANI  

MARIANA ROSSO FRANCO ZANONI  
FERNANDO SPINOSA SESTI  

 
A colangite esclerosante primária (CEP) é uma doença hepática colestática crônica caracterizada 
por progressivo processo inflamatório difuso que resulta em estenoses dos ductos biliares intra e 
extra-hepáticos. É uma doença de etiologia desconhecida com manejo clínico difícil e que não 
possui cura. Este trabalho ilustra o relato de um caso clínico de CEP cuja apresentação é fiel à 
literatura em associação com colite ulcerativa.        Não se aplica. JAMF, 80, masculino, procedente 
de Estrela do Norte (SP), deu entrada no serviço de pronto-socorro do hospital regional de uma 
cidade no Oeste Paulista, com quadro pruriginoso, febre de 39,9º C e perda ponderal de 10 Kg em 
6 meses. Ex-tabagista, fazia uso de Mesalazina 800 mg para tratamento de colite ulcerativa. 
Apresentava-se em regular estado geral, emagrecido e ictérico. Ao exame abdominal, apresentava 
fígado de consistência endurecida palpável à 5 cm do rebordo costal. O paciente foi internado com 
hipótese diagnóstica (HD) de febre de origem indeterminada. Prosseguindo sob investigação, foi 
requisitado ecografia de abdômen total revelando sinais de hepatopatia crônica e esplenomegalia 
homogênea. Admitido na enfermaria da Clínica Médica, febril e ictérico, progredindo a perda 
ponderal. A tomografia computadorizada de abdômen superior evidenciou esplenomegalia 
homogênea e sinais de hepatopatia crônica sendo postulado a hipótese de CEP. Foi deliberado 
discutir o caso junto à equipe de Radiologia para avaliação da HD e requisitado ecocardiograma 
transesofágico na suspeita de endocardite, que demonstrou ausência de vegetações valvares. 
Após discussão com a Radiologia foi descartada a HD de hepatocarcinoma, devido à ausência de 
lesão expansiva. Definiu-se pela Colangioressonância para avaliação das vias biliares. A 
ressonância magnética de vias biliares evidenciou pontos focais de estreitamento em vias biliares 
intra e extrahepáticas não se caracterizando fatores obstrutivos intrínsecos e extrínsecos, não 
havendo dilatação das vias biliares intra e extrahepáticas. Pelos achados descritos serem 
compatíveis com a suspeita de CEP o caso foi novamente debatido junto à Radiologia. O paciente 
prosseguiu com considerável melhora, realizando-se biópsia hepática. Sugeriu que os achados da 
biópsia eram compatíveis com colangite aguda, porém frente ao quadro clínico e imaginológico do 
paciente, a colangiorresonância foi definitiva para fechar o diagnóstico, desconsiderando-se o 
achado da biópsia. Em seu último dia de internação foi ponderado a introdução do Ácido 
Ursodesoxicólico 300 mg. Recebeu alta, com melhora satisfatória do quadro, com retorno 
ambulatorial para avaliação ativa na busca de câncer colorretal e vias biliares. A presença de CEP 
em pacientes com colite ulcerativa parece ser um fator de risco independente para o 
desenvolvimento de displasia e câncer colorretal. Assim, nesse contexto do caso, pacientes com 
CEP e colite ulcerativa possuem alto risco de neoplasia colorretal, com sobrevida média de até 10 
anos.   
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HIPERTRIGLICERIDEMIA  
 

DIEGO DE PAULA MENDES  
 

Hipertrigliceridemia é um tipo de hiperlipidemia causada por níveis séricos (sanguíneos) acima de 
150ml/dL em adultos,contribuem para o risco cardiovascular e podem estar acompanhadas de 
distúrbios metabólicos tais como obesidade, síndrome metabólica ou diabetes mellitus,O presente 
relato teve por objetivo descrever um caso de dislipidemia, especialmente a hipertrigliceridemia, 
no qual um paciente de 50 anos previamente hipertenso, diabético,, exibindo na data 16/03/2016 
colesterol de 572 mg/dl e TG 9858 mg/dl Descrever um caso no qual paciente apresentou 
elevação de triglicerides a 9858 mg/dl        Hospital Regional de Presidente prudente  paciente de 
50 anos previamente hipertenso, diabético em acompanhamento ambulatorial em uso de Fibrato 
e Estatina, apresentou significativa elevação do perfil lipídico. Ao exame, o paciente apresentou 
significativa evolução, exibindo na data 16/03/2016 colesterol de 572 mg/dl e TG 9858 mg/dl. 
Nessa última aferição, foi solicitada a internação do paciente, que se encontrava orientado e 
responsivo com Glasgow 15. Não apresentava quadro de dores abdominais ao ser admitido em 
leito de unidade de terapia intensiva. Como tratamento imediato, optou-se por 
plasmaférese  Devido a gravidade do caso e pelo risco de pancreatite foi optado por tratamento 
intensivo e uso de plasmaférese como tratamento imediato   
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LEIOMIOSSARCOMA PRIMÁRIO DE MAMA: RELATO DE CASO  
 

RAFAELA ALIAS HORTA  
DANILO ZANGIROLAMI PENA  

JÚLIA FERNANDES TIRITAN  
FERNANDO ANTONIO MOURÃO VALEJO  

 
Introdução: Leiomiossarcomas de mama são tumores mesenquimais extremamente raros, 
representando 5 a 10% dos sarcomas de mama. Acometem mulheres com idade média de 55 
anos. Justificativa: O presente relato tem alta relevância em razão da raridade da patologia além 
do fato de apresentar-se clinicamente e radiologicamente de forma muito semelhante aos dos 
tumores benignos da mama, especialmente o fibroadenoma. Objetivo: O relato do caso em 
questão tem como objetivo documentar na literatura a ocorrência de uma patologia rara, de 
forma que tanto o diagnóstico como o tratamento adequado sejam os mais precoce 
possíveis.         Descrição do caso: Relata-se um caso de LMSM em uma paciente de 42 anos, sem 
história familiar de câncer de mama, com nódulo de crescimento progressivo e características 
benignas aos exames de imagens. Clinicamente situado na região periareolar, apresentava-se com 
limites precisos, móvel, consistência fibroelástica. Não havia linfonodomegalia axilar palpável. A 
biópsia com agulha grossa trouxe, inicialmente, o diagnóstico de neoplasia mesenquimal benigna. 
Realizou-se então excisão da lesão com novo exame anatomopatológico. Após avaliação 
morfológica e imunohistoquímica (atipia celular leve, ausência de necrose tumoral e 6 
mitoses/10CGA; positividade para actina alfa de músculo liso, vimentina e HHF-35) concluiu-se 
pelo diagnóstico de Leiomiossarcoma bem diferenciado. A paciente foi submetida à mastectomia 
simples, sem abordagem axilar. Nenhuma terapia adjuvante foi realizada. Após 3 anos de 
seguimento a paciente encontra-se sem sinais de recidiva da doença. Estudo foi aprovado pelo 
Comitê de ética em pesquisa com o seguinte CAAE: 72434517.1.0000.5515 O caso em questão 
diverge do índice da incidência mundial, por ser uma mulher no período de menacme e 
apresentar-se na quarta década de vida. Devido à raridade da doença nenhum consenso para o 
tratamento tem sido estabelecido, sendo o esteio da terapia a ressecção completa do tumor com 
margem de segurança.   
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LINFOMA GÁSTRICO DE ZONA MARGINAL EXTRANODAL (LINFOMA MALT) REVELANDO 
IMUNOFENÓTIPO B (CD20+) E ÍNDICE DE PROLIFERAÇÃO CELULAR DE 10% EM PACIENTE 

NEGATIVO PARA HELICOBACTER PYLORI - UM RELATO DE CASO  
 

HENRIQUE VICTOR RUANI  
GUILHERME STABILE  

FERNANDO SPINOSA SESTI  
 

O linfoma MALT é a terceira forma mais comum de Linfoma não Hodgkin (LNH). Cerca de 95% dos 
linfomas MALT gástricos estão associados à infecção por H. pylori, porém os que não estão 
geralmente apresentam t(11;18) que costuma resultar na ativação de NF-?B, que atua como fator 
de sobrevida celular. A avaliação do linfoma MALT segue o padrão para o estadiamento de 
pacientes com LNH. A EDA geralmente revela gastrite inespecífica, ou úlcera péptica, raramente 
lesões com efeito de massa. Este trabalho ilustra o relato de um caso clínico de Linfoma 
Extranodal do tipo MALT cuja apresentação se desenvolveu na ausência de H. pylori.        Não se 
aplica. GL, 42, masculino, procedente de Martinópolis (SP), comparece em clínica de 
Gastroenterologia, com queixas de disfagia aos sólidos e plenitude pós-prandial há 30 dias. Foi 
solicitado uma Endoscopia Digestiva Alta (EDA), e medicado com Pantoprazol 40 mg. O paciente 
evoluiu com melhora dos sintomas, porém retornou com achados na EDA que elucidou erosões 
planas hiperêmicas no fundo e corpo gástrico. O resultado anátomo-patológico revelou mucosa de 
padrão oxíntico apresentando densos infiltrados linfoides alojados na lâmina própria das camadas 
foveolar e glandular. Sendo negativa ao H. pylori pela coloração Giemsa. O estudo imuno-
histoquímico do material constatou a presença de infiltrado linfoide denso em mucosa gástrica 
oxíntica cujo padrão foi compatível com Linfoma da Zona Marginal Extranodal (Linfoma MALT) 
com imunofenótipo B (CD20+) e índice de proliferação celular de 10%. O paciente foi 
encaminhado para o serviço de oncologia de um município no interior do Oeste Paulista para 
radioterapia, mantendo seguimento ambulatorial. A imuno-histoquímica do material colhido da 
medula óssea (MO) corroborou ausência de infiltração por linfoma. Nova EDA foi procedida após 
radioterapia, o que apresentou área irregular de coloração esbranquiçada com cerca de 4 cm de 
diâmetro. Foi sucedido estudo anátomo-patológico de MO, para avaliação após tratamento 
radioterápico, evidenciando infiltrado medular intersticial inconspícuo por pequenos linfócitos 
cujo estudo imuno-histoquímico desvelou imunofenótipo T (CD3+), esparsos e raros linfócitos B 
(CD20+), de permeio, sendo compatíveis de MO com citotoxicidade pós-radioterapia, não havendo 
infiltração de linfoma. Nova EDA confirmou uma área de 3 cm de diâmetro de retração cicatricial 
no fundo gástrico. Não havendo presença de metaplasia ou malignidade. Foi efetuada a última 
EDA, o que constatou extensa cicatriz de neoplasia previa de fundo gástrico. Não houve evidências 
de malignidade no material e a pesquisa pelo H. pylori permaneceu negativa. Seja qual for o tipo 
de tumor linfoide, a avaliação inicial do paciente deve incluir anamnese e exame físico minuciosos. 
Ambos irão ajudar a confirmar o diagnóstico e permitir a escolha do tratamento mais adequado. O 
prognóstico da maioria dos pacientes com linfoma MALT possui taxa de sobrevida após 5 anos de 
cerca de 75%.   
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PORFIRIA CUTÂNEA TARDIA: RELATO DE CASO  
 

KATARINE TRONCO GASPARINI  
GISELE KEIKO MACHADO SHIMIZU  

ANA PAULA LUIGGI TEIXEIRA  
MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU  

 
A porfiria cutânea tardia (PCT) é a mais frequente das porfirias, causada por deficiência parcial da 
atividade da uroporfirinogênio descarboxilase. Pode ser congênita ou adquirida, resultando no 
acúmulo de uroporfirinas e hepta-carboxil porfirinogênio no fígado e pele. Caracterizada por pele 
frágil e bolhas tensas em áreas fotoexpostas e sujeitas a trauma, como face, dorso das mãos e pés, 
seguidas de erosões e crostas. Os sintomas iniciam na idade adulta e evoluem para cicatrizes 
atróficas e mílios. Pode apresentar como manifestações hipertricose facial, hiperpigmentação 
difusa na face e áreas fotoexpostas. Desencadeada por ingestão alcoólica, vírus da hepatite B, C, 
HIV, sobrecarga de ferro, estrógenos, IRC e outros agressores do fígado, associados com a 
exposição à luz solar. Devido a raridade e dificuldade diagnóstica pela variedade de manifestações 
clínicas e mimetização de outras dermatoses, optou-se pelo caso. Relato de caso 
raro.         Mulher, 33 anos, com surgimento de bolhas nas mãos/pés há 1 ano com períodos de 
surtos e remissões. Apresentava máculas e placas eritemato-edematosas confluentes, presença de 
vesículas no dorso das mãos e máculas hipercrômicas residuais nos antebraços. No pé esquerdo, 
lesões vesico-bolhosas tensas, com conteúdo claro, esparsas e exulceração recoberta por crosta. 
Sem alteração no exame físico geral. Nega tabagismo, referia etilismo social e uso de 
contraceptivo oral. Apresentou sorologias para hepatite C, B e HIV negativas; enzimas hepáticas e 
uroporfirinas aumentadas; perfil do ferro e coproporfirinas normais. O AP evidenciou clivagem 
subepidérmica, assoalho com aspecto de papila armada e discreta deposição de material PAS+ ao 
redor dos vasos da derme papilar, compatível com porfiria. Tratada com hidroxicloroquina, 
orientada a trocar método contraceptivo, evitar tabagismo e etilismo. Apresentou melhora 
importante em 6 meses. Aprovado CEP nº CAAE: 64251617000005515. Estudos mostram a 
predominância de lesões em áreas sujeitas a trauma e fotoexpostas, como neste caso. Geralmente 
os pacientes apresentam cicatrizes atróficas e múltiplos mílios nas regiões das máculas 
hipo/hiperpigmentadas, hipertricose periorbital, malar ou temporal semelhantes a lanugo não 
ocorrendo neste caso. Outros achados frequentes, como hepatomegalia e cirrose não foram 
evidenciadas, sendo apenas encontrado aumento de enzimas hepáticas, sem repercussão 
sistêmica. A PCT é multifatorial e apresenta vários fatores predisponentes. Realizados exames 
laboratoriais, excluímos a presença de aumento do ferro sérico ou infecções virais, relacionando-
se ao uso de contraceptivo oral e uso eventual de álcool. O diagnóstico é clínico e comprovado 
pelo aumento de porfirinas na urina. Nesse caso, a dosagem uroporfirina na urina de 24 horas se 
mostrou aumentada, enquanto a coproporfirina estava dentro da normalidade. Este relato ilustra 
um caso de doença rara, multifacetada, muitas vezes representando um desafio diagnóstico e 
terapêutico para o dermatologista.   
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RELATO DE UM CASO: SURGIMENTO DE HEMANGIOENDOTELIOMA COMPOSTO SOBRE CICATRIZ 
DE EXÉRESE DE HEMANGIOMA  

 
CAROLINA APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA  

MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU  
GISELE ALBORGHETTI NAI  

 
O hemangioendotelioma composto é uma neoplasia maligna rara, classificada como neoplasia de 
baixo / intermediário grau. Clinicamente, é lesão semelhante a outros tumores vasculares, mas o 
exame histopatológico o diferencia, pois evidencia achados de vários tipos de lesões vasculares na 
mesma lesão. Relatamos aqui um caso raro de surgimento de hemangioendotelioma composto 
sobre cicatriz de exérese de hemangioma simples, sugerindo a transformação maligna deste 
último. Trabalho provado na Plataforma Brasil, número CAAE 59637316.6.0000.5515. Descrever o 
caso de uma Neoplasia rara, difícil de ser diagnosticada e suas características clínicas e 
anatomopatológicas.        NENHUM Paciente do gênero feminino, 70 anos de idade, relatava o 
aparecimento de tumoração na região inframamária esquerda, um ano após a exérese de um 
hemangioma no mesmo local. Referia que há cerca de dois meses a lesão começou a crescer, 
sangrar, além de se tornar extremamente dolorosa. Era hipertensa, sem outras morbidades, e sem 
outros antecedentes pessoais ou familiares dignos de nota. Ao exame dermatológico foi 
observada a presença de uma massa ulcerada, medindo 20 cm de diâmetro, apresentando bordas 
elevadas e violáceas, superfície friável e sangrante, localizada na região inframamária esquerda. 
Ausência de linfonodos regionais palpáveis e o restante do exame físico não mostrava alterações. 
Exames laboratoriais de rotina eram normais. As tomografias computadorizadas de tórax e de 
abdome demonstravam lesão ulcerada na pele e no tecido celular subcutâneo, localizada na 
região inframamária esquerda, com intensa captação de contraste venoso, sem outras alterações. 
Foi realizada biópsia da lesão que demonstrou o seguinte: canais vasculares dilatados, 
comprometendo o subcutâneo, algo cavernosos, lembrando um hemangioma comum, vasos 
revestidos por células endoteliais, cujos núcleos eram frequentemente protuberantes (hobnail), 
lembrando um hemangioendotelioma retiforme, área com células epitelióides, lembrando um 
hemangioendotelioma epitelióide, área com espaços vasculares, lembrando linfangioma e parede 
vascular com atipias. A imunohistoquímica foi positiva para os anticorpos anti-CD31 e anti-CD34, 
que são marcadores endoteliais usuais, e para anti-fator VIII e anti-Ki67, que demonstram o 
potencial maligno intermediário do tumor. Devido aos múltiplos componentes vasculares da lesão, 
chegou- se ao diagnóstico de HEC. Realizada a exérese total da lesão, com margens de segurança. 
A paciente está em acompanhamento e não apresenta sinais de recidiva ou metástases do tumor 
em 1 ano de seguimento. Enfatizamos a dificuldade em se realizar o diagnóstico do HEC, o que 
requer um conhecimento prévio, nem sempre existente devido à raridade desta neoplasia, além 
de requerer a participação de um patologista experiente, já que a lesão clinicamente é 
indistinguível de outras neoplasias vasculares malignas.   
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SARCOMA PLEOMÓRFICO INDIFERENCIADO  
 

ANA CAROLINA GONÇALVES DE PAIVA  
MARILDA APARECIDA MILANEZ MORGADO DE ABREU  

IGOR FERNANDO ESCANFELLI DA SILVA  
THIAGO CASEMIRO RODRIGUES  

 
Sarcomas são tumores malignos dos tecidos derivados do mesoderma. Os dois tipos principais são 
os sarcoma ósseo e o sarcoma de partes moles, sendo que este último manifesta-se geralmente 
como lesões profundas, embora podem acometer a pele e o tecido subcutâneo. São agrupados 
conforme as similaridades em sua apresentação clínica e a aparência histopatológica, embora 
apresentem diferentes origens celulares. O sarcoma pleomórfico indiferenciado é um tumor com 
histogênese ainda não muito bem definida e, por isso, a divulgação de casos clínicos pode 
contribuir para uma maior compreensão desta patologia. Dissertaremos sobre um caso de 
sarcoma pleomórfico indiferenciado com apresentação cutânea e revisaremos alguns aspectos da 
doença descrevendo os principais diagnósticos diferenciais, achados clínicos e histopatológicos 
deste raro tumor em sua forma exuberante, com base na literatura vigente.         Trata-se de um 
paciente do sexo masculino de 74 anos que procurou atendimento com queixa de lesão cutânea 
na região torácica de crescimento rápido, com 2 meses de evolução. Ao exame dermatológico, 
apresentava tumoração ulcerovegetante, friável, medindo 6 cm no seu maior diâmetro, localizada 
na região ântero-superior torácica, à direita. Foi submetido a procedimento cirúrgico, com 
ressecção completa da lesão e margens de segurança amplas. O exame histopatológico associado 
ao perfil imunohistoquímico (Vimentina e CD68 positivos) foram compatíveis com sarcoma 
pleomórfico indiferenciado (fibrohistiocitoma maligno), apresentando negatividade para outros 
marcadores, o que exclui outras neoplasias. O paciente foi encaminhado ao setor de oncologia 
para estadiamento. Os exames de imagem não evidenciaram sinais de doença metastática. 
Considerando a classificação mais atual dos sarcomas de partes moles, dois são os tumores que 
mais provavelmente se apresentam na pele: sarcoma pleomórfico indiferenciado e 
mixofibrossarcoma. Ambos são mais frequentes em idosos e podem se apresentar como massa 
subcutânea, mais comumente nos membros. Na pele, são geralmente nódulo de cor da pele, 
variando em textura de elástica a firme e, algumas vezes, o crescimento é rápido. Clinicamente e 
na histopatologia, podem ser semelhantes ao melanoma maligno, carcinoma epidermóide, 
dermatofibrossarcoma protuberans, fibroxantoma atípico e leiomiossarcoma. As extremidades 
são os locais mais comuns de envolvimento, sobretudo os membros inferiores. Para o diagnóstico, 
é necessário o estudo histopatológico associado ao imunohistoquímico. A base do tratamento é a 
ressecção cirúrgica total do tumor, com margens de segurança amplas. A radioterapia adjuvante é 
importante para melhorar o controle local, principalmente em lesões de alto grau e em pacientes 
com margem cirúrgica comprometida após excisão ampla. Até 50% dos casos apresentam 
metástase à distância (geralmente pulmão e linfonodos) e a recorrência é comum. O paciente 
encontra-se em seguimento ambulatorial, sem sinais de recidiva da lesão.   
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Síndrome de Wells (SW) foi descrita em 1971 por Georg Crichton Wells e, inicialmente 
denominada de "dermatite granulomatosa recorrente com eosinofilia". Em 1979, o autor 
modificou a nomenclatura para celulite eosinofílica (CE), devido à semelhança iconográfica com a 
lesão da celulite bacteriana, cujo epônimo é síndrome de Muckle-Wells. A SW tem sido descrita 
principalmente em adultos, com menos de 100 casos publicados.4 Relata-se a ocorrência dessa 
doença incomum uma paciente do gênero feminino. Esse trabalho procura apresentar, sobretudo, 
as características analisadas nos casos descritos, de forma que essas contribuam para o crivo que 
determina como diagnóstico a Síndrome de Wells, bem como referenciar modos de investigação e 
analise de diagnóstico, de modo que resultem em opções possíveis de tratamentos para o bom 
controle do caso clínico.        Hospital Regional de Presidente Prudente Essa paciente com, 37 anos, 
branca, há dois anos apresentava na face, membros superiores e porção superior do tronco, 
placas numulares eritêmato-edematosas, com bordas infiltradas e limites precisos, algumas com 
bolha central dissecada, além de máculas eritêmato-acastanhadas na periferia. As lesões eram 
indolores e não pruriginosas. Os episódios apresentavam resolução espontânea em 
aproximadamente oito semanas e recidivavam em média a cada dois meses.Esta recebeu o 
diagnóstico de Síndrome de Wells. E teve boa resposta com corticoide oral. No trabalho foi efetiva 
aprovação pelo CEP e apresenta numero CAAE: 70715317.2.0000.5515. A SW parece ser um 
estado cutâneo reacional a diversos estímulos, necessitando assim de investigação. O manejo 
medicamentoso é indicado, apesar de poder ocorrer resolução espontânea do quadro. O 
diagnóstico da celulite eosinofílica costuma ser tardio devido ao polimorfismo das lesões cutâneas, 
ausência de critérios diagnósticos bem estabelecidos ou de aspectos patognomônicos da 
síndrome, permitindo, assim, uma gama extensa de diagnósticos diferenciais   

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
645 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) 
 

ESTRESSE NO TRABALHO E SUA ASSOCIAÇÃO COM PREJUÍZO FUNCIONAL, SINTOMAS DEPRESSIVOS E 
ANSIOSOS EM MÉDICOS RESIDENTES DE UM HOSPITAL GERAL ................................................................... 646 

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA REDUÇÃO DE GASTOS EM DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ............................................................................................................................ 647 

ATPENSANDO: JOGO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE BIOQUÍMICA ............ 648 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO MÉDICA ACERCA DOS ASPECTOS ÉTICOS-LEGAIS ENVOLVIDOS NO EXERCÍCIO 
DA MEDICINA NO BRASIL .............................................................................................................................. 649 

AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA TAXA DE INCIDÊNCIA DE ASMA NA REGIÃO DO PONTAL 
DO PARANAPANEMA ENTRE 2008 E 2015 .................................................................................................... 650 

DEPENDÊNCIA DE INTERNET SINTOMAS DEPRESSIVOS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ....................... 651 

DEPRESSÃO INFANTIL: PRODUÇÃO CIENTIFICA EM PERIÓDICOS NACIONAIS .............................................. 652 

ESTUDO DA LUMINÂNCIA DOS NEGATOSCÓPIOS DE UMA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DE UMA 
UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO ........................................................................... 653 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE ACHADOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS FOCALIZADOS POR 
PESQUISAS BRASILEIRAS ................................................................................................................................ 654 

INVESTIGAÇÃO DOS NÍVEIS DE RADIAÇÃO IONIZANTE NO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR RAIOS-X DE UM 
AEROPORTO DO INTERIOR PAULISTA ............................................................................................................ 655 

PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA CONSTRUÇÃO DA CONDUTA MÉDICA E A SUA ADESÃO EM INDIVÍDUOS 
COM DORES CRÔNICAS ................................................................................................................................. 656 

PERFIL DOS RECÉM- NASCIDOS COM DIAGNÓSTICO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL EM UM 
HOSPITAL TERCIÁRIO DO OESTE PAULISTA ................................................................................................... 657 

RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO E A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAOU EM UNIVERSITÁRIAS DE 
MEDICINA E PEDAGOGIA ............................................................................................................................... 658 

TRANSTORNO DEPRESSIVO EM PUÉRPERAS: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ............. 659 

UM ESTUDO ECOLÓGICO DE TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE DA REDE REGIONAL 
DE ATENÇÃO À SAÚDE 11 .............................................................................................................................. 660 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
646 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Medicina    

 
 

ESTRESSE NO TRABALHO E SUA ASSOCIAÇÃO COM PREJUÍZO FUNCIONAL, SINTOMAS 
DEPRESSIVOS E ANSIOSOS EM MÉDICOS RESIDENTES DE UM HOSPITAL GERAL  

 
MILAN PATRICIO BETO METROVITCH  

MARILIA ANANIAS BARROSO  
CELIA MARIA NAVARRO  

ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
 

       RESUMO OBJETIVO: Investigar a ocorrência de estresse, sintomas depressivos, sintomas 
ansiosos e prejuízo funcional em médicos residentes do Hospital Regional de Presidente Prudente 
(HRPP) e a associação entre os mesmos. MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal não 
controlado, com uma amostra aleatória consistente de 60(30%) médicos residentes do HRPP. 
Instrumentos: questionário sócio demográfico, questionário de estresse no trabalho, inventário de 
esgotamento, inventário de depressão de Beck, inventário de ansiedade de Beck e escala breve de 
funcionalidade  HOSPITAL 
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ARIANA IEDA LIMA FERREIRA DA SILVA  
 

       A atenção básica deve ser preferencialmente a porta de entrada para o Sistema Único de 
Saúde, sendo que a Estratégia da Saúde da Família (ESF) configura-se como a principal modalidade 
de atuação da Atenção Básica (Tanaka, 2011). A ação da Atenção Básica vai ter papel importante 
na prevenção de algumas DCNT muito prevalentes na população, como o diabetes mellitus e a 
hipertensão arterial sistêmica. O cuidado clínico das doenças cardiovasculares é dispendioso e 
prolongado. Esses custos diretos desviam os escassos recursos familiares e sociais para os 
cuidados médicos. A doença cardiovascular afeta os indivíduos em seus períodos médios de vida 
médios, interrompendo o futuro das famílias dependentes deles e prejudicando o 
desenvolvimento das nações (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2014). Trata-se de um estudo 
transversal retrospectivo com análise de dados secundários disponíveis no site DATA SUS com 
fonte de dados do Ministério da Saúde e SIM. O objetivo deste estudo foi analisar a importância 
da atenção básica na redução de gastos com tratamentos de doenças cardiovasculares, no Sistema 
Único de Saúde, através de prevenção e promoção à saúde. 
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       O processo de ensino de bioquímica para estudantes de medicina que faça uso de ferramentas 
lúdicas e outras metodologias diversificadas pode ser uma alternativa interessante para promover 
melhorias no ensino. Assim, o emprego de jogos educativos com uma variedade de propósitos 
dentro do contexto do aprendizado é uma realidade. Isto porque a ludicidade constrói o saber ao 
facilitar e dinamizar o sistema educacional vigente. O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar o jogo ATPensando, elaborado para estimular e auxiliar o aprendizado do conteúdo de 
Bioquímica dos alunos do primeiro semestre do curso de Medicina da Faceres. A metodologia 
apresentará a descrição do jogo, processo de aplicação e avaliação dos alunos em comparação pré 
e pós aplicação. Os resultados apresentados demonstram maiores índices de acertos nos testes 
após a aplicação do jogo. Discute-se a importância do uso de jogos como ferramenta de ensino de 
bioquímica no curso de medicina. 
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       A medicina defensiva é tida como um desvio da conduta médica considerada cientificamente 
padrão nos cuidados com o paciente, pois prioriza estratégias diagnósticas e terapêuticas, afim de 
se evitar demandas nos tribunais. Pensando em sua defesa, seria mais importante o médico 
conhecer as leis e os princípios éticos que regem a prática médica, pois em um processo ético-
disciplinar ou judicial, são estes aspectos que serão avaliados. Neste contexto, este trabalho 
objetivou avaliar a percepção médica acerca dos aspectos éticos-legais envolvidos no exercício da 
medicina no Brasil, bem como correlacionar esse dado com as variáveis sexo, idade, graduação em 
instituição de ensino superior pública ou privada e tempo de exercício da profissão. Trata-se de 
um estudo transversal descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob nº CAAE 
55113616.0.0000.5515, realizado a partir de questionário respondido por 150 médicos atuantes 
no Hospital Regional de Presidente Prudente, São Paulo. A amostra foi constituída em sua maioria 
por médicos com idade inferior à 30 anos, graduados em instituição privada e com menos de 2 
anos de exercício da medicina. De maneira geral, os resultados evidenciaram deficiências 
importantes na percepção dos médicos estudados sobre os temas ética e responsabilidade 
médica.  CREMESP 
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       A asma é considerada um problema de saúde pública. Esse trabalho avalia a variação espaço-
temporal da taxa de incidência da asma nos municípios do Pontal do Paranapanema entre os anos 
de 2008 e 2015. O método aplicado contempla: levantamento e organização dos casos de asma 
por município para os anos de estudo? estimativa da taxa de incidência de asma para cada 
município? preparação da base cartográfica dos municípios? produção dos mapas da taxa de 
incidência de asma. Os resultados apontam que na região oeste do Pontal do Paranapanema 
ocorreu uma redução da doença enquanto na região leste houve um aumento da taxa no período 
analisado. Conclui-se que a variação da taxa de incidência de asma não ocorre de forma 
homogênea entre os municípios analisados. Futuras investigações devem ser realizadas, 
especificamente nesses municípios de maior incidência da doença, para se compreender os 
fatores que contribuíram com as elevadas taxas de incidência da doença nesses locais. 
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OBJETIVO:Investigar a prevalência de dependência de internet em acadêmicos de dois cursos de 
uma universidade particular, assim como a associação entre sintomas depressivos e dependência 
à internet nos mesmos. MÉTODO:Os dados foram obtidos através da aplicação de 3 questionários: 
um sócio demográfico, a versão em português do Internet Addiction Test (IAT) e o Inventário de 
Depressão de Beck, em 612 acadêmicos voluntários.As variáveis foram analisadas através da 
realização de testes coeficiente de correlação de postos de Spearman. Um p < 0,05 foi considerado 
significante.RESULTADOS:A prevalência de dependência de internet encontrada nessa amostra foi 
de 5,4%, considerando scores > 49. As pontuações do IAT e do Inventário de Depressão de Beck 
tem uma relação diretamente proporcional. CONCLUSÕES:A dependência de internet está 
presente na população universitária brasileira. Entre outros fatores, a depressão parece contribuir 
para um maior risco de dependência entre os usuários de internet. Descritores: Internet, 
dependência, tecnologia, depressão   HRPP 
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       O presente trabalho objetivou realizar um levantamento de artigos científicos indexados em 
periódicos nacionais na última década sobre a depressão infantil. Para a coleta dos materiais 
foram utilizadas as bases de dados eletrônicas Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES); da Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS-BRASIL) e da 
Scientific Electronic Library Online (SciELO). No total, 48 artigos foram recuperados. A 
categorização dos dados possibilitou identificar que entre as temáticas destacadas estão a 
validação de instrumentos para medição da depressão, incidência de depressão, variáveis 
ambientais associadas, representações da criança sobre a depressão e relações entre depressão 
infantil e rendimento escolar. As comorbidades citadas foram obesidade infantil, ansiedade, 
distúrbios do sono, estresse e transtorno bipolar. A maior parte dos artigos encontrados trazem 
investigações realizadas nos contextos escolar, da saúde e institucional. Foi possível verificar que o 
tema vem sendo desenvolvido expressivamente nas ciências médica e psicológica.  
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       Os equipamentos utilizados para a obtenção de imagens radiográficas estão em constante 
desenvolvimento, uma vez que devem certificar a qualidade dos serviços prestados. O objetivo 
deste estudo é verificar a Luminância de 6 negatoscópios utilizados da sala de laudo do setor de 
radiodiagnóstico de uma clínica de odontologia de uma universidade do interior do estado de São 
Paulo, verificando seus valores, calculando sua uniformidade com base na portaria 453/98. Esta 
pesquisa se justifica pela importância de se melhorar os acertos nas detectabilidades de indícios 
patológicos rotineiramente presentes em imagens odontológicas. No que se refere a luminância 
dos negatoscópios constatou-se que as luminâncias dos negatoscópios variaram entre 306,1 NITs 
a 399,5 NITs. A portaria 453/98 diz que tal grandeza não deve apresentar na tela frontal do 
aparelho diferença superior a 15% em qualquer ponto de medida, ou seja deveriam apresentar 
uniformidade de luminância de 85% para qualquer ponto. Desta forma, pode-se concluir que 
todos os negatoscópios estudados apresentaram a uniformidade requerida, porém ficaram aquém 
da luminância exigida por agências internacionais de 1500 NITs. 
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       RESUMO Nota-se um crescente aumento de pesquisas sobre a incidência de ansiedade na 
população o que tem intensificado a preocupação de estudiosos sobre o tema. Entre outras 
questões, discute-se a importância da utilização de instrumentos que permitam a avaliação da 
ansiedade a fim de que possíveis transtornos sejam diagnosticados. Dessa forma, o presente 
estudo tem como objetivo verificar a produção cientifica em periódicos nacionais referentes à 
avaliação da ansiedade. No total foram encontrados 35 artigos que descrevem a utilização da 
Escala de Ansiedade. Observou-se que o período de publicação de maior número de artigos foi nos 
anos de 2015 e 2016. Também foi verificado que a ansiedade vem sendo estudada em associação 
com depressão, desesperança, personalidade, neuroticismo, abuso de drogas, conduta antissocial, 
transtorno de estresse pós - traumático, sonolência diurna, compulsão alimentar e doenças como: 
fibromialgia, esclerose e parkinson.. Constatou-se que a Escala Beck foi apontada como o 
instrumento mais utilizado na avaliação da ansiedade Palavras-chave: Ansiedade. Saúde Mental. 
Psicopatologia. Escalas Beck. Escalas.  
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INVESTIGAÇÃO DOS NÍVEIS DE RADIAÇÃO IONIZANTE NO SETOR DE DIAGNÓSTICO POR RAIOS-X DE 
UM AEROPORTO DO INTERIOR PAULISTA  

 
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS  

VITOR JOSÉ BAZZO  
LARISSA CRISTINA EDERLI VISSOTO  

 
       Radiações ionizantes são ondas eletromagnéticas ou partículas com alta energia capazes de 
produzir ionizações. Onde interação dessas ondas com a matéria desencadeará uma série de 
ionização. Dessa forma, podendo ocorrer efeitos biológicos de maior ou menor gravidade 
conforme o organismo ou tecido irradiado. Este trabalho teve por objetivo aferir os níveis de 
radiação ionizante emitidas por aparelhos de inspeção de bagagens de um aeroporto do interior 
paulista. A metodologia empregada para realização deste trabalho foi de fixar pelo período de um 
mês, quatro dosímetros TLDs, da marca Sapra, dispostos em quatro locais diferentes. Após o 
período de um mês os dosímetros foram recolhidos e enviados para empresa PRO-RAD prestadora 
de serviços de monitoração individual contratada pela Universidade do Oeste Paulista - SP. Ao 
longo de um mês mostra-se que tanto o público quanto ao profissional não atingiram níveis de 
exposições que requerem atenção especial, quer seja na monitoração individual do trabalhador ou 
classificação de área. Há também que se dizer que diante dos valores obtidos não há necessidade 
de implantação de um programa especial de proteção radiológica do que o já implantado pela 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). 
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PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA CONSTRUÇÃO DA CONDUTA MÉDICA E A SUA ADESÃO EM 
INDIVÍDUOS COM DORES CRÔNICAS  

 
RAFAEL DE OLIVEIRA PENA NETO  

LETÍCIA MORAES LIRA  
RAFAELA GIMENES MUSSI  

MARJORI LEIVA CAMPAROTO  
TAMARA BATATA SILVA  

MARINA DE SOUZA BASTOS LINO  
JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA FILHO  

 
       No Brasil, ainda são escassos os estudos sobre a participação do indivíduo na construção da 
conduta médica, conforme instituído no Código de Ética Médica. No tratamento de dores crônicas 
é difícil a definição de um modelo específico para abordagem terapêutica, sendo importante a 
avaliação individual de cada paciente com participação ativa do mesmo. Ao possibilitar que o 
paciente aja com autonomia perante seu tratamento, o profissional, além de estar cumprindo com 
dever ético, também promove maiores chances de uma boa aceitação à conduta escolhida. Diante 
disto, o presente estudo teve como objetivo geral avaliar a associação entre a adesão à 
terapêutica prescrita e o grau de participação dos doentes na construção da conduta médica em 
pacientes ambulatoriais com queixa de dores crônicas atendidos no Hospital Regional de 
Presidente Prudente. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista individual entre um 
aplicador e um participante. O instrumento utilizado foi roteiros de entrevista com questões 
abertas e fechadas. A análise dos dados foi de cunho quali-quantitativo. Foi feito a categorização 
das falas emitidas, para favorecimento da compreensão e organização das informações, as quais 
nortearam as conclusões referentes à autonomia e adesão ao tratamento dos indivíduos 
pesquisados. Foram entrevistados 74 pacientes sendo 54 mulheres e 20 homens, com média 
etária de 53,7 ± 13,3 anos. As doenças ortopédicas e reumatológicas foram as patologias em 
tratamento mais prevalentes dentre os entrevistados. 83,78% sofre de dores há mais de 18 meses. 
Do total, 70,27% afirmaram já terem se automedicado. Entre aqueles que afirmaram a prática da 
automedicação, 75% refere que o médico pergunta sobre suas dificuldades ao longo do 
tratamento "às vezes", "raramente" ou "nunca". Com relação à manutenção adequada do 
tratamento, a confiança no médico foi indicada por 75,68% dos pacientes. Cerca de 87,5% dos 
pacientes que abandonaram um tratamento não haviam participado da construção do mesmo, o 
que denota uma correlação positiva entre a autonomia e a adesão ao tratamento (p=0,004). 
Semelhantemente, comprovou-se significância entre a maior taxa de abandono em pacientes em 
que o médico não pergunta sua opinião sobre o tratamento (p < 0,001). Apesar da maioria dos 
pacientes terem conhecimento sobre detalhes da sua doença, ainda está instalado um modelo 
não participativo, que institui somente ao médico a tomada de decisão, já que estes não são 
questionados pelo médico quanto as suas necessidades e dificuldades.  Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. 
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PERFIL DOS RECÉM- NASCIDOS COM DIAGNÓSTICO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL EM UM 
HOSPITAL TERCIÁRIO DO OESTE PAULISTA  

 
MARY ELLEN DE OLIVEIRA MARTINS DISCONZI  

MURILO SABBAG MORETTI  
 

       As deformidades cardíacas congênitas são definidas como uma anormalidade 
cardiocirculatória estrutural e funcional presente desde o nascimento. O canal arterial é uma 
estrutura vital para o feto na vida intra-útero, e sua abertura persistente após o nascimento pode 
implicar em serias complicações. Assim, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar o 
perfil dos recém-nascidos com diagnóstico ecocardiográfico de persistência do canal arterial no 
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, atendidos em um hospital terciário do Oeste 
Paulista. Trata-se de um estudo transversal, de cunho retrospectivo, com abordagem quantitativa 
e analise descritiva, que buscou traçar um perfil dos neonatos com diagnóstico firmado de PCA. 
Alguns elementos que se relacionam à PCA como a idade materna ( > 18 anos), parto cesárea, 
baixo peso ao nascer, idade gestacional ao nascimento, Apgar no 5º minuto menor que 7, injúrias 
hipóxicas e associação com outras cardiopatias foram encontrados nessa casuística. 
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RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO E A REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAOU EM 
UNIVERSITÁRIAS DE MEDICINA E PEDAGOGIA  

 
JULIANA LOIARA ROXINOL  

GABRIELLA VELOSO SANTANA  
ISADORA DALEFFI ZOCOLER  

NATHALYE FERNANDA PEDROSO DIRCKSEN  
CAMILA SOUSA VILELA  

EMANUELE MORAES MELLO  
 

       Estudo transversal com 319 acadêmicas de Pedagogia e Medicina composto de questionário, 
adaptado de Cruz, com 15 perguntas de autopreenchimento englobando os dados 
socioeconômicos e conhecimentos relativos ao Papanicolaou. Para as análises estatísticas utilizou-
se programa Bioestat 5.3. Empregou-se o teste do qui-quadrado, teste G ou teste exato de Fisher. 
Nível alfa para todos os testes foi 0,05. As acadêmicas, em sua maioria (88,05%), conhecem o 
exame (p=0,2541) e sabem sua finalidade (p=0,2139). Porém, a cobertura de realização do mesmo 
é insatisfatória (40% nunca realizaram, p=0,7821). Houve discrepância ao analisar dados 
socioeconômicos entre os cursos (p < 0,05 para todos) e o fato das acadêmicas de Medicina 
utilizarem mais métodos preventivos: anticoncepcional oral (p=0,0008) e os de barreira 
(p=0,0026). O conhecimento acerca do exame Papanicolaou não dependeu do curso e a 
informação a respeito desse não é fator determinante para realizá-lo visto que a cobertura de 
procedimentos em ambas as graduações é insatisfatória. 
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TRANSTORNO DEPRESSIVO EM PUÉRPERAS: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO  
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ALEXANDRE DUARTE GIGANTE  
 

       A depressão é um transtorno muito prevalente em mulheres, sendo que o período gravídico-
puerperal é de maior vulnerabilidade devido principalmente a alterações psicodinâmicas, 
fisiológicas e hormonais inerentes ao ciclo reprodutivo. Segundo alguns levantamentos, a 
prevalência de depressão pós parto varia entre 10 e 20%, sendo que muitas mulheres não são 
diagnosticadas ou tratadas adequadamente em consultas de rotina. Muitos dos sintomas podem 
ser confundidos com a gravidez normal. O rastreamento precoce dos sintomas de depressão pós 
parto é importante para o tratamento e garantia de um bom prognóstico, tanto para a mãe 
quanto para o bebê. Estudos recentes mostram a utilidade da aplicação de escalas de auto 
avaliação com esse intuito. A escala de depressão pós parto de Edinburgh (EPDS) faz esse 
rastreamento com elevada especificidade e sensibilidade. Esta pesquisa teve o objetivo de estudar 
a prevalência de depressão em mulheres puérperas atendidas no ambulatório de puericultura do 
Hospital Regional de Presidente Prudente em até três meses de pós parto. Para isso, foi aplicada a 
escala de Edinburgh (EPDS), juntamente com um questionário sócio demográfico desenvolvido 
pelos autores com a finalidade de investigar os fatores de risco associados a essa patologia. 
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UM ESTUDO ECOLÓGICO DE TUBERCULOSE NA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE DA REDE 
REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 11  
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       A População Privada de Liberdade (PPL) é uma população de alto risco para a Tuberculose, 
sendo que, no Brasil, a incidência da doença no sistema penitenciário é 28 vezes maior que na 
população em geral. O objetivo deste estudo foi verificar, dentre os casos notificados na Rede 
Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 11 (DRS Presidente Prudente), a ocorrência de Tuberculose 
na PPL em comparação ao restante da população. Trata-se de um estudo ecológico, quantitativo, 
utilizando registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) dos casos 
confirmados de Tuberculose, na Macrorregião de Saúde de Notificação RRAS 11, no período entre 
2012 a 2016. Do total de casos notificados, 59,66% corresponderam a PPL, sendo esta 
predominante masculina com faixa etária entre 25 a 34 anos de idade. Conclui-se que a 
tuberculose continua sendo um desafio a ser superado na RRAS 11, principalmente em meio à 
população prisional. 

 


