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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO EXTRATO AQUOSO DA CEBOLA ROXA EM RATOS COM SÍNDROME 

METABÓLICA INDUZIDA POR DIETA HIPERLIPÍDICA E SACAROSE  
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Com o intuito de desenvolver estratégias para combate da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, 
diferentes alimentos fonte de compostos bioativos têm sido testados em estudos com animais 
experimentais. Os compostos fenólicos representam uma classe de substâncias orgânicas presentes nos 
vegetais, aos quais é atribuída importante função antioxidante, anti-inflamatória e, possivelmente, 
antiobesogênica. A quercetina é um flavonóide antioxidante encontrado na forma glicosilada nos alimentos, 
principalmente nas cebolas roxas, sendo conhecida pela eficiência de sua absorção devido à natureza da 
glicosilação  Avaliar o efeito da suplementação com ECR Determinar o perfil lipídico sérico (triglicerídeos, 
colesterol total, HDL colesterol e LDL colesterol) Determinar o estado de tolerância à glicose (GTT) e 
resistência à insulina (ITT)  Foram utilizados 24 ratos Wistar, machos, divididos em quatro grupos: controle 
normal (CM) alimentados com dieta comercial para roedores da marca Supralab®; Controle obeso (CO) 
alimentados com dieta hiperlipídica palatável, composta por dieta comercial adicionada de 17% de gordura 
vegetal hidrogenada e suplementados com 20% de sacarose na água para beber; Magro suplementado (MS) 
alimentado com dieta CM e suplementados com 1 mL de ECR por dia; e obesos suplementados (OS) 
alimentados com dieta CO e água com sacarose e suplementados com 1 mL de ECR por dia O experimento 
teve duração de 9 semanas O ganho de peso total foi estatisticamente maior no grupo CO comparado ao 
grupo CM, bem como o peso dos tecidos adiposos (TAE, TAM, TAR), evidenciando a indução da obesidade. O 
grupo OS apresentou menor ganho de peso total e peso de tecidos adiposos retroperitoneal e mesentérico, 
mostrando que a suplementação com o extrato de cebola roxa reduziu a adiposidade nos animais obesos 
suplementados. O iGTT não mostrou diferença significativa entre os grupos controle magro e controle obeso, 
bem como entre os controles e suplementados. Foi observado que os animais do grupo controle obeso 
desenvolveram resistência à ação da insulina, por meio do KITT, o qual mostrou menor velocidade de 
decaimento da curva glicêmica para estes animais. Contudo não houve diferença significativa com a 
suplementação, tanto nos animais magros quanto nos obesos, nos parâmetros de resistência à 
insulina Acredita-se que com um período mais longo de suplementação fosse possível observar modificações 
positivas nos parâmetros de resistência à insulina, tendo em vista que a redução da adiposidade, 
especialmente a visceral, promove melhora na sinalização da insulina e, consequentemente, na sua 
ação concluímos que a suplementação com extrato aquoso de cebola roxa reduziu o peso e a adiposidade 
nos animais experimentais alimentados com dieta obesogênica. Não houve melhora da resistência à insulina 
com suplementação de ECR. O ECR foi eficiente no controle da obesidade e pode ser usado como aliado na 
prevenção e tratamento desta patologia e suas comorbidades    UNOESTE     
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AVALIAÇÃO MICROBIOLOGICA E PARASITOLOGICA EM COZINHA PILOTO DE UM MUNICÍPIO DO OESTE PAULISTA  
 

ANDRÉ APARECIDO DIAS  
DIEGO JUNIOR SANTOS GONÇALVES  

CAMILA DE JESUS SILVA  
VALÉRIA CATANELI PEREIRA  

THAÍS BATISTA DE CARVALHO  
 

A cozinha piloto é responsável pelo preparo e distribuição da merenda escolar nos municípios da União, 
com isso uma das grandes preocupações com o alimento diz urespeito a sua qualidade, sendo 
indispensável conhecer as condições higiênico-sanitárias estabelecidas durante a sua produção. As 
doenças veiculadas por via oral estão, principalmente, relacionadas ao consumo de alimentos 
contaminados por micro-organismos patogênicos. Entre as bactérias pertencentes à microbiota, 
encontra-se a espécie Staphylococcus aureus, que se presente no alimento pode levar a intoxicação 
alimentar através da ingestão de enterotoxinas estafilocócicas. Já entre os enteroparasitas pode ocorrer 
contaminação mediante a ingestão de ovos de helmintos e/ou cistos de protozoários, os quais podem 
ser encontrados no solo, água, alimentos e mãos que tiveram contato prévio com fezes humanas ou 
animais contaminadas. Visto a importância do conhecimento das condições higiênico-sanitárias e da 
condição de portador de bactérias oportunistas, este trabalho teve como objetivo a detecção de S. 
aureus e enteroparasitas provenientes de trabalhadores de uma cozinha-piloto. O estudo foi aprovado 
pela CoordenaÇao de Pesquisa, desenvolvimento e InovaÇao (no 3465) e pelo Comite de ética e 
pesquisa (CAAE 59635316.6.0000.5515). Foram coletadas amostras bacterianas das fossas nasais e da 
parte inferior das unhas de 16 manipuladores de alimento para a identificação de S. aureus e amostras 
de fezes de 14 manipuladores de alimento para o diagnóstico de ovos de helmintos e cistos de 
protozoários através dos métodos de sedimentação espontânea em água e centrífugo-flutuação em 
sulfato de zinco. Todos manipuladores de alimentos estavam colonizados por S. aureus nas fossas nasais 
e parte inferior das unhas. Os resultados dos exames parasitológicos demonstraram apenas a presença 
de micro-organismos comensais (Entamoeba coli e Endolimax nana) em 15, 38% das 14 amostras 
analisadas Todos manipuladores de alimentos apresentaram-se como portadores de S. aureus, sendo 
essa bactéria detectada nas narinas e mãos desses indivíduos. Além disso, as amebas encontradas nas 
fezes desses indivíduos podem ser consideradas bioindicadores da contaminação fecal nos alimentos. 
Assim, medidas de saneamento básico são fatores indispensáveis para se garantir melhores condiçoes 
de saúde reduzindo a possibilidade de contaminação e proliferação de doenças, como as intoxicações 
estafilocócicas e enteroparasitoses. Boas medidas de saneamento básico são fatores indispensáveis para 
se garantir melhores condiçoes de saúde reduzindo a possibilidade de contaminação e proliferação de 
doencas, como intoxicações e enteroparasitoses.         
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PERFIL DE MORBIDADE ENTRE ADOLESCENTES DE MUNICÍPIO DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO 
PONTAL DO PARANAPANEMA.  

 

CHRISTIAN KENDI KOHATSU TANIGAVA  
TALITA VITÓRIA DE FREITAS MARTIN  

KARINE MAZINI RODRIGUES  
RENAN SILVA BUCCKI  

YANARA STUCHI  
MARIANA GOUVEIA DIAMANTE  

LUIZ ROGERIO ROMERO  
 

Atualmente, diversos estudos têm abordado questões referentes à saúde de crianças e adolescentes em 
idade escolar. Neste sentido, análises descritivas de conhecimentos e atitudes destes jovens frente ao 
modo de vida apresentam preocupante cenário. Do outro lado, a eficiência das ações de promoção da 
saúde desenvolvidas para esta população tem demonstrado limitações quanto a capacidade de 
mudanças no perfil epidemiológico. Doravante, considerando a diversidade econômica, cultural e social 
entre os municípios brasileiros, destaca-se a necessidade de ações em saúde que atendam as demandas 
da região e contribua com a prevenção de morbimortalidades de maior prevalência nos diferentes locais 
do Estado. Descrever as causas de internações hospitalares e morbidade para a faixa etária entre 10 e 
20 anos de município da Rede Regional de Atenção à Saúde do Pontal do Paranapanema. O município 
selecionado para o estudo foi Presidente Prudente-SP. Destaca-se a utilização de dados secundários a 
partir do DATASUS para a identificação de prevalência de morbimortalidade e internações a partir dos 
Cadernos de Informações de Saúde, versão de maio/2010. Para a análise, organizou-se os dados em 
planilhas computadorizadas. São resultados preliminares. Dentre as causas de internações hospitalares 
descritas no DATASUS, destacou-se: Doenças do aparelho respiratório (12,85%); Doenças do aparelho 
geniturinário (12,83%); Doenças do aparelho digestivo (11,31%) e; Lesões por envenenamento/ou 
outras causas externas (10,64%). A causa de internação de maior frequência foi para gravidez, parto e 
puerpério (40,4%). Entende-se que as ações em saúde na escola podem contribuir para amenizar este 
quadro. De fato, O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como objetivo contribuir para a formação 
integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens 
da rede pública de ensino. O elevado percentual de gestação na adolescência ressalta a necessidade de 
maiores investigações e eventuais ações de orientação. Esta forma de análise favorece o 
aprofundamento sobre as reais necessidades de saúde local e podem subsidiar ações de promoção da 
saúde específicas e priorizadas segundo padrão de ocorrência. Dessa forma, a organização de ações 
multiprofissionais e intersetoriais devem compor o planejamento em saúde escolar, sobretudo, 
considerando o panorama epidemiológico e necessidades locais.    Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP - 
PROPe Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC Ensino Médio/CNPq     
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PERFIL SOROLÓGICO PARA TOXOPLASMOSE EM GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR 
PAULISTA  

 

THAIS ROBERTA BARROS CORREIA  
ELIANE SZUCS DOS SANTOS  

CHRISTIANE MARTINEZ HUNGARO  
 

A toxoplasmose é considerada a infecção parasitária mais comum do mundo.A infecção congênita (uma 
das formas de transmissão) é gravíssima,considerando que apenas uma pequena porcentagem dos fetos 
infectados evolui para a cura.Em relação ao risco de infecção materno-fetal e da gravidade das 
sequelas,estes irão variar de maneira inversa de acordo com o período gestacional em que há 
soroconversão materna.É importante à caracterização da soroprevalência da infecção pelo T. gondii nas 
gestantes,a fim de obter um direcionamento quanto às estratégias de prevenção,conhecimento sobre 
os prejuízos possíveis ao feto e a mãe e destacar a importância do pré-natal e o diagnóstico precoce.No 
entanto, no município de Presidente Prudente ainda não existem pesquisas recentes que demonstram a 
prevalência de toxoplasmose em gestantes em um centro de referência. Descrever e analisar o perfil 
sorológico para toxoplasmose em gestantes atendidas pelo SUS no Laboratório de Análises Clínicas-
UNOESTE. Trata-se de uma pesquisa documental e descritiva,do tipo transversal,quanto aos resultados 
da sorologia anti-Toxoplasma gondii em gestantes atendidas pelo SUS,realizadas pelo Laboratório de 
Análises Clínicas-UNOESTE no período de 01/05/2015 a 30/04/2016.O critério de inclusão foi apenas 
pacientes gestantes com requisições para toxoplasmose (positivas ou não). No período de um ano 
obteve-se um total de 2.456 requisições de sorologia para toxoplasmose em gestantes.Sendo 
essas,classificadas em quatro grupos de acordo com o resultado do perfil sorológico.O teste de X2 
demonstrou que há uma independência significativa entre as amostras (p < 0,05).No entanto, o teste 
Cramer's V observa como sendo baixa esta independência (0.08).O grupo que obteve uma maior 
porcentagem de gestantes foi o 3º grupo apresentando 61,25% (1.505),enquanto que o 1º grupo refere-
se a 38% (933).O 2º grupo possui 0,65% (16),seguido do 4º grupo,com a menor porcentagem de 0,1% 
(2).  O 1º grupo (IgG positiva e IgM negativa),foi constituído por gestantes que já tiveram contato com o 
parasita,há pelo menos 6 meses,possuindo imunidade contra o T. gondii.O risco de transmissão 
congênita no 2º grupo (IgG positiva e IgM positiva ou inconclusiva) deve ser considerado,já que a IgM 
pode estar relacionada à infecção recém-adquirida.O 3º grupo (IgM negativa e IgG 
negativa),demonstrando que a maior parte delas são soronegativas,suscetíveis a primoinfecção pelo T. 
gondii.No 4º grupo (IgG negativa e IgM positiva ou inconclusiva),quando se tem um resultado de IgM 
reagente,deve-se confirmar com novas amostras coletadas com intervalo de 2 a 3 semanas e 
assim,determinar se a infecção é recente,por meio da elevação dos títulos de anticorpos,principalmente 
de IgG,ou testes de avidez da IgG. Conclui-se que a soropositividade para toxoplasmose em gestantes 
atendidas no SUS de Presidente Prudente no período de 05/2015 a 04/2016 é de 38,65% e a prevalência 
das gestantes consideradas suscetíveis a primo-infecção é de 61,25%.         
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EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP  
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ALINE DUARTE FERREIRA  
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A síndrome metabólica é caracterizada por um conjunto de fatores de riscos metabólicos e 
cardiovasculares envolvendo obesidade, diabetes, pressão arterial e resistência à insulina. Avaliar a 
prevalência da síndrome metabólica em participantes de grupos de intervenção interdisciplinar de uma 
Unidade Básica de Saúde na cidade de Presidente Prudente - SP Os critérios diagnóstico utilizado para 
classificação da síndrome foram os critérios do National Cholesterol Education Program - Adult 
Treatment Panel III (NCEP-ATP III). A amostra foi composta por 60 indivíduos frequentadores da UBS de 
um bairro, na cidade de Presidente Prudente - SP que participam de grupos de intervenção 
interdisciplinar em Hipertensão e Diabetes Mellitus. A coleta de dados foi obtida mediante a aplicação 
de questionário para caracterização da amostra, após a entrevista, prosseguimos com a aferição da 
pressão arterial e das medidas antropométricas. Ao final do atendimento, realizou-se a coleta sanguínea 
para análise laboratorial. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade do Oeste Paulista e o protocolo do CAEE é o 52057615.5.0000.5515. Diferenças 
significativas entre os grupos foram observadas apenas nos valores de glicemia (98 e 148 mg/dL) com p 
= 0,0016, no qual o grupo de hipertensos/diabéticos apresentou o maior valor (148 mg/dL). Com relação 
aos valores de HDL-C e triglicérides a variação observada foi de 39 a 43 mg/dL e 176 a 196 mg/dL, 
respectivamente, no qual o grupo de hipertensos apresentou os maiores valores nas duas análises (43 
mg/dL e 196 mg/dL). Quanto a circunferência abdominal e a pressão arterial, as duas análises não 
apresentaram diferenças significativas. Diante disso, de forma geral, é possível apontar que os três 
principais fatores de risco para a síndrome metabólica de maior prevalência foram a circunferência 
abdominal aumentada, colesterol-HDL baixo e a glicemia de jejum elevada, respectivamente. Por fim, foi 
possível observar diferença entre os grupos (p=0,0403), onde a prevalência da síndrome entre os 
hipertensos foi de 50% e entre os hipertensos/diabéticos foi de 78,79%. A elevada prevalência de SM 
nesses grupos pode ser justificada através da associação da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 
diabetes mellitus (DM), uma vez que, esses indivíduos já possuem dois dos cinco critérios para 
classificação da SM. O diagnóstico precoce da SM oferece a oportunidade de mudanças no estilo de 
vida, prevenção e tratamento. A adoção precoce por toda a população de estilos de vida relacionados à 
manutenção da saúde, tais como uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, cessação do 
tabagismo, controle da pressão e perda de peso podem reduzir os fatores de risco 
metabólicos.    UNOESTE     
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PRINCIPAIS BACTÉRIAS RELACIONADAS A INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO  
 

DAIANI MOREIRA BARBIERI  
CÉLIA DOS SANTOS SILVA  

EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI  
SUELI ZAGO  

 
O tema desafiador teve em vista o estudo sobre os principais microrganismo relacionados às infecções 
do trato urinário. Quanto a localização, essas infecções são divididas em altas e baixas, sendo, 
respectivamente, que envolvem o parênquima renal ou ureteres e que envolvem a bexiga a uretra e nos 
homens a próstata e o epidídimo. Devido a infecção do trato urinário ser um problema que acomete 
desde recém-nascido à idoso faz-se necessiario mais estudos relacionado com este fator. Este trabalho 
teve por objetivo esclarecer sobre as bacteriurias do trato urinário e quais as contribuições para 
amenizar estas infecções. Trata-se de uma revisão de literatura sistemática, por meio de artigos 
publicados em bases de dados direcionados como: Bibliografia Médica (MEDLINE®) e a Biblioteca 
Científica Eletrônica Virtual (SciELO), referente aos anos de 2010 a 2017.  A pesquisa confirma a 
necessidade de explicar os principais microorganismos presentes nas infecções do trato urinário, 
compreendendo, quais as contribuições para o tratamento. Ressalta-se, também, a importância de um 
trabalho em conjunto com unidades de saúde sendo estas hospitais, unidade de pronto atendimento, e 
supervisão de um profissional especializado da saúde assegurando uma ponte segura e eficaz para os 
pacientes no tratamento hospitalar. A presente pesquisa evidenciou a relevância da gestão hospitalar e 
ambulatorial para o tratamento de infecções do trato urinário, visto que, os profissionais da saúde 
devem repensar os métodos dos procedimentos para que atenda as necessidades da comunidade 
durante o tratamento e possibilitando a solicitação de exames para o adequado diagnóstico.         
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SAÚDE E AMBIENTE: FLUTUAÇÃO DE CHRYSOMYA MEGACEPHALA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO EM PRESIDENTE 
PRUDENTE, SÃO PAULO  

 

LUCAS DE CASTRO FARIA  
LEONICE SEOLIN DIAS  

RAUL BORGES GUIMARÃES  
ROGERIO GIUFFRIDA  

 
Dipteros de importância à Saúde Pública são vetores mecânicos de fungos, bactérias, ovos de helmintos 
e cistos de protozoários, com destaque para a mosca Chrysomya megacephala, da família Calliphoridae, 
conhecidas como moscas varejeiras. A proliferação destas moscas está associada a mudanças profundas 
na dinâmica das populações de animais e vegetais em habitats naturais fragmentados pelas ações 
antrópicas, o que favorece o surgimento de ecossistemas artificiais nas zonas urbanas. O presente 
trabalho verificou a frequência da mosca C. megacephala no Campus da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) de Presidente Prudente, São Paulo.  As moscas foram capturadas no período de junho de 2007 
a junho de 2008, semanalmente, totalizando 40 coletas. Para a captura dos insetos utilizou-se de seis 
armadilhas confeccionadas com garrafas PET contendo como isca fígado bovino e carcaça de peixe, 
expostas em árvores a uma altura de 1,0m a 1,70m, durante cinco dias. No total foram capturadas 1388 
moscas, sendo 1287 (92,7%) fêmeas e 101 (7,3%) machos de C. megacephala. O ponto com mais 
capturas foi o próximo ao laguinho/cantina do Campus (53,2%). Na primavera capturou-se 42,6% dos 
insetos, seguido do verão (35,3%), outono (20,3%) e inverno (17,6%). Fêmeas foram mais comuns que 
machos, possivelmente devido a atração por nichos de oviposição representados pelas iscas.  A análise 
gráfica relativa ao número de capturas ao longo dos meses sugere a existência de dois picos de 
ocorrência, um no início da primavera e outro no início do outono, sugerindo que flutuações na 
população de moscas estão associadas a fatores climáticos.         
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ATUAÇÃO DO DISCENTE DE ESTÉTICA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR 
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KELLY CRISTINE RIBEIRO  
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MARIA ELISA MARIN MARQUES  

RENATA AUGUSTA BELONI DIGIOVANI  
VALERIA CARDOSO MOREIRA  

ANA KARÊNINA DIAS DE ALMEIDA SABELA  
 

O uso das Terapias Complementares (TC) vem ganhando cada vez mais adeptos, tanto por profissionais 
da saúde se especializando na área, como por usuários buscando uma melhora na qualidade de vida e 
na saúde física, mental e energética. No Brasil a aplicação das TC foram introduzidas também no 
Sistema Único de Saúde (SUS) para que obtenham resultados mais eficazes quando associados aos 
tratamentos convencionais realizados na saúde. O uso destas técnicas tem tido grande visibilidade pois 
são eficazes, apresentam baixo custo, quase não apresentam efeitos colaterais além de apresentarem 
resultados comprovados em vários estudos, validando sua eficácia. Dentre as diversas técnicas 
existentes neste ramo, destacamos na Medicina Tradicional Chinesa (MTC): a Auriculoterapia (que 
através de pontos reflexos estimulados no pavilhão auricular promove melhora em dores, parte 
emocional, entre outras), a Ventosaterapia (realiza uma sucção da pele e músculos, estimula a 
circulação local e um relaxamento muscular profundo) e a Reflexologia Podal (estímulo de pontos 
reflexos nos pés que atuam em todo organismo). Este Projeto de Extensão teve como objetivo 
proporcionar as discentes do Curso de Estética a vivência de Integração multidisciplinar da área da 
saúde. Além disso, levar à população através da Universidade (Unoeste) serviços que o SUS disponibiliza 
porém não são realizados na cidade, atendendo as necessidades da UBS Brasil Novo, através da 
Auriculoterapia, Ventosaterapia e Reflexologia Podal, visando a melhora da qualidade de vida, 
humanização do atendimento à comunidade com a aplicação das TC. Este trabalho foi devidamente 
cadastrado e aprovado (Nº:06758/2017), estando vinculado à Ação extensiva: Promoção de saúde no 
bairro Brasil Novo. Zona Norte da periferia do município de Presidente Prudente - SP, área de baixa e 
média exclusão social (Nº:5881). Os atendimentos prestados foram realizados 1x/semana alternando 
terças e quartas feiras das 7:30hrs às 11:00hrs. Foram realizados mais de 200 atendimentos em mais de 
50 usuários. As discentes participaram de reuniões de grupos com equipe multidisciplinar gestantes, 
hipertensos e diabéticos, realizando palestras e orientações aos usuários e visitas domiciliares. Após 
estes momentos, realizaram atendimentos individuais, de acordo com a necessidade do usuário com 
aplicação das TC da MTC através da Auriculoterapia: tratamentos emocionais, insônia, imunidade e 
dores corpo e de cabeça; Ventosaterapia: dores musculares e cãibras; Reflexologia Podal: esporão e 
dores pés, visando melhora na qualidade de vida do usuário.       Não houve.     
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AVALIAÇÃO DO FITNESS AMBIENTAL EM AMOSTRA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E KLEBSIELLA 
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MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES  

JOYCE MARINHO DE SOUZA  
BRUNA LINDOLFO DA SILVA  

NATÁLIA OLIVEIRA BORACINE  
 

A crescente preocupação com a infecção hospitalar causada por microrganismos multirresistentes como 
cepas de S. aureus e K. pneumoniae fomenta inúmeras ideias e mobiliza múltiplos profissionais na 
tentativa de sanar esse problema. A disseminação desses patógenos nos ambientes hospitalares 
prejudica as terapêuticas, aumenta a taxa de hospitalização, assim como as taxas de morbimortalidade, 
elevando também os custos para pacientes, instituições e governos. Sabendo-se que a transmissão de 
agentes infecciosos bacterianos em ambientes hospitalares possui relação direta com a capacidade de 
contaminação de superfícies ou materiais abióticos e bióticos na dinâmica da transmissão cruzada 
desses potenciais agentes infecciosos com os hospedeiros, o presente estudo pretende avaliar a 
capacidade que esses agentes infecciosos possuem em se manter viáveis em ambientes desfavoráveis 
com ou sem a presença de fluidos biológicos.  Analisar a capacidade da manutenção da viabilidade de 
amostras de Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae em superfícies abióticas com ou sem a 
influência de fluidos biológicos (sangue, urina e saliva) e com a presença ou ausência de desinfetantes 
(Álcool 70% e Hipoclorito 1%).  A metodologia utilizada,será baseada na investigação quali - 
quantitativa, utilizando-se de levantamento bibliográfico, da pesquisa documental, experimental, da 
observação direta intensiva e da pesquisa descritiva, com estudo de coorte transversal. As cepas 
bacterianas cultivadas serão utilizadas em caldo tripticaseína soja (TSB, Difco, Detroit, MI, USA), em fase 
exponencial. O inóculo bacteriano corresponderá ao padrão 1,0 da escala de McFarland (3,0x108 
unidades foradoras de colônias/mL). Sangue descartado pelo laboratório de Análises Clínicas, urina 
descartada pelo laboratório de Análises Clínicas e saliva artificial (Manipulação à dose da Salivan, Apsen 
Farmacêutica, São Paulo, Brasil), álcool 70% e hipoclorito 1% serão adicionados à suspensão bacteriana 
volume a volume. Quatro tipos de suportes com área de 1,5 cm² serão utilizados: piso cerâmico (LEF 
Cerâmica modelo 3020, PEI 4, qualidade A, espessura 7,7 mm), fragmento de tecido em fibras de 
algodão (branco) e em fibras sintéticas (azul) e colchão caixa de ovo (espessura 7 mm). Os suportes 
serão lavados, esterilizados, contaminados com 10µL dos inóculos e armazenados em placas de Petri 
fechadas,mantidas em temperatura ambiente. A viabilidade bacteriana será determinada através da 
imersão de corpos de prova em tubos contendo TSB,incubados a 37ºC por até três dias. Os testes serão 
realizados em triplicata, 24 horas após a contaminação dos suportes e diariamente até ausência do 
crescimento bacteriano nos três campos de prova simultaneamente. Os experimentos serão 
acompanhados da suspensão bacteriana, na ausência dos fluidos biológicos, utilizando-se 
água.        UNOESTE     
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LETÍCIA CALIXTO ROMERO  

MARIA ANGÉLICA GOTARDI  
ISABELLA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS GOES  

ANA JULIA TURRA  
TALYSSA FERNANDES SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES  

VALÉRIA CATANELI PEREIRA  
 

A espécie Staphylococcus aureus atua como agente de uma ampla gama de infecções em pacientes 
imunocomprometidos no ambiente hospitalar e em indivíduos saudáveis na comunidade causando 
desde infecções superficiais e sistêmicas até quadros tóxicos graves. Podem ser encontrados nas narinas 
que possuem o maior índice de colonização, cuja prevalência é de cerca de 40% na população adulta, 
podendo ser ainda maior dentro de hospitais, apresentando sinais e sintomas característicos, ou então 
permanecendo como assintomático, apesar de estar colonizado. Uma proporção significativa de 
infecções resulta da contaminação cruzada e a transmissão de microrganismos pelas mãos dos 
trabalhadores de saúde é a principal via de disseminação. Algumas cepas denominadas de MRSA 
(Staphylococcus aureus resistente à meticilina) são resistentes a todos os antimicrobianos beta-
lactâmicos. A resistência à meticilina em Staphylococcus spp. é primariamente mediada pelo gene mecA 
e pelo gene mecA homólogo (mecC), além da hiperprodução de ?-lactamase. Os profissionais de saúde 
estão na interface entre ambientes hospitalares, por um lado, e a comunidade, por outro, podendo 
servir como reservatórios, vetores ou vítimas de transmissão cruzada de MRSA, que tradicionalmente, 
estava limitada aos hospitais, mas, nos últimos anos, tem sido documentada de forma crescente na 
comunidade. Considerando alguns estudos já realizados que indicam a associação existente entre o 
paciente e o trabalhador de saúde como agente disseminador de S. aureus, ficou evidente a necessidade 
de um estudo que explore o papel que o profissional de saúde exerce principalmente na disseminação 
de cepas resistentes denominadas de MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina) dentro e 
fora do ambiente hospitalar. Por meio da pesquisa pretendemos identificar S. aureus em amostras das 
cavidades nasais de profissionais de saúde de 5 unidades diferentes do Estratégia Saúde da Família (ESF) 
do Município de Pirapozinho/SP, e caracterizar cepas resistentes de MRSA por técnicas fenotípicas e 
genotípicas. Os resultados poderão evidenciar profissionais de saúde portadores de MRSA devido aos 
períodos de permanência em hospitais, que podem facilmente disseminar essas cepas na população 
através dos atendimentos em ESF. Serão utilizadas amostras isoladas da fossa nasal de profissionais de 
saúde que serão submetidas à técnica de difusão da droga em ágar com disco de oxacilina e cefoxitina a 
partir de discos impregnados conforme critérios recomendados pelo Clinical Laboratory Standards 
Institute-CLSI. A detecção do gene mecA e mecC será feita pela técnica de PCR. Enquanto na detecção 
da hiperprodução beta-lactamase serão utilizados disco de amoxacilina (20µg) + ácido clavulânico 
(10µg). Os dados serão submetidos a análises univariadas (Teste de X2) e multivariadas (por regressão 
logística). O nível de significância para todos os testes será fixado em p < 0,05 .       PEIC - PROGRAMA 
ESPECIAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA     
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CONHECIMENTOS SOBRE SEGURANÇA EM ATIVIDADES AQUÁTICAS: ESTUDO ENTRE ESCOLARES DE 
ENSINO MÉDIO.  

 
YANARA STUCHI  

MARIANA GOUVEIA DIAMANTE  
KARINE MAZINI RODRIGUES  

TALITA VITÓRIA DE FREITAS MARTIN  
CHRISTIAN KENDI KOHATSU TANIGAVA  

LUIZ ROGERIO ROMERO  
 

A prática de natação e outras atividades aquáticas tem se destacado atualmente e elevado o número de 
participantes. Dentre as rotas turísticas brasileiras, as localidades que contemplam atividades 
relacionadas ao uso de água para lazer e recreação são os mais visitados. No entanto, tem sido 
constatado número de incidentes graves envolvendo ambientes aquáticos tem sido elevado nas ultimas 
décadas. O uso de praias, balneários, represas e piscinas de modo inseguro contribui significativamente 
para o aumento destes problemas de morbimortalidade. Desse modo, torna-se fundamental o ensino 
de prevenção de acidentes e habilidades básicas de sobrevivência na água já em fases precoces da vida. 
Tal fato agrava-se, considerando extensão territorial litorânea e as diversas regiões interiores do Brasil 
cortadas por rios que propiciam sua utilização para atividades humanas de trabalho e lazer. Estes 
procedimentos de ensino-aprendizagem podem ser inseridos em conteúdos relacionados à promoção 
da saúde na escola.  Descrever conhecimentos sobre segurança em atividades aquáticas entre 
estudantes de uma escola de Ensino Médio. Trata-se de um estudo transversal com aplicação de 
questionário anônimo e de autopreenchimento. Os dados serão digitalizados em planilha eletrônica 
para análise descritiva. Dentre os tópicos relacionados à segurança em atividades aquáticas destaca-se, 
a qualidade da água, organização preventiva de acidentes, movimentação ao redor da piscina/água, 
profundidade do local, entrada, saída e movimentação dentro da água, nível de ruído, simulação de 
afogamento, uso de joias, óculos e outros acessórios inadequados à prática aquática, alimentação 
prévia, uso de flutuadores e boias de braços em locais de correnteza e/ou mar aberto, supervisão 
adequada e demais perigos não visíveis.        Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP - PROPe Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC Ensino Médio/CNPq     
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CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS.  
 

MATHEUS MENDES LOPES  
RAFAEL ALVES DA SILVA  

DIANE DE VASCONCELOS BARRIONUEVO  
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a elevação dos níveis pressóricos ( 140 e/ou 90mmHg), 
considerada uma doença multifatorial diretamente relacionada à modificações anormais 
morfofuncionais e alterações metabólicas. A obesidade infantil é considerada um problema de saúde 
pública que pode levar a morte, sendo definida como uma doença na qual o excesso de gordura 
corporal se acumulou de tal forma que a saúde pode ser comprometida. Dentre as morbidades 
associadas à obesidade infantil, podemos destacar a hipertensão arterial, qual é potencializada por 
hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. O excesso de peso é um dos principais determinantes 
de HAS em crianças, principalmente após os cinco anos de idade, existindo uma relação direta entre o 
índice de massa corpórea e os níveis de pressão arterial. O desenvolvimento de ações educativas e 
preventivas para a criação de bons hábitos alimentares e de atividade física na infância, bem como o 
acompanhamento e monitoramento de crianças em risco de obesidade, são atividades muito 
importantes no contexto de saúde brasileiro, sendo imprescindível a participação dos pais, educadores e 
profissionais da área da saúde. Em relação à enfermagem, o profissional tem responsabilidade de 
realizar a consulta de enfermagem, incluindo a indicação de hábitos saudáveis, monitoramento 
nutricional e solicitação de exames complementares. Sendo assim, este estudo tem como objetivo 
correlacionar às alterações de peso corporal e pressão arterial de crianças de seis e sete anos de um 
programa educacional em um município do interior paulista. Será realizado um estudo transversal, 
quantitativo e correlacional com escolares do Programa Cidadescola da rede pública municipal do 
interior paulista, financiado pelo CAAE 51996615.0.0000.5515. A coleta de dados acontecerá entre os 
meses de agosto de 2016 a dezembro de 2017. Serão convidados os pais das crianças para uma reunião 
nas escolas onde será explicada a pesquisa e entregue os termos de consentimento livre e esclarecido e 
de assentimento para as devidas permissões. Teremos como variáveis de estudo a medida da pressão 
arterial e as mensurações da estatura e massa corporal. Para a coleta dos dados, as crianças serão 
abordadas nas suas respectivas escolas. Na análise estatística será considerado os valores de 
significância (p-valor) inferiores a 5% e realizado os testes de Shapiro Wilk, em seguida Qui-Quadrado 
para identificar as proporções e a correlação de Spearman para identificar as relações utilizando o 
programa BioEstat versão 5.0.       CAAE: 51996615.0.0000.5515     
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DETECÇÃO FENOTÍPICA DE RESISTÊNCIA À METICILINA E AOS MACROLÍDEOS POR STAPHYLOCOCCUS 
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SUZAN LEONELA VILLARROEL  

ISABELLE CORREA DE MORAES  
VALÉRIA CATANELI PEREIRA  

 
O gênero Staphylococcus abrange bactérias comensais que colonizam a microbiota humana, mas que 
em situações específicas, como a ruptura da pele, podem invadir os tecidos e apresentar 
comportamento oportunista, causando sérias infecções. Staphylococcus aureus é a principal espécie do 
gênero Staphylococcus, agente de uma grande variedade de infecções. O Staphylococcus aureus é um 
coco Gram-positivo não-formador de esporos, capaz de sobreviver por longos períodos em qualquer 
tipo de ambiente onde se encontram os seres humanos. São transmitidos de pessoa para pessoa, 
geralmente através de contato com as mãos, e produz um número inusitadamente grande de fatores de 
virulência que impedem a fagocitose das bactérias, ou as ajudam a sobreviver nos fagócitos após serem 
ingeridas. Como colonizador da mucosa nasal, S. aureus pode ser transferido para equipamentos de 
proteção individual (EPI) como o jaleco, comumente utilizado por estudantes e profissionais da área da 
saúde, e ser veiculado para diferentes ambientes. A resistência aos antimicrobianos pode dificultar o 
tratamento das possíveis infecções causadas por esse microrganismo. Esse estudo tem como objetivo 
determinar o fenotipo dos S. aureus isolados de jalecos, de alunos do curso de Biomedicina da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) quanto à susceptibilidade aos antimicrobianos meticilina e 
macrolídeos. Serão analisadas 100 S. aureus isolados de jalecos de alunos do curso de Biomedicina da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) que foram isoladas e identificadas em um projeto anterior 
(cpdi protocolo 2738 e Comitê de ética em Pesquisa CAAE 47871015.0.0000.5515) e estão mantidas a -
70°C em caldo nutriente contendo 10% de glicerol. As amostras serão submetidas ao teste de 
sensibilidade aos antimicrobianos através da técnica da difusão da droga com os seguintes 
antimicrobianos: oxacilina, cefoxitina, clindamicina e eritromicina. Para a determinação de MRSA serão 
considerados S. aureus que apresentarem resistência aos antimicrobianos oxacilina e/ou cefoxitina. Os 
isolados resistentes a eritromicina e sensíveis à clindamicina serão verificados através da visualização de 
um halo com a forma da letra D (D-teste). O nível de significância para todos os testes será fixado em p < 
0,05 .            
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PROGRAMAS DE INCENTIVO A ATIVIDADES FÍSICAS E A PROMOÇÃO DE SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 

CARLOS AUGUSTO SILVA DE PROENÇA  
MARIA ISABELA DE SOUZA POMPEI  

LARA SILVEIRA SILVA  
LUIZ ROGERIO ROMERO  

 
O aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis ressaltou o panorama 
preventivo no cenário mundial. Este fato tem potencializado o discurso da promoção da saúde e 
tentativas de diminuição dos fatores de risco. Dessa forma, a veiculação incentivadora de práticas de 
atividades físicas tem sido massiva e constante. No entanto, a rotina hipocinética tem acometido grande 
parte da população brasileira. Elevada preocupação tem sido alocada já em momentos precoces da vida. 
Pesquisas nacionais de saúde do escolar tem apontado limitada proporção de indivíduos 
suficientemente ativos. Descrever programas de incentivo à prática de atividades físicas em escolas de 
Educação Básica. Optou-se pelo delineamento de estudo documental. A base de análise será composta 
por documentos oficiais e legislação nacional que orientam os programas públicos de incentivo às 
atividades físicas em escolas de Educação Básica. Serão identificadas e descritas as ações promotoras de 
atividades físicas nas escolas segundo as seguintes variáveis de estudo: a) referencial teórico utilizado 
e/ou indicado; b) estratégias metodológicas e; c) indicadores de efetividade. Serão considerados os 
documentos oficiais de incentivo à prática de atividades físicas a partir da Lei nº 9.394, que Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Desse modo, busca-se contribuir também com 
apontamentos analíticos que possam auxiliar na identificação de limites e potencialidades das diretrizes 
da promoção de atividades físicas no Brasil, além de oferecer elementos para a qualificação de 
programas de saúde na escola e indicações de novos objetos de estudos na área de promoção da saúde 
escolar.       Pró-reitoria de Pesquisa UNESP - PROPe. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica - PIBIC - Ensino Médio/CNPq.     
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: CAMINHOS PERCORRIDOS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS  
 

MARIA ISABELA DE SOUZA POMPEI  
LARA SILVEIRA SILVA  

CARLOS AUGUSTO SILVA DE PROENÇA  
LUIZ ROGERIO ROMERO  

 
INTRODUÇÃO: As ações de promoção da saúde entre crianças e adolescentes no Brasil tem-se apoiado 
em diversos segmentos da sociedade e utilizado diferentes estratégias de abordagem. Dessa forma, a 
escola encontra-se como espaço de programas e intervenções em saúde. Tal configuração, colaborou 
para o atual padrão epidemiológico desta população, além de outras variáveis como as questões 
históricas, sociais, culturais e até mesmo sazonais. OBJETIVO: Descrever ações e programas de 
promoção da saúde realizados em escolas de Educação Básica no Brasil. METODOLOGIA: Será utilizado 
estudo de delineamento Documental. O ponto de partida será o levantamento da legislação e 
programas nacionais que orientam as ações de promoção da saúde na escola. De modo específico, a 
análise se aproximará de três temáticas selecionadas, sendo o incentivo à prática de atividade física, 
prevenção do uso de drogas e das doenças sexualmente transmissíveis. Entende-se deste modo, a 
relevância do reconhecimento de potencialidades e limitações nas atuais formas de sistematizar 
programas direcionados ao desenvolvimento humano na promoção da saúde. Este enfoque de pesquisa 
poderia contribuir com subsídios para a configuração e reestruturação de políticas públicas de educação 
e saúde, planejamento de ações locais e regionais e ampliação do entendimento sobre necessidades de 
crescimento/desenvolvimento do escolar quanto à atividade física, uso de drogas, relações sexuais 
desprotegidas e priorização de diretrizes nos programas subsequentes de atuação.       Pró-reitoria de 
Pesquisa UNESP Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC - Ensino Médio/CNPq     
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SAÚDE NA ESCOLA: TEMAS INDICADOS PELOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO  
 

KARINE MAZINI RODRIGUES  
YANARA STUCHI  

MARIANA GOUVEIA DIAMANTE  
TALITA VITÓRIA DE FREITAS MARTIN  

CHRISTIAN KENDI KOHATSU TANIGAVA  
LUIZ ROGERIO ROMERO  

 
A saúde da criança e do adolescente tem sido foco de muitos trabalhos e pesquisas. Apesar de 
reconhecidos avanços nestas questões, o cenário observado ainda encontra-se permeado de 
comportamentos de riscos, sobretudo relacionados à complexidade de variáveis e determinantes do 
processo de saúde-doença, como condições de vida, estilo de vida, além de aspectos econômicos, 
culturais e sociais2. Neste sentido, alguns estudos ao investigar o panorama educacional e de atenção à 
saúde do adolescente, ressaltam que estes serviços não têm encontrado uma forma de organização 
adequada ao atendimento das necessidades atuais nesta fase da vida. Descrever os principais temas 
indicados pelos adolescentes de uma escola pública de Presidente Prudente - SP para a promoção da 
saúde na escola. Estudo transversal, anônimo e com aplicação de questionário. Este instrumento será de 
autopreenchimento. Dessa forma, serão realizados procedimentos e processos de sistematização deste 
instrumento e padronização do desenvolvimento. Posteriormente, os dados serão organizados em 
frequências, segundo idade, sexo e outras variáveis de estudo. Será elaborada a discussão sobre a 
realidade local investigada. Tais procedimentos poderão ampliar o conhecimento dos alunos 
participantes sobre os processos de sistematização da pesquisa científica, reconhecimento das 
expectativas relacionadas à saúde para o grupo escolar local, além de favorecer a 
reflexão/implementação de ações futuras de promoção da saúde do escolar, sobretudo na instituição 
em que realiza o curso de Ensino Médio. O aprofundamento neste cenário de saúde do escolar pode 
subsidiar novas ações de promoção da saúde e avaliação de metodologias atualmente 
utilizadas.        Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP - PROPe Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica - PIBIC Ensino Médio - CNPq     
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TEORIA E PRÁTICA: O INCENTIVO À ATIVIDADES FÍSICAS NO CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.  

 
JULIANA REGINA FUZZI  

RENAN SILVA BUCCKI  
LUIZ ROGERIO ROMERO  

 
INTRODUÇÃO: A prática de atividade física é lembrada, sobretudo pelos meios de comunicação em 
massa, como atividade diretamente associada ao âmbito preventivo e de promoção de estilo de vida 
saudável. Porém, ainda são necessárias evidências desta contribuição no contexto frente ao 
comportamento de saúde. Este fato limita a compreensão de sua efetividade, visto a ampla gama de 
possibilidades de práticas de atividades físicas, como por exemplo, Educação Física Escolar, lazer, 
exercícios físicos para à saúde, treinamento esportivo, atividades do cotidiano e 
ocupacionais.  OBJETIVO: Dessa forma, o presente projeto de pesquisa propõe analisar as ações de 
estímulo a prática de atividade física em instituições públicas de Educação Básica.  METODOLOGIA: Será 
utilizado estudo tipo documental. O objeto de análise será o Currículo do Estado de São Paulo para a 
Educação Básica, disciplina Educação Física. Serão observadas as ações para o incentivo a prática de 
atividade física, seja na escola, no lazer, treinamento esportivo e/ou recreacional; fundamentação 
teórica adotada e/ou materiais técnicos; forma de abordagem, disciplinas e áreas de conhecimento 
participantes. Tais informações poderiam subsidiar a organização e implementação de novas ações de 
promoção da saúde, destacando limites e possibilidades de contribuições efetivas e auxiliar no trabalho 
educativo e de prevenção.        UNESP - Pró-Reitoria de Pesquisa/PROPe Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - CNPq     
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TODOS POR UM: PARCERIAS INTERSETORIAIS EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA  
 

LARA SILVEIRA SILVA  
CARLOS AUGUSTO SILVA DE PROENÇA  

MARIA ISABELA DE SOUZA POMPEI  
LUIZ ROGERIO ROMERO  

 
Programas de promoção da saúde nas escolas devem considerar a realidade contextual de crianças e 
adolescentes, além de propiciar espaços de discussão e apontamentos de temas relevantes segundo 
suas necessidades e interesses. Considerando os trabalhadores da escola, oferecer subsídios e preparo 
para conduzir as ações de prevenção, mediação entre alunos e caminhos para informações. Desse 
modo, destaca-se o panorama de saúde coletiva e desenvolvimento humano. Ressalta-se as indicações 
atuais referentes a estrutura escolar e parcerias intersetoriais nas ações de desenvolvimento de hábitos, 
atitudes e comportamentos positivos à saúde de crianças e adolescentes.  Descrever a participação de 
parcerias intersetoriais em programas de promoção da saúde na escola. Será utilizado estudo de 
delineamento Documental a partir de materiais que orientam programas nacionais de saúde na escola. 
Posteriormente, serão identificados e descritos os programas intersetoriais de promoção da saúde na 
escola. A ênfase temática será dada ao incentivo à prática de atividade física, prevenção do uso de 
drogas e das doenças sexualmente transmissíveis. Entende-se deste modo, a relevância do 
reconhecimento de potencialidades e limitações nas atuais formas de sistematizar programas 
direcionados ao desenvolvimento humano na promoção da saúde. Pretende-se contribuir com o 
processo de produção de ciência e a formação profissional de Educação em Saúde/saúde coletiva, assim 
como auxiliar com devolutivas, discussões e participação em eventos de apoio e planejamento 
escolar/intersetorial para a promoção da saúde de crianças e adolescentes em idade escolar.       Pró-
reitoria de Pesquisa UNESP - PROPe. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC - 
Ensino Médio/CNPq     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1000 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Saúde Coletiva    

 
 

VIA DE PARTO: INFLUÊNCIA NO TEOR DE GORDURAS DO COLOSTRO DE NUTRIZES EM MATERNIDADE DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

 
LETICIA AGUIAR DE CAMPOS  

LUCAS LIMA DE MORAES  
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI  

JOSSIMARA  
GLILCIANE MORCELI  

 
O parto representa um marco na vida da mulher, repercutindo profundamente nos seus planos físico, 
emocional e social. Embora sendo um processo considerado fisiológico, e que decorre geralmente sem 
complicações, atualmente tem crescido o uso de técnicas intervencionistas e entre estas, a cesariana. A 
cesariana sem indicação médica pode acarretar em efeitos adversos para o binômio (mãe/recém-
nascido), tais como: aumento do risco de infecção, complicações anestésicas e cirúrgicas, 
principalmente hemorragias, menor probabilidade de amamentar ou cessação do aleitamento até nas 
primeiras horas de vida do neonato e além da diminuição da quantidade de leite materno produzido e 
do tempo total de aleitamento, o parto cesárea parece influenciar na composição do leite, em particular 
no colostro. O colostro de nutrizes que tiveram parto cesárea apresentou diferença na composição da 
microbiota, menores níveis proteicos e de anticorpos. Esses achados são bem elucidados na literatura, 
porém não foram encontrados estudos que associem a via de parto (vaginal e/ou cesárea) com o teor 
de gorduras do colostro dessas mães. O colostro é a primeira secreção láctea produzida e contém os 
nutrientes necessários para o desenvolvimento do neonato e os principais componentes são as 
gorduras, proteínas, carboidratos e vitaminas. Comparar a via de parto no teor de gorduras do colostro 
de nutrizes com parto vaginal e/ou cesárea e descrever as características gestacionais. Trata-se de um 
estudo prospectivo transversal, no qual serão incluídas nutrizes que tiveram parto vaginal e/ou cesárea, 
atendidas em uma maternidade de Presidente Prudente no período setembro de 2017 a março de 2018 
A coleta de colostro será realizada por ordenha manual, até 72 horas após o parto para a dosagem de 
gorduras, os dados pessoais, comportamentais, de antecedentes obstétricos, familiares e da gestação 
atual serão coletados seguindo protocolo estabelecido para o estudo serão coletados pela análise dos 
prontuários médico. Todas as nutrizes serão informadas quanto à finalidade da pesquisa e assinarão o 
termo de consentimento livre e esclarecido. 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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VIVÊNCIAS E COMPORTAMENTO DE RISCO EM ATIVIDADES AQUÁTICAS ENTRE ESTUDANTES DE UMA 
ESCOLA PÚBLICA  

 
MARIANA GOUVEIA DIAMANTE  

YANARA STUCHI  
KARINE MAZINI RODRIGUES  

TALITA VITÓRIA DE FREITAS MARTIN  
CHRISTIAN KENDI KOHATSU TANIGAVA  

LUIZ ROGERIO ROMERO  
 

A prática de natação tem sido indicada para todas as idades. Suas contribuições referem-se aos aspectos 
do crescimento e fortalecimento da massa óssea, equilíbrio no desenvolvimento muscular, diminuição 
da gordura corporal, elevação da capacidade cardiorrespiratória, melhora na eficiência 
cardiocirculatória e no consumo de oxigênio, ampliação do limiar anaeróbio e da capacidade anaeróbia. 
Soma-se ainda o refinamento da capacidade motora e eficiência mecânica de movimentos. No entanto, 
tem-se evidenciado os riscos de acidentes em práticas aquáticas, sobretudo em ambientes de aguas 
abertas, como praias, rios e áreas naturais alagadas. Soma-se este cenário os apontamentos de que o 
período da adolescência apresenta proporção significativa de indivíduos engajados em comportamentos 
de risco à saúde, principalmente na faixa de 15 a 18 anos de idade.  Descrever comportamentos de risco 
em atividades aquáticas entre estudantes de uma Escola de Ensino Médio Trata-se de um estudo 
transversal com aplicação de questionário anônimo e de autopreenchimento. Para tanto, os alunos 
pesquisadores serão orientados sobre os processos de sistematização deste instrumento, coleta de 
dados e padronização de procedimentos. Em seguida, os dados serão organizados segundo distribuição 
por idade, sexo, série e outras variáveis consideradas para estudo. Posteriormente, será elaborada a 
discussão sobre a realidade local investigada. Os dados serão digitalizados em planilha eletrônica para 
análise descritiva. Tais procedimentos poderão ampliar o conhecimento dos alunos participantes sobre 
os processos de sistematização da pesquisa científica, reconhecimento das expectativas relacionadas à 
segurança em atividades aquáticas para o grupo escolar local, além de favorecer a 
reflexão/implementação de ações futuras de promoção da saúde do escolar, sobretudo na instituição 
em que realiza o curso de Ensino Médio.       Pró-Reitoria de Pesquisa - UNESP Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC Ensino Médio - CNPq     
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A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO CUIDADO DOMICILIAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
BRUNA DINIZ BORDAN  

LUARA FAZION COELHO  
LETICIA ESTEVAM ENGEL  

VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
A atenção primária realiza atendimento, acompanhamento, assistência de saúde e educação dos 
familiares para a prestação de cuidados em domicilio. Entretanto, existe certo conflito de planos de 
cuidados, já que o cuidador assume parte dos cuidados, e a outra parte do trabalho seria ofertada pelas 
equipes de saúde. O atendimento no domicílio proporciona a equipe de saúde diferentes realidades, a 
partir das quais vão sendo criado os vínculos entre profissionais, usuários e famílias.  Relatar a 
importância da atuação multiprofissional no cuidado em domicilio.     Consideramos fundamental 
emancipar a família para o autocuidado, uma vez que precisam estar preparadas para tomarem 
decisões no dia a dia do cuidado. A residência Multiprofissional em Saúde do Idoso (HRPP/UNOESTE) 
oferece o apoio e o conhecimento que precisamos para atuar de forma interdisciplinar nas visitas 
domiciliares. Acreditamos que a qualificação dos cuidadores gera a melhoria na qualidade de vida, 
conforto e segurança ao usuário.     Durante a vivencia na Residência Multiprofissional de Saúde do 
Idoso (HRPP/UNOESTE) no campo da atenção primaria foi possível perceber o quanto é importante as 
orientações, ensinamentos, cuidados e ações voltadas para o publico que necessita de atendimento em 
domicilio. Atualmente a visita domiciliar é voltado para atender acamados, adstritos, idosos, grupos de 
risco como, por exemplo, portadores de doença mental, doença infecto contagiosas, doenças crônicas, 
gestantes de risco ou famílias que necessitam de atendimento específico. A equipe multiprofissional é 
composta por uma enfermeira, uma nutricionista, uma fisioterapeuta e uma farmacêutica e que não 
necessariamente precisam estar fisicamente juntas no domicilio. Durante o atendimento, cada membro 
da equipe realiza orientações gerais independente da profissão e as condutas tomadas durante a visita 
são discutidas em encontros na Estratégia de Saúde da Família a fim de garantir o matriciamento 
adequado de cada caso. As orientações prestadas durante as visitas são sobre limpeza do ambiente, 
alimentação, qualidade de vida, atividade física, uso de medicamentos, cuidados com dispositivos entre 
outras. O objetivo da equipe é que as informações sejam discutidas com a família, tornando-a parte da 
decisão e não mera receptora, pois ela é a responsável pelo cuidado.     
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A IMPORTÂNCIA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA UNIDADE HOSPITALAR  
 

ANGÉLICA BOLOGNA RAPOSO  
CAMILLA PASSARELA SILVA  

JULIA APARECIDA GALDINO TORRALBA  
MURILO LUDOVICO  

EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  
ANA PAULA BRAMBILO  

 
A promulgação da Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005 criou a Residência em Área Profissional da 
Saúde e instituiu a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS). A Residência 
Multiprofissional é uma modalidade de pós-graduação, latu senso, que se caracteriza pela formação em 
serviço. Cada profissional em sua área de competências, com suas dificuldades e desafios, buscam 
implantar e promover a adesão ao serviço e suprir as necessidades básicas dos pacientes e do cenário 
atuante, antes esquecida ou não priorizada. Tendo em vista uma parceria profissional caracterizada 
como desafiadora tanto para os residentes que buscam seu reconhecimento profissional e contribuição 
inovadora em uma equipe que já está adaptada em um processo de trabalho, quanto para os próprios 
profissionais da instituição que se encontram com novos indivíduos com diferentes ideias. O objetivo 
deste relato é expor a importância e as contribuições de uma equipe de residentes multiprofissionais no 
cotidiano de uma unidade hospitalar.    Concluímos que, o beneficio maior de uma equipe de residentes 
multiprofissionais em unidade hospitalar está na possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes, caracterizado por atendimento singular e integral, viabilizados por meio de planos de 
cuidado, alta programada com comunicação entre equipe de saúde hospitalar e da unidade/município 
de origem.     O Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma é composto por um 
enfermeiro, um farmacêutico, um fisioterapeuta e um nutricionista. Sendo assim, as equipes 
profissionais juntamente com os residentes além de criarem um laço interpessoal buscando inovação no 
processo do cuidado, também compartilham saberes e práticas. No entanto, devemos considerar a 
presença de conflitos e resistências devido aos distintos princípios e condutas. Para ajudar a mediar esse 
processo, o Programa de Residência Multiprofissional dispõe de preceptores, no qual exercem a função 
de orientar o desempenho das atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em 
saúde; e tutores, em que competem implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e 
práticas, promovendo a articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das 
competências previstas do programa, realizando encontros periódicos, contemplando todas as áreas 
envolvidas no programa. Ambos contribuem na construção de vínculo entre estabelecimento e 
residente para uma atuação crítica, reflexiva e criativa a partir das necessidades singulares dos 
pacientes.     
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A PRÁXIS MULTIDISCIPLINAR DAS AÇÕES EXTENSIVAS DO CURSO DE MEDICINA  
 

APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA  
LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA LORENÇON  

ROSIMEIRE DA SILVA CARVALHO  
CLAUDIA ALVARES CALVO ALESSI  

LUCIANA ALVARES CALVO  
 

Nos últimos 4 anos, em consonância com o PDI (2013-2017), o Curso de Medicina e demais cursos da 
área da Saúde da UNOESTE vem participando e desenvolvendo um conjunto de ações multidisciplinares 
com outras áreas do conhecimento que promovem a sua interface com as demandas apresentadas pela 
população vulnerabilizada pela pobreza no que diz respeito aos aspectos de desenvolvimento 
econômico regional, melhoria da infraestrutura urbana/local, melhoria das condições e da qualidade de 
vida da população e projetos/ações de inovação e inclusão social.Conforme registros no Núcleo 
Institucional de Extensão - NIEX/PROEXT temos como foco principal: Saúde: 07 programas com 54 
projetos atrelados, mais 168 projetos e 39 atividades esporádicas vinculadas; Inclusão Social: 09 
programas com 38 projetos atrelados, mais 05 projetos e 27 atividades esporádicas vinculadas; Meio 
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural: 04 programas com 66 projetos 
atrelados, mais 77 projetos e 90 atividades esporádicas vinculadas; Desenvolvimento Econômico e 
Social: 03 programas com 22 projetos atrelados, mais 20 projetos e 37 atividades esporádicas 
vinculadas; inclusão social: 07 programas com 38 projetos atrelados, mais 05 projetos e 27 atividades 
esporádicas vinculadas; por meio dos quais a Unoeste presta os seus serviços à população regional, com 
destaque para os assentados. O objetivo é contribuir com o desenvolvimento sustentável das 
comunidades urbanas e rurais e assentadas da região de Presidente Prudente/ Pontal do 
Paranapanema, por meio da educação, saúde e valorização da cultura do campo    No âmbito deste 
Colegiado que tem por objetivo geral a superação da pobreza e geração de trabalho e renda no meio 
rural por meio da estratégia de desenvolvimento territorial sustentável a Unoeste participou 
decisivamente das seguintes ações e projetos: Fórum Territorial de Educação do Campo ; Seminários 
Territoriais de Educação e Saúde do Campo; Mobilização, Articulação e elaboração dos Projetos 
Pedagógicos para o PRONATEC CAMPO; Conferências da Saúde - Local e Regional , de Segurança 
alimentar e Nutricional, do Desenvolvimento Rural Sustentável; da Assistência Técnica e Extensão Rural 
e da qualificação e relatoria do projeto SUASA - Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária.     Dentre os projetos de extensão, destacam-se os Programas: Caravana da Saúde 
realizado em pareceria com a Associação Comercial - ACIPP; Promoção à Saúde no Bairro Brasil Novo; 
"Agita Pontal" e a Rede do Colegiadodo Pontal do Paranapanema - CODETER, cujo espaço participativo e 
plural reúne entidades públicas e privadas e do qual a Unoeste participou do Núcleo Dirigente em uma 
Gestão Tripartite com Poder Público: INCRA e a FETAESP, bem como das Câmaras Temáticas de Saúde; 
Organização da Produção e Comercialização; Educação e Cultura; Direitos e Desenvolvimento Social.    
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A PRESENÇA DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA- NASF NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM UMA 
CRECHE DO OESTE PAULISTA  

 
LUARA FAZION COELHO  

LETICIA ESTEVAM ENGEL  
FERNANDA CORRÊA YAMASHITA  

 
O desenvolvimento infantil é caracterizado por um processo multifatorial, resultado da combinação de 
fatores biológicos, ambientais, familiares e sociais. Dentre os fatores, a psicomotricidade e o estado 
nutricional das crianças em idade pré-escolar são indicadores determinantes para o adequado 
desenvolvimento infantil. A psicomotricidade tem por função destacar a relação entre a motricidade, a 
mente e o afeto. Assim como, o bom estado nutricional possibilita o crescimento físico, intelectual e 
cerebral que atuam diretamente na melhora do nível educacional. O profissional do NASF tem como 
atribuição desenvolver ações para subsidiar o trabalho das Estratégias de Saúde da Família no que diz 
respeito ao desenvolvimento infantil, como prevenção de deficiências e acompanhamento das crianças 
que apresentam riscos para alterações no desenvolvimento.  Relatar a experiência da fisioterapeuta e 
nutricionista residentes em saúde do idoso no NASF na realização da avaliação psicomotora e 
nutricional na creche do oeste paulista.    A partir dessa experiência, foi possível compreender melhor o 
papel do NASF no que tange o crescimento e desenvolvimento da criança e observa-se a necessidade de 
implantação de mais ações educativas em saúde nas creches para prevenção de atrasos no 
desenvolvimento infantil e distúrbios nutricionais, assim como monitoramento e intervenção nos casos 
necessários.     Realização de avaliação do desenvolvimento psicomotor infantil baseada na Escala de 
Desenvolvimento Motor (EDM) proposta por Rosa Neto e reduzida para aplicação pratica com crianças 
de quatro a cinco anos; e avaliação antropométrica com mensuração de peso, altura e circunferência do 
braço. A análise antropométrica foi realizada a partir das curvas de crescimento de Peso/Idade, 
Altura/Idade, Peso/Altura e IMC/idade de acordo com Organização Mundial da Saúde (2006). Para 
análise da circunferência do braço foi utilizado a tabela de Frisancho (1981). As avaliações foram 
realizadas com as crianças que frequentam a creche em período integral. Após análise foram 
apresentados os dados a direção e pais, as crianças que apresentaram alterações psicomotoras e 
nutricionais, foram encaminhadas para serviços especializados.     
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BARREIRAS ENCONTRADAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

BRUNA DINIZ BORDAN  
LUARA FAZION COELHO  

LETICIA ESTEVAM ENGEL  
 

Nos últimos anos o interesse pela promoção de saúde e prevenção de doenças tornou-se muito 
importante e eficaz. Desse modo gerou um dos grandes desafios para os profissionais que atuam na 
atenção básica, justamente na dificuldade de organizar a oferta de serviços prevista, baseada em uma 
análise técnica da situação de saúde da população de um determinado território, com o atendimento à 
demanda espontânea que espera destes o acolhimento e resolutividade.  Relatar as dificuldades para 
promover saúde na atenção primária.     Contudo a busca da promoção à saúde deveria ser constante, e 
não uma grande dificuldade identificada pelos profissionais de saúde atuantes na atenção básica é fácil 
perceber que existe um problema cultural e social em todo o Brasil, por este motivo deve-se considerar 
a identificação dos problemas e das necessidades de saúde da população do território.      Trata-se de 
um estudo descritivo de relato de experiência. O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Idoso (HRPP/UNOESTE) proporciona a profissionais recém-formados atuem junto às diferentes 
profissões, no contexto de todos os níveis de atenção, na construção de um trabalho que supere os 
campos profissionais. No campo da Atenção Básica as visitas domiciliárias, os atendimentos 
compartilhados e a abordagem de grupos de vivências são importantes para ações de promoção de 
saúde e é exatamente onde está inserida a dificuldade da atenção primária. Em meio aos atendimentos 
de saúde em uma unidade básica ocorrem os grupos coletivos para públicos específicos, como por 
exemplo, grupo de gestante, hiperdia, puericultura, cessação de tabaco, alimentação saudável, de saúde 
mental entre outros que tentam entrar em atividade como, por exemplo, grupo de pilates ou o de 
atividades para incontinência urinária porém há dificuldade de adesão da população. Estes grupos 
existem em unidades de Estratégia de Saúde da Família e antes de serem iniciados os atendimentos 
ocorre uma orientação que visa levar conhecimento de saúde com objetivo de promover uma vida 
saudável aos usuários. Porém uma das barreiras é a adesão a estes grupos, os usuários parecem não 
entender a importância das informações oferecidas pelos profissionais de saúde, e também são faltosos 
no atendimento por motivos irrelevantes, sendo faltosos eles retornam para acolhimento como 
demanda espontânea, exigindo assistência em horário indeterminado. Uma das soluções encontradas 
para atingir um grande público são os mutirões de saúde, visam um horário flexível e traz junto uma 
inversão das tecnologias de cuidado proporcionando tecnologias leves e leves dura de fácil acesso.     
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CAPACITAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE: FRUTOS DA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM TERAPIA INTENSIVA  

 
ANA CAROLINA DE FÁCCIO AZEVEDO  

ANA FLÁVIA SORIANO PEREIRA  
GABRIELLA ASSIS MOTTA ALVES  
THAYNARA ZANONI D'ALMEIDA  

ANA MARIA SILVA CAMARGO  
 

A Residência Multiprofissional em Saúde é uma modalidade de especialização lato sensu que abrange 
diversas profissões relacionadas ao cuidado em saúde. Seus programas são orientados pelos preceitos 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e possuem como finalidade a inserção qualificada dos profissionais da 
saúde no mercado de trabalho por meio das redes de atenção prioritárias com a identificação das 
necessidades locais e regionais definidas em comum acordo com os gestores do SUS. Descrever a 
percepção dos residentes multiprofissionais em Terapia Intensiva quanto a capacitação realizada aos 
profissionais da Secretaria Municipal da Saúde de Presidente Prudente - SP.     A educação continuada 
baseada nas evidências e inovações que surgem constantemente na atualidade são de extrema 
importância para renovação e reciclagem de todo e qualquer profissional que trabalhe com a saúde da 
população, para efetivação de um atendimento mais especializado e eficiente ao paciente e a 
concretização de competências ao profissional da saúde como a comunicação, a liderança, o trabalho 
em equipe e a atenção a saúde.    Os autores. A residência possui como um dos seus princípios a troca 
de experiências entre as profissões, agregando conhecimentos para os residentes e profissionais dos 
cenários vivenciados, gerando então uma troca de saberes multiprofissionais, visando um atendimento 
diferenciado e integral ao paciente. Desta forma, a Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva foi 
convidada pela Secretaria Municipal da Saúde de Presidente Prudente para ministrar capacitações aos 
servidores da saúde, englobando os temas: Infarto Agudo do Miocárdio, Interpretação de 
Eletrocardiograma, Insuficiência Respiratória, Oxigenioterapia e Suporte Básico e Avançado de Vida. A 
capacitação foi realizada em todo o decorrer do mês de junho de 2017, na Unidade Básica de Saúde da 
Cohab e contou com a participação em torno de 350 profissionais da saúde. As aulas foram ministradas 
pelos residentes e contaram com atividades teóricas e práticas. Ao final de cada dia de capacitação foi 
aplicado uma avaliação aos participantes quanto as atividades realizadas, e o retorno obtido foi muito 
gratificante e inestimável.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1009 

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

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Saúde Coletiva    

 
 

DIFICULDADE DE ADESÃO A INTERVENÇÃO PROPOSTA EM PROJETO TERAPEUTICO SINGULAR: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA  

 
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  
BRUNA DINIZ BORDAN  

LUARA FAZION COELHO  
LETICIA ESTEVAM ENGEL  

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO  

 
O Projeto Terapêutico Singular trata-se de uma estratégia de cuidado que possibilita propostas e 
condutas articuladas com vista a Clínica Ampliada. O motivo da ação pode ser relacionado a um 
problema individual ou coletivo que deve ser discutido por uma equipe interdisciplinar, com apoio 
matricial se necessário e pelo próprio "paciente" e/ou cuidador. A produção do Projeto Terapêutico 
Singular foi realizada para um idoso que apresenta fragilidades importantes, comportamento desidioso 
e oferece risco a vida. Relatar a dificuldade para implementar as intervenções propostas em um Projeto 
Terapêutico Singular.    Houve a necessidade da mudança de estratégia para adesão do projeto, 
realizamos uma nova conversa envolvendo o individuo para o que ele realmente acredita e quer para si. 
Contudo as tentativas de adesão se encontram em ação, e a insistência e adequação do estilo de vida se 
mantém em supervisão de todos os envolvidos que buscam a integralidade na assistência. Concluímos 
que apesar do Planejamento Terapêutico Singular ser uma ferramenta potente para o cuidado há 
necessidade de grande empenho da equipe assim como a coparticipação do sujeito e 
familiares/cuidador alvos do projeto.     Trata-se de um estudo descritivo de relato de experiência 
realizado durante a atuação profissional em uma Estratégia Saúde da Família na Residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso (HRPP/UNOESTE). As principais necessidades foram: difícil adesão a 
tratamento medicamentoso, descontrole das doenças por meio da alimentação inadequada, ingesta de 
bebidas alcoólicas, descontrole de gastos com elementos desnecessários, má higiene e acúmulo de lixo 
em sua moradia. Ao ser construído o projeto foram definidas as metas de curto, médio e longo prazo. 
Após serem apresentadas as metas e conversado abertamente com o indivíduo foi acordado a mudança 
do estilo de vida por parte de todos os envolvidos. Porém quando realizado toda a mobilização de 
transformação, não houve boa aceitação. Os pontos principais que observamos as dificuldades de 
adesão foram nas mudanças da rotina diária, coisas simples como, por exemplo, adequação no horário 
da alimentação.    
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: ORIENTAÇÕES SOBRE COLESTEROL  

 

TALYSSA FERNANDES SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ANA BEATRIZ DE ARAUJO BATISTA  

PAULO HENRIQUE GUILHERME BORGES  
ANDREZZA GESSE  

BEATRIZ APARECIDA GALDINO SIQUEIRA  
MARIANA FRANCELINO ALMEIDA DE JESUS  

AMANDA CRISTINA GOMES BARUTA  
LETICIA AGUIAR DE CAMPOS  

CAROLINA FRANÇA RUFINO KUSHIKAWA  
ANA JULIA TURRA  

GISLAINE DA SILVA RODRIGUES  
MARIA ISABELLA PEREIRA CAIXETA  
WILLER DANIEL SILVERIO TEIXEIRA  

ADRIANA FALCO DE BRITO  
ALINE DUARTE FERREIRA  

 

Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos dos cursos de graduação em biomedicina, medicina 
veterinária e farmácia de uma Universidade do Oeste Paulista. Os acadêmicos desenvolveram uma ação 
extensiva para os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) frequentadores de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) na cidade de Presidente Prudente. A justificativa da ação extensiva foi relacionada à 
importância clínica dos malefícios do colesterol alto na saúde da população. Sabe-se que o colesterol é uma 
molécula lipossolúvel que, em certos níveis, é importante para constituição do organismo, como na 
produção de sais biliares, constituinte da membrana celular, na produção de vitaminas e hormônios. Porém, 
quando a quantidade de LDL está maior no organismo que os níveis de HDL, ocorre a hipercolesterolemia, 
que é conhecido pelo nome popular de colesterol alto, caracterizando um dos principais fatores de risco para 
a obesidade. A hipercolesterolemia geralmente é assintomática por isso se torna de fundamental relevância 
realizar a dosagem regular do colesterol.  Conscientizar os pacientes usuários do SUS por meio de uma ação 
extensiva de educação em saúde sobre os malefícios do colesterol alto.    A ação extensiva realizada 
estimulou a conscientização sobre o colesterol ao público presente por meio de um método interativo entre 
os acadêmicos de cursos de graduação. Além disso, a interdisciplinaridade foi de grande valia e experiência 
para os acadêmicos, que produziram todos os materiais da ação em 
conjunto.     PROEXT/UNOESTE Participaram da ação extensiva 20 pacientes usuários do SUS que frequentam 
uma UBS da cidade de Presidente Prudente/SP. A atividade ocorreu no mês de maio de 2017. Mesmo não 
sendo um trabalho de pesquisa e sim de extensão, foi colhido o termo de consentimento livre e esclarecido 
dos pacientes. A ação extensiva contou com duas atividades: a coleta para análise do colesterol total a partir 
de sangue capilar com técnica especifica padronizada para análise no aparelho Accutrend GCT® e a interação 
com os pacientes por meio de orientações a respeito da alimentação saudável, tanto para os pacientes 
quanto para os animais domésticos que também podem apresentar colesterol alto. Os acadêmicos 
confeccionaram um painel com imagens das refeições diárias de humanos e animais, com o objetivo de os 
pacientes indicarem quais eram as combinações de refeições corretas para evitar alteração dos níveis de 
colesterol. Para finalizar a ação, os acadêmicos encenaram um teatro com intuito de evidenciar a ação do 
colesterol no organismo. Também foram entregues panfletes contendo informações e recomendações 
relacionados ao tema.    
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EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA DE UMA CRIANÇA COM SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL 
SUBMETIDA À HIPOTERAPIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
GEIÉLI PAIXÃO DE ANDRADE  

DEBORAH CRISTINA GONÇALVES LUIZ FERNANI  
ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI  

SANDRA SILVA LUSTOSA  
MARIA TEREZA ARTERO PRADO  

 
A paralisia cerebral é um conjunto de afecções permanentes do sistema nervoso central de caráter não 
progressivo, que pode ocorrer até os dois anos de idade da criança e causa diversos comprometimentos, 
sendo comuns as alterações sensitivas e motoras. Deste modo, este relato tem como objetivo descrever 
a evolução de uma criança com paralisia cerebral incluída no programa de extensão Atuação 
Multidisciplinar na Reabilitação Equestre.     Portanto, houve melhora do quadro motor e da fala da 
criança após cinco meses de hipoterapia no Centro de Reabilitação Equestre, fato que demonstra a 
importância da realização deste método de tratamento, sendo necessária a continuidade dos 
atendimentos para maiores ganhos e manutenção funcional desta criança. Além disso, a participação 
dos acadêmicos neste programa de extensão proporcionou experiência no atendimento e no trabalho 
em equipe.    Programa de extensão da UNOESTE. Trata-se de um relato de experiência do atendimento 
multidisciplinar por acadêmicos da fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, de uma criança do sexo 
masculino, com 9 anos e diagnóstico clínico de paralisia cerebral do tipo diparesia atetóide, com 
disartria, nível II no Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS- E&R) e nível IV no 
Sistema de Classificação da Habilidade Manual (MACS). Além de ser avaliada pela Mensuração da 
Função Motora Grossa (GMFM) apresentando às pontuações: dimensão A (deitado e rolando) = 40%, 
dimensão B (sentado) = 52%, dimensão C (engatinhando e ajoelhado) = 24%, dimensões D (em pé) = 
30% e dimensão E (andando, correndo e pulando) = 51%, com escore total de 73,99%. Em seguida, a 
criança realizou por 5 meses terapias em cavalo (hipoterapia), uma vez por semana por 50 minutos, no 
programa de extensão Atuação Multidisciplinar na Reabilitação Equestre (protocolo no SGEXT nº 
05931/2017), desenvolvido no Centro de Reabilitação Equestre da Universidade do Oeste Paulista em 
Presidente Prudente/SP. As sessões eram compostas por exercícios de alongamentos globais, 
fortalecimento muscular geral e de sustentação da postura, além da montaria possibilitar estímulo 
sensorial de acordo com o movimento do cavalo e proporcionar modulação de tônus muscular, também 
eram realizadas atividades psicomotoras e de estímulo à fala. A criança foi reavaliada no final de junho, 
sendo verificado aumento de todas as pontuações nas dimensões da GMFM (A = 41%, B = 58%, C = 36%, 
D = 32%, E = 52%), com escore total de 82,4%, com melhora da fala e sem modificações nos níveis de 
GMFCS e MACS.    
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GRUPOS VIVA MELHOR E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOB UM OLHAR 
MULTIPROFISSIONAL  

 
LUARA FAZION COELHO  

FLAVIA PELLOSO  
JUZIANE TEIXEIRA GUIÇA  

MANUELA DE MATTOS FIORONI  
JULIANA SANTIAGO SANTOS  

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

BRUNA DINIZ BORDAN  
LETICIA ESTEVAM ENGEL  

 
A população brasileira, nas últimas décadas, experimentou grandes transformações sociais que 
resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Estas mudanças, contribuíram 
para o aumento na expectativa de vida da população. No entanto, concomitantemente, houve um 
aumento no excesso de peso corporal e da morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT). Estudos apontam a educação em saúde como estratégia fundamental e a atenção básica como 
lócus preferencial para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde, incluindo aquelas 
relacionadas à alimentação e à nutrição, seguindo a premissa da construção de ambientes saudáveis no 
território e/ou município. Este estudo teve como objetivo descrever as ações desenvolvidas nos grupos 
Viva Melhor e Alimentação Saudável promovidos por equipe do Núcleo de Apoio a saúde da Família 
(NASF) em parceria com Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso.    Conclui-se que os grupos de 
educação em saúde contribuem para socialização e integração dos indivíduos, formação de 
companheirismo, ampliação das relações sociais, troca de experiências, bem como percepção de suas 
limitações e possibilidades. Acreditamos que a autonomia do usuário potencializa a adesão a mudanças 
de estilo de vida e que a atuação integral é fundamental para o enfrentamento dos problemas atuais de 
saúde.     O grupo Viva Melhor promove atividade física semanalmente pela educadora física e/ou 
fisioterapeuta do NASF e mensalmente ocorre o grupo Alimentação Saudável, sendo realizado aferição 
da pressão arterial em todos os encontros semanais e avaliação antropométrica (peso e estatura) 
mensalmente. Todos os participantes recebem o cartão com avaliação antropométrica para 
acompanhamento do peso e Índice de Massa Corporal (IMC). As ações educativas são desenvolvidas 
abordando temas de nutrição integral envolvendo aspectos ambientais, nutricionais, emocionais e 
culturais assim como a importância da atividade física para controle de DCNT, promoção da saúde e 
qualidade de vida. Os grupos ocorrem anualmente e no último encontro os participantes que mudaram 
seu estilo de vida e foram participativos recebem prêmio de gratificação. A atuação de forma integrativa 
possibilita uma compreensão mais ampla do processo saúde-doença-cuidado, estimula maior 
participação e autonomia das pessoas e favorece o estabelecimento de vínculo entre usuários e 
profissionais da saúde.    
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MEMÓRIA E HISTÓRIA DO PROGRAMA MUTIRÃO DE SAÚDE E CIDADANIA DA UNOESTE  

 
APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA  

ARIOVALDO DE SOUZA RIBEIRO  
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA  

CLAUDIA ALVARES CALVO ALESSI  
EDSON ASSUNÇÃO MARECO  

JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI  
LUCIANA ALVARES CALVO  

LUCIANE DE SOUZA ROMERO  
PEDRO VERIDIANO BALDOTTO  

ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA  
SILVERIO TAKAO HOSOMI  
MEIRE APARECIDA JUDAI  

RENATA AUGUSTA BELONI DIGIOVANI  
CARMEN LÚCIA KOHL MARTINEZ PAZ  

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA LORENÇON  
ROSIMEIRE DA SILVA CARVALHO  

 
Esse Programa originou-se no ano de 2003, conforme protocolo Processo nº Ga 011a/2003 da Pró-Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária em cooperação com os municípios. Suas atividades iniciaram-se com as parcerias 
formalizadas com as secretarias municipais de saúde de Presidente Prudente e da microrregião do Pontal do 
Paranapanema e tiveram como foco central a execução de ações que enfatizam a multidisciplinaridade para a 
construção do olhar holístico para a saúde objetivando a melhoria da qualidade de vida da população das zonas 
urbana e rural. A partir de 2008 com a celebração da parceria com a Associação Comercial de Presidente 
Prudente - Processo Ga 0056/2006 (Rê) as suas ações passaram a ser conhecidas regionalmente como Caravana 
da Saúde;Em 2013 com o protocolo de intenções firmado com a Fundação Itesp - Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo foram designadas como Agita Pontal - (Processo Ga 0080/2013) por atender de forma especial com os 
Projetos Agita Areia Branca e São Bento respectivamente, os assentados dos municípios de Marabá Paulista e 
Mirante do Paranapanema. Nesse formato, foram incorporadas algumas ações destinadas especificamente à 
produção, geração de renda e sustentabilidade das atividades agropecuárias desenvolvidas nos 
assentamentos.  Fortalecer os serviços de saúde da região para a prevenção de doenças por meio das atividades 
de: acuidade visual, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, higiene bucal e prevenção do 
câncer bucal, avaliação auditiva, postura corporal, orientação alimentar, atividades lúdicas, educação ambiental e 
distribuição de plantas medicinais, planejamento de hortas domiciliares e comerciais. Promover a sensibilização 
da população atendida, a valorização da cultura local e ao desenvolvimento sustentável da região.    Este 
programa está na 75aedição e presta de 25 tipos diferentes de serviços pertinentes às áreas acima citadas em 30 
dos 45 municípios que fazem parte da região de Presidente Prudente, município que é sede do Departamento 
Regional de Saúde (DRS XI). Desta região de saúde, além do Pontal do Paranapanema e Alta Paulista, também a 
região noroeste do Estado do Paraná foi atendida, totalizando uma média de 125.000 atendimentos a 
aproximadamente 100.000 pessoas. Assim, deve-se considerar que a extensão universitária promove aos 
acadêmicos e aos docentes um espaço para vivenciar experiências que retroalimentam a tríade ensino, pesquisa e 
extensão.     Essas ações se remetem à intervenção dos Cursos/ Faculdades de Agronomia, Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, História, Medicina, 
Nutrição, Odontologia e Pedagogia, dos Cursos Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética e em Radiologia 
e dos Mestrados em Educação e Meio Ambiente e Desenvolvimento e Regional e foram executadas em cada 
edição das três versões do Programa por aproximadamente 100 Discentes, 05 Mestrandos e 20 Docentes.     
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MODELO DE ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS (MACC): UMA TENTATIVA DE ACERTO  
 

ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

VITÓRIA MARQUES DE SÁ SANVEZZO  
THAYLA SAYURI SUZUKI CALDERON  

CRISTOFFER DA SILVA SANTANA  
 

Mendes (2012) propõe o Modelo de Atenção às Condições Crônicas que consiste na estratificação da 
população em cinco níveis de intervenções de saúde sobre seus determinantes a partir da qual se 
definem ações e práticas da equipe de saúde mais adequadas a cada grupo-estrato. Considerando que o 
MACC é um modelo expandido que incorpora os determinantes sociais intermediários e distais, 
estratifica a população por riscos e por meio de tecnologias; faz-se necessário a utilização do mesmo 
para organização do serviço. Descrever a experiência de utilizar o MACC para estratificação de risco de 
uma população idosa frequentadora da academia da saúde de uma cidade do interior paulista.    o 
MACC deve ser utilizado em todos os dispositivos da rede em que se tenham fatores de risco para 
condições crônicas, pois serviu como modelo de ação para as ações do local. O MACC é totalmente 
aplicável à realidade brasileira.     Para estratificação de risco foi necessário utilizar o sistema de 
informação onde havia dados indiretos obtidos da Avaliação Global do Idoso que é realizada 
anualmente. Após várias leituras e buscas, chega-se a uma classificação de risco, onde na base, nível 1, a 
maior parte da pirâmide, tem-se todos os idosos frequentadores da academia, neste nível a promoção 
de saúde é foco principal, além do autocuidado e pouca interferência profissional. No nível 2 temos as 
intervenções de prevenção das condições de saúde, onde consegue-se agir nos determinantes proximais 
de saúde, lidando apenas com as pessoas com fatores de risco ligados ao estilo de vida. Os maiores 
fatores de risco encontrados foram: consumo de bebida alcoólica, diminuição de força de membros 
inferiores, baixa escolaridade, viver sozinho e excesso de peso. As propostas de trabalho para esse nível 
buscam a melhora de força de membros inferiores, a criação de uma horta terapêutica, a fim de 
oferecer atividade extra aos que vivem sozinhos com tendência a depressão, bem como, modificar 
hábitos de alimentação com o incentivo aos alimentos in natura. Nível 3 trabalha-se com subpopulações 
que já apresentam doença crônica, neste nível é dada atenção clínica ao indivíduo por meio de consultas 
com geriatra, nutricionista, farmacêutico e fisioterapeuta. No nível 4 e 5 operam-se com subpopulações 
com condição crônica de alto ou muito alto risco, onde observa-se a necessidade mais significativa de 
cuidados profissionais individualizados.    
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E PERMANENTE: CAPACITANDO PROFISSIONAIS - UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
MAIARA ALMEIDA ALDÁ  

MARÍLIA CONCEIÇÃO DAS NEVES  
VINÍCIUS ENCENHA LANZA  

JOÃO VICTOR PARDINI PEREIRA  
ANA MARIA SILVA CAMARGO  

 
As práticas em saúde se renovam constantemente através de descobertas científicas. Logo, os 
profissionais da saúde precisam acompanhar as mudanças e sempre visar aprimoramento de seus 
conhecimentos. A educação continuada e permanente apresenta-se como processo dinâmico de ensino-
aprendizagem que busca proporcionar ao profissional conhecimento, capacitação e desenvolvimento 
pessoal, considerando a realidade institucional e social, educando-o "no" e "para" o trabalho. O grande 
impacto dessa capacitação está na melhoria da qualidade da assistência, e influi principalmente sobre o 
paciente/usuário do serviço, que recebe o cuidado, pois permite uma melhoria da atuação 
profissional. Diante disso, objetivamos relatar nossa experiência, enquanto equipe multiprofissional, na 
aplicação de uma capacitação de educação continuada, seus desafios e perspectivas.    Foram 
identificados desafios e deleites. Como desafio, consideramos a preparação do conteúdo do curso, que 
requereu muito estudo e busca de bases atualizadas. Outro desafio foi o fato da educação continuada 
ser vista por muitos profissionais apenas como comprimento de normas institucionais, o que dificultou 
no andamento e aproveitamento da turma em treinamento. Porém, devido ao relato dos próprios 
participantes após as ministrações teórico-práticas, é possível afirmar que a capacitação contribuiu para 
melhora da atuação profissional e para uma mudança de atitudes e comportamentos. A capacitação 
contribuiu não apenas para a melhoria do conhecimento dos profissionais municipais, mas também para 
a equipe de residentes, devido ao preparo das aulas e troca de experiências. Confirmamos assim a 
importância da construção continua do saber, baseada em revisão de procedimentos e técnicas.     Com 
a criação do Núcleo de Educação Continuada e Permanente pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Presidente Prudente-SP, deu-se início à capacitação de equipes de enfermagem, técnicos em radiologia, 
motoristas de ambulâncias e gerentes das unidades de saúde do município, UPA 24h e SAME. Ao longo 
de um mês, aproximadamente 320 funcionários, divididos em grupos de 20 pessoas, participaram de 
aulas teóricas e práticas sobre infarto agudo do miocárdio, insuficiência respiratória, suporte básico e 
avançado de vida, entre outras orientações importantes para o dia a dia e esclarecimentos de dúvidas 
sobre a assistência. O treinamento foi ministrado por profissionais do Programa de Residência 
Multiprofissional em Terapia Intensiva do Hospital Regional de Presidente Prudente, que inclui 
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos.    
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O BEM ESTAR DA DANÇA CIRCULAR EM IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

LETICIA ESTEVAM ENGEL  
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  

LUARA FAZION COELHO  
MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  

BRUNA DINIZ BORDAN  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
Muitas mudanças ocorrem com o envelhecimento, como aposentadorias, diminuição de atividades de 
interesses, mudanças nos laços sociais e declínio nas capacidades físicas e cognitivas, afetando o bem-
estar psicológico dos idosos que podem levar à solidão e depressão. A participação em atividades de 
lazer parece aumentar o bem-estar e reduzir o risco de demência e incapacidades e a dança circular 
pode ser uma alternativa.  Relatar experiência de Residentes Multiprofissionais em Saúde do Idoso na 
implantação de uma atividade de dança circular em um grupo de idosos que residem em uma Vila da 
Dignidade.    É muito importante uma atividade física no lazer do idoso, pois com a idade ele cada vez 
mais deixa de lado as coisas de interesse, a vontade de realizar atividades e aprender coisas novas e 
desta forma podem se tornar mais vulneráveis a ocorrência de depressão e declínios funcionais. Com 
implantação dessa nova atividade, se percebeu o interesse pelas expressões faciais durante a realização 
de uma atividade prazerosa, diferente, e um desafio para conseguirem com o movimento do corpo e no 
ritmo de uma música, dançar em conjunto, trabalhar em equipe, ensinando os que apresentavam 
dificuldades, rindo dos próprios erros, e também conseguirem soltar o corpo expressando suas 
alegrias.      Relato de uma experiência com dança circular entre idosos em uma vila da dignidade, onde 
os residentes multiprofissionais realizam atividades uma vez na semana. Foi proposto uma nova 
atividade pelos residentes no cronograma da vila e durante 4quatro semanas, ensaiavam dança circular, 
com a mesma coreografia e músicas de forro- xote.No primeiro dia que foi proposto a dança circular, 
ninguém conhecia ou tinha passado por essa experiência de dançar em círculo de mãos dadas. 
Apresentaram muitas dificuldades de coordenação motora, ritmo, sequência de passos e de esquema 
corporal, porém se percebeu e relataram que gostaram das músicas animadas de forró. Nos dias 
seguintes se percebeu a dificuldade de alguns na memorização dos passos ensaiados, mas havia trocas 
entre os participantes onde um ensinava o outro, e conseguiram realizar a atividade, mesmo existindo 
problemas de relacionamentos e convivência entre eles.    
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ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO QUE VISA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A 
RESPEITO DE PATOLOGIA DAS PREGAS VOCAIS E COMO EVITÁ-LAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

LUCAS MANETTA DA CUNHA SUTER  
HENRIQUE VAGLIERI  

ARETHA GABELLA TEIXEIRA  
LARISSA PELEGRIM HERNANDES  

LÍVIA TAMIE TANAKA SASSAKI  
HEMILY ALBA SOTTI  

MATHEUS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  
ANA ELISA CARVALHO PUGLIESE  

GABRIEL C R NETO  
 

A voz é uma ferramenta de trabalho indispensável para grande parcela da sociedade, portanto, é 
importante conscientizar a população sobre os cuidados necessários com este instrumento. Sendo 
assim, a diretoria da liga acadêmica de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço e os 
residentes desta especialidade médica, os quais são de Presidente Prudente, organizaram e 
promoveram um evento gratuito e aberto ao público no dia 27 de abril de 2017 no anfiteatro do 
Hospital Regional. Promover e organizar um evento conscientizador que visou prevenir a ocorrência de 
danos e a deterioração desse importante meio de comunicação.    Concluímos que a organização e 
execução deste projeto contribuiu para o aprimoramento da habilidade de interação social dos 
membros da comissão organizadora, visto que necessitaram enfrentar divergências de ideias, mas 
alcançaram a meta de garantir o acesso da população a informações importantes a respeito de sua 
saúde. E que a transmissão do conhecimento é fundamental para a prevenção do aparecimento de 
patologias das pregas vocais, que resultariam em prejuízos econômicos e biopsicossociais.    Liga 
Acadêmica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço de Presidente Prudente O evento, 
idealizado e conduzido pelo Dr. Gabriel Cardoso Ramalho Neto, foi composto por quatro palestras 
demonstrativas, com duração média de 40 minutos cada. A palestra de abertura foi sobre as patologias 
benignas das cordas vocais, que cursam com sinais e sintomas relevantes capazes de prejudicar e/ou 
impedir o uso da voz. Em seguida, foi ministrada uma palestra sobre câncer de laringe, visando alertar 
sobre os fatores de risco e como evitá-los, diminuindo a probabilidade do surgimento desta doença, e 
mostrou-se também quando suspeitar de tal patologia e procurar auxílio médico. Posteriormente, 
tivemos uma palestra que demonstrou conceitos práticos para o uso adequado da voz sem seu prejuízo 
e desmistificou conceitos errôneos sobre o assunto. Na última palestra, foram relatadas maneiras 
alternativas de se utilizar, em momentos que se faz necessário, o aumento do volume e da amplitude da 
voz sem desgastar as pregas vocais. Por fim, tivemos um momento para esclarecimento de dúvidas 
gerais, questionamentos e comentários como forma de feedback, onde alguns participantes 
demostraram seu contentamento diante da oportunidade de receber informações que propiciaram um 
aprendizado importante para sua autopreservação.    
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES COM PRE ESCOLARES EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP.  
 

TALISSA FLORES DOUAKI  
ANGELICA CALVO ALESSI  

VICTOR AKIO SANO  
LUCAS CUNHA FERREIRA CASTRO TOLENTINO  

SELMA ALVES DE FREITAS MARTIN  
 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES COM PRE ESCOLARES EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP. Há 
algumas espécies de escorpiões que se adaptaram à vida em ambiente urbano, como é o caso dos 
butídeos brasileiros Titus bahiensis, T. serrulatuse T. Stigmurus. Estes escorpiões são oportunistas, se 
alimentam de baratas e grilos em áreas urbanas, e T. serrulatuse T. stigmurus possuem populações 
reconhecidamente partenogenéticas, estratégia reprodutiva vantajosa na colonização e proliferação de 
cidades (PORTO, 2010). Não coincidentemente, estas três espécies, as mais adaptadas ao ambiente 
urbano, são as principais responsáveis por acidentes escorpiônicos no Brasil, já tendo sido registrados 
surtos populacionais, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste.  Foi realizado um trabalho 
objetivando informar crianças em idade pré escolar sobre prevenção de acidentes com escorpiões, 
principalmente amarelo e as consequências do veneno, bem como, os cuidados com o meio ambiente 
para diminuir a incidência de casos de acidentes na infância.     Concluímos que, realmente trabalhos 
com escolares são eficazes para reduzir riscos, uma vez que as crianças absorvem as palavras de uma 
maneira única e dialogam em casa com os responsáveis, possibilitando mudanças no comportamento 
familiar em relação ao assunto. Alem de permitir que elas expressem seu entendimento e assimilação 
do tema abordado, após uma breve explicação, a atividade demonstrou possibilidades de melhorar os 
hábitos e aumentar a prevenção ao acidente com escorpiões. Quanto aos acadêmicos, foi muito 
interessante perceber a importância de trabalhos de prevenção e como as crianças interagem diante 
das informações. Palavras chave: Prevenção de acidentes. Escorpionismo. Redução de 
agravos.      Acadêmicos do sétimo termo do curso de medicina, da Universidade do Oeste Paulista, 
durante a grade da pediatria, realizou atividade de prevenção com crianças em uma escola da Rede 
Municipal de Educação, em formato de roda de conversa, com auxilio de um folheto informativo, 
organizado pelo Centro de Controle de Zoonose do município. O material era composto por orientações 
por meio de figuras ilustrativas dos escorpiões, lixos acumulados, esconderijo como: dentro de sapatos, 
roupas e utensílio. As crianças tiveram participação ativa, na qual tinham abertura para falar o que 
sabiam sobre o escorpião e o acidente, costumes dentro da casa em relação ao destino dos dejetos, ou 
até mesmo historias que eles desejaram contar, todas participaram de forma ativa.     
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JOÃO PEDRO BRAMBILLA EDERLI  

YURI ALLISSON DE MORAES  
MURILO NEVES DO NASCIMENTO  

BRUNA LINDOLFO DA SILVA  
NATÁLIA OLIVEIRA BORACINE  

ADRIANA FALCO DE BRITO  
ALINE DUARTE FERREIRA  

 
A Hepatite é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Diante dessa temática, 
acadêmicos do curso de biomedicina e medicina veterinária de uma universidade do oeste paulista realizaram 
uma ação extensiva de educação em saúde para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de Presidente Prudente/SP. Os acadêmicos, sob a supervisão dos 
docentes dos respectivos cursos, estudaram sobre os tipos de hepatites para poder dialogar com os pacientes. Foi 
apresentado o conceito da doença, explicando aos pacientes que a doença é caracterizada por uma inflamação no 
fígado, podendo ser causada por vírus, uso de drogas, álcool, doenças autoimunes ou pela pré-disposição 
genética. Os tipos de hepatites causados por vírus são classificadas em: A, B, C, D e E, sendo as do tipo A e E 
transmitidas principalmente por consumo de alimentos e água contaminados; B e D transmitidas pelo contato de 
objetos perfurocortantes e sangue contaminado; e C por relações sexuais e materiais não esterilizados. Fois 
também explicado sobre os principais sintomas, que incluem dor de cabeça, mal estar geral e dores no abdome 
podendo correr ainda vômitos, icterícia, urina escura, fezes claras e febre baixa. As ações de atenção básica à 
saúde são de grande importância para o diagnóstico e acompanhamento de pessoas com hepatite. Com 
diagnóstico precoce e início do tratamento, é possível melhorar com eficiência o prognóstico do paciente, 
estabilizando a evolução da doença e evitando assim as principais complicações da doença como a cirrose 
hepática.  Conscientizar os pacientes usuários do SUS por meio de uma ação extensiva de educação em saúde 
sobre os tipos de hepatites e seus meios de transmissão.    Os acadêmicos tiveram a oportunidade de estarem 
próximos dos pacientes e criar mecanismos de aproximação da prática profissional ainda mesmo durante a 
graduação. Outro ponto positivo foi a vivência entre os cursos, a troca de saberes e a 
integração.    PROEXT/UNOESTE Participaram da ação extensiva 20 pacientes usuários do SUS que frequentam 
uma UBS da cidade de Presidente Prudente/SP. A atividade ocorreu no mês de maio de 2017. Mesmo não sendo 
um trabalho de pesquisa e sim de extensão, foi colhido o termo de consentimento livre e esclarecido dos 
pacientes. Os acadêmicos do curso de Biomedicina e Medicina Veterinária da Universidade do Oeste Paulista 
realizaram dinâmicas para conscientizar e esclarecer sobre os tipos de hepatites e seus meios de transmissão, por 
meio de apresentação teatral e jogos de perguntas e respostas com placas (sim e não) sobre a doença. Também 
foram entregues cartilhas educativas e cartazes confeccionados pelos acadêmicos que ficaram expostos na UBS 
ao final da ação extensiva. Foi oportunizado aos pacientes tirar dúvidas sobre a doença e as formas de prevenção 
e tratamento com os acadêmicos, sempre sob a supervisão dos professores dos respectivos cursos de 
graduação.    
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PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR (PTS): ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO CUIDADO - UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  
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O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma forma de organização da gestão do cuidado, resultante de 
um conjunto de propostas que leva em conta as necessidades, crenças, expectativas e contexto social 
no qual o indivíduo está inserido. Deve ser resultado da discussão de uma equipe interdisciplinar e 
possibilita estratégia de humanização do Sistema Único de Saúde com a efetivação da clínica ampliada. 
O PTS, além de ampliar o trabalho e aprimorar técnicas, gera uma melhor relação entre gestão, 
profissional de saúde, usuário e família.  Diante disso, objetivamos relatar nossa experiência, enquanto 
equipe multiprofissional, na realização de um PTS, seus benefícios para o paciente e para melhora do 
trabalho.    A construção do PTS transformou nossas práticas de cuidado, a partir do momento que 
embasamos cientificamente nossas condutas. Também demonstrou a importância do trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar no cuidado ao indivíduo, proporcionando uma visão ampla das 
necessidades do paciente, maior diversidade de opiniões e maior abrangência em todos os contextos do 
cuidado. Percebemos a importância da atuação da família, do cuidador e das condições de vida, pois 
estes influenciam fortemente na recuperação em saúde. Esta estratégia demonstrou que o real papel de 
um profissional da saúde não é ser somente um executante de demanda, e sim, apresentar um olhar 
atento à singularidade do indivíduo.     Selecionamos um paciente que apresentasse demanda de todas 
as profissões envolvidas (enfermagem, nutrição, farmácia e fisioterapia). Então colhemos informações 
em prontuário e com a família, em relação a dados pessoais, condições de vida e moradia, antecedentes 
familiares e pessoais, motivo da internação, história da moléstia atual e pregressa. Aplicamos avaliações 
específicas de cada profissão, e baseados nas informações e evolução clínica, elaboramos um plano de 
cuidado, e implementamos metas e intervenções a curto, médio e longo prazo ao paciente. Durante o 
período de implementação era avaliada a efetividade das metas e intervenções, e remodeladas quando 
necessário. O paciente foi acompanhado durante todo o período de internação, no qual realizamos 
programação de alta, orientação e capacitação dos cuidadores, recebendo alta hospitalar com contra-
referenciamento e encaminhamentos. Ao final, elencamos nossas dificuldades e percepções sobre a 
realização do PTS.    
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PROMOÇÃO DE SAÚDE NO BAIRRO BRASIL NOVO. ZONA NORTE DA PERIFERIA DO MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE-SP, ÁREA DE BAIXA E MÉDIA EXCLUSÃO SOCIAL  

 
ILSE DE LIMA ARRUDA STOREL  

 
O Programa visa inserir os acadêmicos na periferia de Presidente Prudente que compreende uma área 
de baixa e média exclusão social, trabalhando em parceria com o CRAS e o Programa Saúde na 
Escola,por meio de Metodologia Ativa de Ensino Aprendizagem. Os acadêmicos dos cursos de Medicina, 
Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Estética, Enfermagem , Biomedicina, 
Medicina Veterinária e Psicologia. realizam também visitas domiciliares, para conhecer o perfil 
epidemiológico da população e fazer o diagnóstico de saúde, desenvolvendo ações interdisciplinares e 
interinstitucionais, trocando saberes e práticas, planejando ações educativas , preventivas e de 
recuperação da saúde , evitando os agravos das doenças crônicas, prestando assistência humanizada, 
com escuta qualificada e clínica ampliada, respeitando a equidade e acessibilidade, procurando por 
meio do acolhimento com classificação de risco ter maior resolutividade e trabalhando as políticas 
públicas saúde da criança,saúde da mulher, do homem, do idoso e do trabalhador, gerando qualidade 
de vida. - .Contribuir para formação de profissionais qualificados, com competência e compromisso com 
as necessidades de saúde da população. A intersetorialidade surge como estratégia na Atenção Primária 
na Declaração de Alma Atta, os acadêmicos passam a entender a necessidade da articulação do setor 
saúde com os setores como educação, assistência social, entre outros. Desenvolver capacidade para 
trabalhar em equipe interdisciplinar, e entender as diretrizes operacionais da Atenção Primária como 
Território, Adscrição da Clientela, Integralidade da Atenção . - Novos campos de pesquisa na área de 
Saúde Coletiva.    Participar do programa de atuação interdisciplinar, ampliar a humanização aos 
usuários do SUS e realizar ações de Educação em Saúde com temas pertinentes a realidade 
epidemiológica,adequadas à realidade sócio-econômica-cultural da população; formação de equipes de 
saúde e participação comunitária. - Desenvolver nos acadêmicos habilidades, acolhimento com 
classificação de risco ,com escuta qualificada , facilitando o acesso por meio da clínica ampliada. fazendo 
com que o sujeito seja co-responsável pelo seu diagnóstico, visando a resolutividade. - Busca-se, ainda, 
abrir novo campo para pesquisas futuras na área da Saúde Coletiva.    Universidade 
Unoeste Desenvolver nos acadêmicos competências para assistência humanizada e integralizada, 
elaborar estratégias de saúde respeitando o nível sócio econômico e cultural, desenvolver ações visando 
a promoção de saúde, a prevenção de doenças e evitar sequelas e agravos das doenças crônicas. . 
Melhorar a qualidade de vida das crianças por meio de ações educativas e preventivas relacionadas ao 
Programa Nacional de Imunização e Programa Saúde do Escolar. .Abrir novos campos de pesquisa na 
área de Saúde Coletiva, por meio de coleta de dados da realidade epidemiológica da comunidade.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E O TRABALHO EM UMA VILA DA 
DIGNIDADE  

 
LETICIA ESTEVAM ENGEL  
LUARA FAZION COELHO  

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
BRUNA DINIZ BORDAN  

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  
 

Com o envelhecimento da população mundial, cada vez mais se busca praticas para melhorias na 
qualidade de vida para os idosos. O estado de São Paulo criou o Programa Vila Dignidade, que visa à 
construção de pequenos núcleos habitacionais com até 24 moradias e uma área de convívio social para 
pessoas idosas que são independentes, possuem renda mensal de até 01 salário mínimo, ser só ou que 
possui vinculo familiar fragilizado. Entretanto mais do que uma moradia digna, com o envelhecimento 
acontecem declínios funcionais, e para manter sua moradia o idoso precisa-se manter-se 
funcionando.  Descrever a experiência de residentes multiprofissionais da saúde do idoso em um 
trabalho realizado na Vila da Dignidade, e relatar a importância da atenção multiprofissional no 
idoso    Por meio da atuação interdisciplinar é possível realizar ações que visam a atenção integral do 
usuário idoso. Com essas medidas preventivas podemos manter o idoso por um maior tempo possível 
ativo, autônomo e independente. Assim é possível alcançar um envelhecimento com saúde, 
acessibilidade e moradia.      O programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso 
(HRPP/UNOESTE) é composto por fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista e farmacêutica. Uma das 
ações dos residentes é realizar a Avaliação Global do Idoso nos usuários que residem na Vila da 
Dignidade identificando a adesão ao tratamento, hábitos de vida, predisposição para doenças 
cardiovasculares, afecções cognitivas, grau de dependência nas atividades de vida básica e 
instrumentais, aptidão funcional e riscos de quedas associados a medicamentos, declínio funcional e 
desnutrição. Diante das fragilidades encontradas foram elaboradas ações interdisciplinares de 
prevenção, promoção e reabilitação, sendo elas: exercícios cognitivos para estimular memoria; 
treinamento funcional com objetos que possuem na própria casa para estimular a co-responsabilização 
de se manterem ativos; exercícios que associam a funcionalidade cognitiva e motora, como o Square 
Step Exercise; atividades para melhorar humor e auto estima, como dança circular e zumba; atividades 
educacionais para uma alimentação saudável como bingo com premiações de frutas e alimentos 
saudáveis; oficina de culinária para aprenderem receitas saudáveis diferentes do cotidiano, e educação 
em saúde com temas sobre um envelhecimento do cérebro, do sistema musculoesquelético, digestório, 
polifarmácia e uso de polivitamínicos.     
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXERCÍCIO MENTE-MOTOR PARA IDOSOS  
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LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
Considerando que com o envelhecimento acontecem declínios funcionais e cognitivos e cada vez mais 
se busca medidas para a longevidade com uma melhor qualidade de vida, uma das estratégias é se 
manter ativo e os níveis mais elevados de atividade física estão associados a: maior função cognitiva. O 
Exercício de passo quadrado (SSE) pode ser descrito como uma tarefa de memória de trabalho 
visoespacial com uma resposta de passo inclinada, também conhecida como exercício mente-
motor,realizando um tipo de exercício físico que consiga integrar aspectos físicos e cognitivos. Esse 
exercício pode ser uma alternativa segura, para praticar atividade física com bom impacto na melhora 
da mobilidade funcional e cognitivo.  Descrever um relato da Residência Multiprofissional em Saúde do 
Idoso em uma implantação de exercício mente-motor para idosos    Atividades mente- motor mostrou-
se com boa aceitação pelos idosos sendo uma boa estratégia para um envelhecimento saudável, pois 
além dos aspectos funcionais temos que realizar ações que buscam um bem estar completo do idoso. 
Implantando um exercício físico que melhore a aptidão funcional das extremidades inferiores, cuja 
ausência constitui um fator de risco para quedas nos idosos, manutenção do estado de humor, 
prevenção de sintomas depressivos e melhora da cognição.     Relato de uma experiência de residentes 
multiprofissionais onde realizam acompanhamento dos idosos em uma vila, e realizam atividades uma 
vez na semana. Foi realizado um novo exercício que tivesse integração de aspectos físicos e cognitivos, o 
exercício de quadrado foi adaptado usando tapete de EVA com quadrados colorido, onde os 
participantes deveriam passar pelo tapete de acordo com o protocolo que foi desenvolvido pelos 
residentes. Participaram da atividade seis idosos, e as atividades tinham duração de 40 minutos, uma 
vez por semana. A sessão de exercício consiste em caminhar de um lado do tapete para o outro de 
acordo com um padrão do protocolo de comando de cores onde deveriam pisar, os movimentos são 
semelhantes ao andar, envolvendo múltiplos movimentos de direção. Se iniciou com uma fase de menor 
dificuldade que eram os dois pés na mesma cor, após um pé em cada cor e a última fase se acrescento 
os membros superiores, onde além de pisar nas cores corretas deveriam tocar com a mão em outra cor 
para continuar caminhando. As tarefas requerem a integração de informação cognitiva e motora 
durante o desempenho de tarefas duplas, e por apresentarem fases, eles encaram como um desafio e 
competição e nota-se a manutenção do estado também de humor dos idosos, quando conseguem 
realizar a atividade ficam animados e se sentem ativos e quando não conseguem buscam sempre na 
próxima melhorar. Na aplicação da atividade se percebeu dificuldade maior nos idosos que são 
analfabetos, apesar do comando ser apenas por cores, apresentaram confusões na memorização e os 
próprios amigos participantes ajudavam.     

 


