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ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO

       Intoxicação aguda constitui importante problema de saúde pública, particularmente na faixa
etária pediátrica. Medicamentos são os principais agentes responsáveis, seguidos muito de perto
pelas intoxicações por animais peçonhentos. As intoxicações em crianças acontecem, muitas vezes,
pelo fácil acesso aos medicamentos e esses conterem sabores e embalagens chamativas. Os idosos, 
por serem, muitas vezes, usuários de polifarmácia e seus organismos estarem debilitados, sofrem
intoxicações devido ao uso excessivo de medicamentos. A atenção farmacêutica é uma ação que
deve ser realizada para que esses dados apresentados sejam reduzidos, visto que a orientação do uso
adequado do medicamento, seu armazenamento em locais seguros. O objetivo deste trabalho foi
verificar os casos de intoxicações exógenos acidentais ou provocados, causados por medicamentos,
produtos químicos, animais peçonhentos e plantas tóxicas; determinar a faixa etária de maior risco;
verificar armazenamento dos medicamentos e produtos químicos e como o farmacêutico contribui
para minimizar esses casos, ou seja, a atenção farmacêutica. O método utilizado foi aplicação de um 
questionário para 70 usuários de uma unidade básica de saúde em um município do interior do
estado de São Paulo (SP), após assinatura do TCLE, aprovado pelo CEP em 29 de fevereiro de
2012, cadastrado sob o número 922, no sistema gestor de pesquisa. Os resultados da pesquisa 
tiveram 70 participantes, sendo que 74,29% eram do sexo feminino. Dentre os entrevistados 60%
relataram fazer uso de medicamentos, sendo que 16,7% eram do sexo masculino. 77,14% relataram
que algum familiar fazia tratamento medicamentoso de doença crônica como diabetes (25,94%),
hipertensão (38,89%), depressão (1,85%). A porcentagem de usuários que relataram algum tipo de
intoxicação esteve em 40%, sendo que 35,7% foi causada por medicamentos. Dentre os voluntários
10% relataram que fizeram uso errado de medicamentos. Os produtos químicos de uso domiciliar
representaram 12,9% dos casos relatados pelos usuários, dentre esses 66,7% eram do sexo
feminino. O que evidencia a necessidade de maior conscientização da população com relação ao 
uso correto e racional de medicamentos, além de orientar com relação a não prática de
automedicação. A melhor forma de diminuir os casos de intoxicação é a informação e a educação
para que os produtos químicos sejam eles medicamentos, domissaneantes, inseticidas devem ser 
utilizados corretamente, as informações que estão nos rótulos, assim como o armazenamento dos
mesmos em locais adequados, nas embalagens originais. As plantas tóxicas devem ser mantidas
distante do alcance das crianças e manter os quintais limpos para evitas acidentes com animais
peçonhentos. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSÊNCIAL DE ORIGANUM 
MAJORANA L. (MANJERONA) SOBRE CEPA DE STREPTOCOCCUS MUTANS  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER

LARISSA IBRAHIM DOMINGUES
LORRANE BERTOLDI ANTONIO BISPO

A cárie dentária é uma doença infecciosa e transmissível que acompanha a humanidade desde 
tempos imemoriais, sendo considerada um problema de saúde pública. Dentre os microrganismos
envolvidos neste processo destacam-se o Streptococcus mutans. O efeito antibacteriano de óleos
essenciais frente ás bactérias orais têm demonstrado serem efetivos. Origanum majorana, conhecido
popularmente como manjerona ou manjericão, é uma hortaliça amplamente utilizada na culinária
brasileira. O óleo essencial do Origanum majorana L. tem demonstrado boa atividade bactericida
contra diferentes cepas de microrganismos, sendo esta atribuída aos compostos majoritários, o metil
chavicol e o linalol. Sendo assim, passa a existir um crescente interesse na utilização de óleos
essenciais. O trabalho visa avaliar a atividade antimicrobiana, in vitro, do óleo essencial de 
Origanum majorana L. sobre cepa de Streptococcus mutans. A atividade antimicrobiana foi 
veri?cada utilizando o método de difusão em disco de papel. Discos de papel foram impregnados
com 10 mcL de óleo essencial de manjerona. Água destilada esterilizada foi usado como controle
negativo. Como controle positivo foram utilizado os antibióticos Gentamicina, vancomicina e
amicacina.Todos os ensaios foram feitos em triplicata.  O óleo essencial de manjerona apresentou 
inibição de 11 mm. A Gentamicina, a vancomicina e a amicacina apresentaram halos de inibição de
20, 19 e 20 mm, respectivamente. Comparando o resultado obtidos do óleo essencial de Origanum
majorana em relação aos discos de antibióticos controle, foi possível verificar resultados 
significativos, pois foram obtidos 55%, 58% e 55% de inibição em relação aos discos de
Gentamicina, Vancomicina e Amicacina, respectivamente, sobre cepa de Streptococcus mutans.  O 
óleo essencial de Origanum majorana apresentou menor inibição quando comparado a outros óleos 
essenciais, isto se deve à metodologia utilizada, pois o método de difusão em Agar, pode sofrer
influencias de algumas variáveis como: composição do meio de cultura, presença de enzimas
bacterianas, densidade do inócuo, difusibilidade do óleo essencial no meio de cultura, pois é
possível que a baixa polaridade dos compostos diminua a velocidade de difusão destes no Agar,
gerando um halo de inibição proporcionalmente menor em relação ao controle que é mais polar.O
óleo essencial de Origanum majorana podera ser utilizado em produtos odontológicos, tal como
pastas e enxaguatórios bucais, oferecendo menor toxicidade em relação à antibióticos
convencionais, no tratamento da carie. Os resultados confirma o uso etnomedicinal do óleo
essencial de Origanum majorana, com finalidade antimicrobiana, para o microrganismo
Streptococcus mutans.          
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSÊNCIAL DE ORIGANUM 
VULGARE L. (OREGANO) SOBRE CEPA DE STREPTOCOCCUS MUTANS  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER
BIANCA SERRA SALUSTIANO

O uso da fitoterapia na Odontologia é de extrema relevância, pela carência de medicamentos nos
postos municipais. Estes fatores levaram alguns estudiosos à investigação do emprego da fitoterapia
no tratamento e prevenção de patologias bucais, por apresentar efeitos colaterais mínimos e estar ao
alcance de todos. A cárie dentária é uma doença infecciosa e transmissível que acompanha a 
humanidade desde tempos imemoriais, sendo considerada um problema de saúde pública. Dentre os
microrganismos envolvidos neste processo destacam-se o Streptococcus mutans. O efeito 
antibacteriano de óleos essenciais frente ás bactérias orais têm demonstrado serem efetivos. O
Origanum vulgare L. (Lamiaceae), conhecido popularmente como orégano, é um condimento
aromático muito utilizado na culinária. O óleo essencial de Origanum vulgare tem demonstrado boa
atividade bactericida e fungicida contra diferentes patógenos, sendo esta atribuída aos compostos
carvacrol e timol.  O trabalho visa avaliar a atividade antimicrobiana, in vitro, do óleo essencial de
Origanum vulgare L sobre cepa de Streptococcus mutans.  A atividade antimicrobiana foi veri?cada 
utilizando o método de difusão em disco de papel. Discos de papel foram impregnados com 10 mcL
de óleo essencial de orégano. Água destilada esterilizada foi usado como controle negativo. Como
controle positivo foram utilizado discos dos antibióticos Gentamicina, Vancomicina e 
Amicacina.Todos os ensaios foram feitos em triplicata.  O óleo essencial de orégano apresentou 
halos de inibição de 25 mm. A Gentamicina, a vancomicina e a amicacina apresentaram halos de
inibição de 24, 19 e 20 mm, respectivamente. Comparando o resultado obtidos do óleo essencial de
Origanum vulgare em relação aos discos de antibióticos controle, foi possível verificar resultados
significativos, pois foram obtidos 4%, 32% e 25% de inibição superior aos discos de Gentamicina, 
Vancomicina e Amicacina, respectivamente, sobre cepa de Streptococcus mutans. O óleo essencial 
de Origanum vulgare apresentou inibição superior quando comparado a outros óleos essenciais. O
método de difusão em Agar pode sofrer influencias de algumas variáveis como: composição do 
meio de cultura, presença de enzimas bacterianas, densidade do inócuo, difusibilidade do óleo
essencial no meio de cultura, pois é possível que os compostos presentes no óleo de orégano tenham
uma velocidade de difusão excelente no Agar, gerando halos de inibição proporcionalmente maior
que os controle de antibióticos. Os resultados con?rma o uso etnomedicinal do óleo essencial de
Origanum vulgare, com finalidade antimicrobiana, para o microrganismo Streptococcus mutans.
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AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DE CREMES DERMATOLOGICOS DE BIDENS PILOSA 
(PICÃO) 

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER

LUCIANA AP. MENDES BARBOSA
LENI ANTAO

O estudo da estabilidade contribui para fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de formulações,
estipular o prazo de validade do produto, auxiliar no monitoramento da instabilidade organoléptica,
físico química e microbiológica, produzindo informações sobre a confiabilidade e segurança dos
produtos assim como orienta o desenvolvimento de formulação e do material de acondicionamento
adequado. Os cremes são emulsões termodinamicamente instáveis, que exigem o estudo da sua
estabilidade físico-química. Os cremes dermatologicos não iônicos são muito utilizados para a
incorporação dos mais diversos fármacos, dentre esses extratos e tinturas. Bidens pilosa L.
(Asteraceae), conhecida como picão, é empregada popularmente em inflamações, dermatoses e
picada de inseto. O picão tem sido objeto de recentes pesquisas que suporta suas aplicações na
medicina fitoterápica como antiinflamatório.  O objetivo do presente estudo caracteriza-se pela 
avaliação da estabilidade do creme base não iônico contendo tintura de Bidens pilosa a 10% p/p. As 
amostras do creme base não iônico e do creme contendo tintura Bidens pilosa a 10% p/p foram
armazenadas em três condições distintas para avaliação da estabilidade: temperatura ambiente (20°
C - 25° C), geladeira (5º C) e estufa (45ºC). Os testes para análise foram realizados no tempo 0, 7,
14, 21 e 28 dias. Os testes realizados foram: avaliação das características organolépticas: coloração,
odor ou sinal de separação de fases, determinação do pH e teste de centrifugação Os resultados das 
amostras do creme base dermatológico armazenadas no período de 28 dias nas três condições
distintas: temperatura ambiente, geladeira e estufa não apresentaram alterações segundo as
características organolépticas (aparência, cor e odor). Não houve separação de fases após o teste da 
centrifuga, em nenhuma amostra de creme base dermatológico analisado nas três condições de
armazenamento distintas. Os valores de pH dos cremes dermatológicos analisados durante o
período de 28 dias em temperatura ambiente variaram de 4,11 (tempo 0) a 4,51(tempo 28), na
geladeira variaram de 4,11 (tempo 0) a 4,84 (tempo 28) e na estufa variaram de 4,11 (tempo 0) a
4,68 (tempo 28). A temperatura e o pH são fatores que afeta a estabilidade de fármacos. Para a
maioria dos fármacos, a estabilidade ótima encontra-se na faixa de pH entre 4,0 e 6,0. O pH do 
creme base dermatológico se manteve na faixa ideal para a estabilidade de fármacos nas três
condições distintas. A temperatura não afetou a cor, odor e brilho dos cremes.  Após o término dos 
ensaios realizados para avaliar a qualidade do creme base dermatológicos podemos afirmar que este
manteve sua estabilidade.         
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AVALIAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DE SALMONELLA SPP. EM OVOS ARMAZENADOS 
EM TEMPERATURA AMBIENTE E SOB REFRIGERAÇÃO. 

 
BRUNO GOMES LINO

MAYARA NAMIMATSU OKADA
TELMA REGINATO MARTINS

As bactérias do gênero Salmonella constituem uma das causas mais importantes de toxinfecções 
alimentares em todo o mundo. Com isso, a legislação brasileira estabelece que em ovo cru deve
haver ausência de Salmonella em 25 g ou 25 mL do produto. A contaminação de ovos por
Salmonella spp se dá após a ovoposição por meio do contato dos ovos com as fezes das aves, pela 
penetração microbiana através da casca e até mesmo por via transovariana. Para se evitar a
contaminação e a multiplicação bacteriana, os ovos devem ser desinfectados e refrigerados logo
após a postura. Tendo em vista que a maioria dos supermercados armazena ovos à temperatura
ambiente e que os brasileiros ingerem grandes quantidades de ovos e derivados, se faz necessário
um estudo sobre a forma de armazenamento de ovos.  O objetivo desta pesquisa foi comparar a 
multiplicação de Salmonella spp em ovos pré-contaminados com Salmonella spp e armazenados em
temperatura ambiente (27 ± 2,0°C) com aqueles armazenados em temperatura de refrigeração (5,0 ±
2,5°C).  Os ovos foram adquiridos logo após a postura e higienização em uma granja no interior do 
estado de São Paulo, subdivididos em 4 grupos (A, B, C e D), onde A e B foram pré-contaminados 
com cepas de Salmonella spp e C e D funcionaram como grupo controle. A e C foram submetidos
ao armazenamento em temperatura ambiente e B e D submetidos à temperatura de refrigeração. 
Todos os ovos foram avaliados após 20 dias de armazenamento, quanto ao desenvolvimento de
Salmonella spp., segundo metodologia de plaqueamento em superfície em meios contendo Ágar
XLD e Hektoen e contagem de colônias típicas. Os resultados foram analisados por meio de análise
de variância (ANOVA) e teste de Scoth-knott utilizando o programa Bioestat 5.0. Os ovos 
armazenados à temperatura de refrigeração (5,0 ± 2,5°C) não apresentaram multiplicação da
bactéria, e aqueles armazenados à temperatura ambiente (27 ± 2,0°C), apresentaram multiplicação
de Salmonella spp em 5 de 10 amostras analisadas, com diferença significativa ao nível de 5% de
probabilidade (p= 0,05) pelo teste de Tukey.  Estes resultados demonstram que a temperatura é um 
fator extrínseco eficaz no controle de multiplicação de Salmonella.         
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CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA ELABORADOS EM 
CONFEITARIAS DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

 
ANA CARLA MORRONI DE FARIA

SIGRIDY MAIARA ROMANI PARAIZO
TELMA REGINATO MARTINS

A comercialização no setor frutícola é dependente de apreciação positiva pelo consumidor, que está
relacionada principalmente com a aparência e as características sensoriais, além da garantia de
segurança e qualidade, possibilitando o estabelecimento de estratégias diferenciadas de
comercialização. Os recheios contidos em muitos doces elaborados por confeitarias são excelentes 
meios de cultura para o desenvolvimento microbiano. A avaliação da qualidade microbiológica de
alimentos possui como importância identificar a proliferação de microorganismos patogênicos
responsáveis por surtos de intoxicação ou infecções alimentares.  O objetivo desta pesquisa foi 
realizar o controle microbiológico em doces confeccionados à base de morangos, comercializados
em confeitarias da cidade de Presidente Prudente que realizam os “festivais do morango”.  O 
controle microbiológico foi realizado para a identificação de Coliformes totais, Coliformes fecais e
Escherichia coli, Salmonella e Bolores e Leveduras. Cada unidade amostral foi composta de 3
repetições de cada estabelecimento. Foram avaliadas 4 confeitarias distribuídas na região central da 
cidade, portanto foram colhidas um total de12 amostras.  Como resultados do estudo, constatou-se 
que em todos os estabelecimentos analisados as contagens de Bolores e Leveduras apresentaram-se 
elevadas. Em relação à Salmonella somente um dos quatro estabelecimentos apresentou presença
em 25g da amostra, resultado que contraria ao estabelecido pela ANVISA que estabelece ausência
de Salmonella em 25 g do alimento. A presença de Coliformes Totais foi encontrada em todos os
estabelecimentos analisados com contagem inferior a 10² NMP/G, com exceção de um dos
estabelecimentos que apresentou contagem de 894,3 NMP/G. Em todos os estabelecimentos
analisados, houve ausência de Coliformes Fecais.   Os resultados mostraram que há necessidade de 
maior controle de qualidade na fabricação dos produtos, adotando-se rigorosamente as Boas 
Práticas de Fabricação, de forma a garantir um produto saudável e seguro ao consumidor.         
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DESENVOLVIMENTO DE COMPRIMIDOS DE ANEMOPAEGMA ARVENSE (VELL.) - 
CATUABA 

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER

MARIANA VOLPE MEROTTI
MARIANI OLIVEIRA SCHULZ

A catuaba (Anemopaegma arvense) uma árvore do norte e nordeste do Brasil com propriedades 
afrodisíaca, antibacteriana e digestiva. A catuaba apresenta alcalóides, taninos, sesquiterpenos,
flavonóides e flavalignanas. O uso de medicamentos Fitoterápicos no Brasil tem aumentado
sensivelmente nos últimos anos. Entretanto, o desenvolvimento desses medicamentos, ainda e´
incipiente. Até o momento são poucos os estudos sobre a padronização de pré-formulações ou o 
desenvolvimento de comprimidos fitoterápicos de catuaba, sendo a forma farmacêutica cápsula a
mais utilizada comercialmente. Desenvolver comprimidos com o extrato seco de Anemopaegma
arvense (catuaba). Foram estudadas três formulações contendo extrato seco de catuaba e realizados
estudos das propriedades de fluxo destas formulações e da técnica para obtenção dos comprimidos. 
As matérias primas utilizadas foram: extrato seco de catuaba, lactose, amido, gelatina, celulose
microcristalina, talco e estearato de magnésio. Nos comprimidos obtidos foram realizados os testes
de controle de qualidade, segundo a Farmacopéia Brasileira 5a edição. Os comprimidos foram 
obtidos através da granulação por via úmida, onde foi utilizada a goma de amido a 10% como
aglutinante. A etapa crítica da obtenção dos granulados foi o tempo de secagem, pois com tempos
superiores a 5 horas tornava-se friáveis, o que comprometia a compactação do material. Os
resultados obtidos com os testes físicos preliminares demonstraram que apenas uma das
formulações encontrava-se dentro das especificações. O peso médio desta formulação foi de 552,6
mg, a dureza dos comprimidos foi maior que 10 Kgf, a porcentagem no teste de friabilidade foi de
2,5% e o tempo de desagregação foi de 30 segundos.  Os testes de peso médio, dureza e 
desagregação estão de acordo com a especificação da Farmacopéia Brasileira 5a edição. Apenas o 
teste de friabilidade esta em desacordo, pois a especificação farmacopéica é de no máximo 1,5%. A
dureza observada no lote de bancada está relacionada, entre outros fatores, à característica de
compactação e grande poder de coesão do extrato seco de catuaba. A não conformidade no teste de 
friabilidade pode estar relacionada à inadequada aglomeração da mistura, pressão excessiva ou
insuficiente, lubrificação excessiva ou a aglutinação insuficiente do corpo do comprimido. Os 
comprimidos de catuaba obtidos apresentaram resultados dentro das especificações farmacopéicas,
com exceção do teste de friabilidade. Portanto novos testes deverão ser realizados.         
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AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
ANTONIO JOAQUIM BONFIM

JÉSSICA ANTONINI TROIANO
LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA

O uso de medicamentos pela população é conseqüência de problemas com a saúde e também é
motivado por fatores culturais e comportamentais que resultam em um aumento desse uso. O
prescritor sofre influências no momento em que deve decidir a conduta terapêutica a ser adotada,
porém deve garantir o uso racional desse medicamento. Tal processo compreende a prescrição
adequada, a disponibilidade desse medicamento (acesso da população), a dispensação em condições
adequadas, o consumo nas doses e pelo período de tempo indicados e nos intervalos de dose dos
medicamentos seguros, eficazes e de qualidade. Com a utilização dos indicadores de prescrição, os
profissionais de saúde e gestores dos serviços, podem garantir o uso seguro e racional dos 
medicamentos e consequentemente reduzir custos e melhorar a qualidade de vida dos usuários.  O 
objetivo deste estudo é descrever a prática de prescrição utilizada para usuários em uma Unidade
Básica de Saúde de Presidente Prudente.  Será realizado um estudo retrospectivo e descritivo do
mês abril de 2011, das prescrições médicas e odontólogicas atendidas pelo serviço de farmácia da
unidade, de usuários cadastrados no Sistema de Saúde do município, com dados completos no
sistema e prescrição legível. O estudo foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista (Protocolo 1047/2011).           
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COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO DE 
ENTEROPARASITAS 

 
LUILTON TESTI AGUTOLI

ANDRESSA BISPO DE OLIVEIRA 
MARIA APARECIDA DA SILVA

NAIR TOSHIKO TASHIMA

O exame das fezes para diagnóstico das parasitoses intestinais ainda é o recurso laboratorial mais
utilizado, por ser de fácil execução e baixo custo. As formas evolutivas de parasitas mais
freqüentemente observadas nos exames de fezes são cistos de protozoários, ovos e larvas de
helmintos. Um diagnóstico parasitológico deve buscar de maneira apropriada uma alta sensibilidade
e especificidade na visualização das estruturas parasitárias eliminadas por parasitas intestinais, uma
vez que o tratamento específico do paciente fica dependente destas condições. Em laboratório de 
rotina é importante realizar mais de um método de concentração para detectar as formas parasitárias
de protozoários e helmintos, principalmente quando há uma baixa carga parasitária.  O objetivo 
desse estudo será comparar a sensibilidade do kit comercial copro plus® com relação aos métodos
utilizados como rotina para exame parasitológico das fezes no Laboratório de Análises Clínicas da
UNOESTE.  Duzentas amostras de fezes serão submetidas a três técnicas utilizadas como rotina –
Faust , Hoffman e Rugai e ao método proposto para o kit comercial copro plus®. Os resultados
serão avaliados e serão discutidas as vantagens e desvantagem de cada técnica na detecção dos
parasitas intestinais. Será avaliada também a possibilidade da substituição das técnicas usuais pelo 
kit copro plus®            
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE METANOL PRESENTE EM CACHAÇAS, 
COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO

WAGNER MARTINS
LETICIA FURLANETO DOS SANTOS

A Cachaça é, de acordo com a legislação brasileira, um produto com denominação típica e
exclusiva da bebida produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, medida
a 20°C. O processo de obtenção ocorre por meio de fermentação alcoólica, porém no decorrer da
reação podem ser formados etanol e outros álcoois, que não são desejáveis, por diminuir o valor
comercial e sensorial, como por exemplo, o metanol. Este álcool indesejável é formado,
principalmente, em substratos que contenham pectina. O metanol é um álcool de estrutura química
simples, líquido, incolor, insípido e com leve odor alcoólico. Ele está naturalmente presente nas 
bebidas alcoólicas, em quantidades pequenas em relação aos demais componentes. A ingestão de
bebidas com concentrações elevadas de metanol pode causar intoxicação, que varia desde dor de
cabeça, náuseas e vômitos até cegueira e morte. O objetivo do trabalho consiste em determinar o 
teor de metanol em cachaças produzidas de forma industrial e comercializadas no município de
Presidente Prudente (SP), além de quantificar o metanol em bebidas (cachaças) comercializadas.
 As amostras de cachaça a serem analisadas, serão obtidas no comércio do município de Presidente
Prudente (SP), sendo elas de quatro marcas diferentes. O método utilizado será cromatografia
gasosa (head space). Este método consiste em colocar a amostra e padrão interno (n-propanol) em 
um frasco que será lacrado e colocado em amostrador para aquecimento, cerca de 70 - 80?C, neste 
momento as substâncias voláteis presentes passarão para o espaço superior do frasco, que será
injetado no cromatógrafo gasoso para obtenção do cromatograma.       Unoeste     
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DOSAGEM ALCOÓLICA EM SALIVA DE ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE DE UMA 
UNIVERSIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO 

 
CLAUDIA ISABEL GUASTINI DELFIM

JÉSSICA ANTONINI TROIANO
FERNANDA VACARI GAIOTO

Apesar das diferenças socioeconômicas e culturais entre os países, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) aponta o álcool como a substância psicoativa mais consumida no mundo e também como a
droga de escolha entre crianças e adolescentes. O álcool (etanol) é uma droga lícita que tem seu uso
difundido em quase todo o mundo. Entre estudantes universitários, as bebidas alcoólicas vêm sendo
apontadas na literatura como a substância de maior consumo. Atualmente, as dosagens alcoólicas 
são realizadas em sangue total, verificando a concentração do mesmo em usuários deste hábito.
Com o intuito de realizar coletas para verificação destas dosagens, sem que estas não sejam
invasivas, optou-se em utilizar a saliva como principal matriz biológica, já que a mesma possui uma
boa correlação com o sangue. A presente pesquisa terá por objetivo realizar a dosagem alcoólica em
acadêmicos de uma universidade, durante o período de aula, utilizando a saliva como matriz
biológica, pelo método de cromatografia em fase gasosa. Os voluntários serão acadêmicos (n=50) 
de cursos da área da saúde de uma universidade do interior do estado de São Paulo. Os mesmos
serão abordados pelos pesquisadores de forma isolada e individual e as amostras de saliva serão 
obtidas e mantidas lacradas até o momento da análise. As amostras serão coletadas as sextas feiras
no período da manhã. Os questionários serão apresentados e será solicitada a participação de forma
voluntária e anônima. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido irão
responder aos questionários e fornecer a amostra de saliva. O critério de exclusão estará relacionado
à idade, ou seja, a faixa etária alvo será de 18 a 50 anos, de ambos os sexos.       Faculdade de 
Farmácia e Bioquímica - UNOESTE     
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ESTUDO DA DOSAGEM DO NÍVEL GLICÊMICO NA POPULAÇÃO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP 

 
JULYANE SORRILHA CARDOSO

PRISCILLA GANDOLFI ROCCO
ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA

O diabetes mellitus (DM) apresenta grande importância médica, ampla incidência e a necessidade
de que o paciente desenvolva certos hábitos e habilidades para o sucesso do tratamento, pois
consiste em uma disfunção metabólica crônica, grave, de evolução lenta e progressiva,
caracterizada pela falta ou produção diminuída de insulina e/ou de sua incapacidade em exercer
adequadamente seus efeitos metabólicos, levando à hiperglicemia e glicosúria. O diabetes tipo 1 
cresce cerca de 3% ao ano, em crianças na fase pré-escolar. O diabetes tipo 2, considerado uma 
doença de adulto, vem crescendo em taxas alarmantes em crianças e adolescentes, como
consequência da epidemia mundial de sedentarismo, obesidade e maus hábitos de consumo 
alimentar. O diagnóstico correto e precoce do diabetes mellitus e das alterações da tolerância à
glicose é extremamente importante, por permitir a adoção de medidas terapêuticas, que podem
evitar o aparecimento de diabetes nos indivíduos com tolerância diminuída, e retardar o
aparecimento das complicações crônicas nos pacientes diagnosticados com diabetes. A detecção de
DM é importante para a saúde pública e pode ser realizada através de campanhas e ações de
rastreamento. Detectar os possíveis casos de diabetes melitus por meio de testes de glicemia digital
e questionamentos individualizados, durante os atendimentos dos pacientes no Programa de
Extensão “Mutirão da Saúde e Cidadania”. A pesquisa realizar-se-á por meio de testes de glicemia 
digital e questionamentos individualizados, durante os atendimentos dos pacientes no Programa de
Extensão “Mutirão da Saúde e Cidadania”, sob registro na Pró-Reitoria de Extensão Comunitária 
número Ga 0056/2006. Os participantes serão de ambos os sexos, idade variada, sendo excluídos os 
menores de 18 anos, caracterização dos problemas de saúde, hábitos de vida, medicamentos
utilizados, no período de agosto a novembro de 2012. A dosagem do nível glicêmico capilar será
verificada por glicosímetro, em jejum ou glicemia casual. Os dados obtidos serão tratados por meio
de análise estatística descritiva, com a construção de gráficos e tabelas pelo programa Excel.           
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ESTUDO SOBRE O COSTUME DA AUTOMEDICAÇÃO ENTRE UNIVERSITÁRIOS DE 
CURSOS NOTURNOS DE UMA FACULDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO  

 
JACQUELINE PEREIRA SANTANA

RENATA CUBA
CRISLAINE BARRETO

A automedicação entre a população brasileira é uma situação de conhecimento de todos, no entanto,
tal prática pode trazer riscos à saúde, que vão desde à ineficiência no tratamento da doença,
sintomas indesejados, agravamento da doença ou, em casos mais graves, casos de morte devido
intoxicações. Entre os principais motivos apontados na literatura para a prática da automedicação,
tem-se: a) recursos financeiros, b) falta de tempo hábil para ir ao médico, c) o costume em se
manter no domicílio as chamadas "farmácias caseiras" entre outros. Essa situação pode ser ainda 
mais preocupante entre os estudantes de graduação, principalmente aqueles de cursos noturnos,
devido à rotina estressante da maioria que consiste em trabalhar durante o dia e estudar à noite.
 Devido ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento do perfil de
automedicação de acadêmicos de cursos noturnos de uma faculdade do interior do estado de São
Paulo.  Serão entrevistados 1000 universitários, jovens e adultos de ambos os sexos, da Faculdade
de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente (FACLEPP). A metodologia utilizada será a
aplicação de questionários com perguntas específicas por meio do sistema eletrônico de Avaliação
(SAV) da UNOESTE. As perguntas presentes no questionário visam esclarecer os seguintes pontos: 
a) principais motivos que levam a automedicação, b) conhecimento sobre riscos envolvidos nessa
prática, c)hábitos de interações medicamentosas e d)principais medicamentos consumidos e
motivos. O presente trabalho foi enviado e aprovado pelo Comite de Ètica em Pesquisa na 
Universidade do Oeste Paulista Protocolado sob n°957,assim podendo dar continuidade ao
projeto.            
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI DO ESGOTO DOMÉSTICO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE – SP 

 
PAULA FURINI BRISOLLA

PATRÍCIA FÁVARO DOS SANTOS
RENATA DELFINO PEREIRA

AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA

A relação do ser humano com a água tem sido objeto de importantes discussões atuais, no que diz 
respeito à redução da disponibilidade dos recursos naturais decorrente do crescimento populacional
e seu desenvolvimento tecnológico. Maior demanda de água implica aumento em uso e descarte sob
a forma de esgoto, que retornam aos recursos hídricos. O esgoto doméstico é basicamente composto
por águas de banho e lavagem, urina, fezes, restos de alimentos, sabões e detergentes, além de
bactérias, vírus, protozoários e helmintos, que são despejados juntamente com as excretas humanas. 
Enterobacteriaceae é uma grande família de bacilos Gram-negativos, encontrados principalmente no 
cólon de humanos e de outros animais. O gênero Escherichia consiste em cinco espécies, das quais
a Escherichia coli é a mais comum e clinicamente importante. Este microrganismo faz parte da
microbiota normal humana e está associado a uma variedade de doenças. O objetivo deste projeto é 
isolar e identificar colônias de Escherichia coli do esgoto doméstico da cidade de Presidente
Prudente-SP. As amostras serão coletadas em dois pontos da ETE: antes do início do tratamento
(Ponto 1) e após o tratamento (Ponto 2), antes do efluente ser despejado no Córrego do Limoeiro.
As amostragens serão realizadas nos meses de outubro/2012 e novembro/2012, totalizando 4 
amostras. Serão semeados 100 µL das amostras, diluídas à 10-4 para amostras do Ponto 1 e à 10-1 
para amostras do Ponto 2, em meio ágar Mac Conkey (seletivo para bacilos Gram-negativos) e 
incubados a 37ºC por 24h. Após a incubação, serão realizadas as leituras para identificação das 
colônias de Escherichia coli. Os resultados serão expressos em UFC/mL. A identificação fenotípica
será realizada por coloração de Gram e provas bioquímicas: TSI (Tri Sugar Iron), meio SIM,
Fenilalanina e meio Citrato de Simmons. Os resultados obtidos poderão servir como base para
pesquisas sobre a resistência destas bactérias às drogas antimicrobianas, uma vez que o uso
crescente de antibióticos tem causado o acúmulos destes produtos no ambiente e,
consequentemente, o surgimento de cepas bacterianas resistentes.            
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA DO ESGOTO 
DOMÉSTICO DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP 

 
PAULA FURINI BRISOLLA

PATRÍCIA FÁVARO DOS SANTOS
RENATA DELFINO PEREIRA

AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA

A relação do ser humano com a água tem sido objeto de importantes discussões atuais, no que diz
respeito à redução da disponibilidade dos recursos naturais decorrente do crescimento populacional
e seu desenvolvimento tecnológico. Maior demanda de água implica aumento em uso e descarte sob
a forma de esgoto, que retornam aos recursos hídricos. O esgoto doméstico é basicamente composto
por águas de banho e lavagem, urina, fezes, restos de alimentos, sabões e detergentes, além de
bactérias, vírus, protozoários e helmintos, que são despejados juntamente com as excretas humanas.
Pseudomonadaceae é uma grande família de bacilos Gram-negativos, encontrados principalmente 
no ambiente como patógenos de vegetais e animais. As bactérias do gênero Pseudomonas são
encontradas no solo, na água, em plantas e animais. As Pseudomonas aeruginosa estão presentes na
microbiota normal de aproximadamente 10% dos indivíduos, constituindo o principal patógeno do
grupo e causando infecções oportunistas. O objetivo deste projeto será isolar e identificar amostras
de colônias de Pseudomonas aeruginosa do esgoto doméstico da cidade de Presidente Prudente-
SP. As amostras serão coletadas em dois pontos da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 
Limoeiro: antes do início do tratamento e após o tratamento, antes do efluente ser despejado no
Córrego do Limoeiro. As amostragens serão realizadas nos meses de outubro/2012 e
novembro/2012, totalizando 4 amostras. Serão semeados 100 µL das amostras, diluídas à 10-4 para 
amostras antes do início do tratamento e à 10-1 para amostras após o tratamento, em meio ágar Mac
Conkey (seletivo para bacilos Gram-negativos) e incubados a 37ºC por 24h. Após a incubação, 
serão realizadas as leituras para identificação das colônias de Pseudomonas aeruginosa. Os
resultados serão expressos em UFC/mL. A identificação fenotípica será realizada por coloração de
Gram e provas bioquímicas: TSI (Tri Sugar Iron), meio SIM, Fenilalanina e meio Citrato de
Simmons. Posteriormente, serão realizados testes de identificação de bacilos Gram-negativos não 
fermentadores de glicose: oxidase, utilização de glicose em meio base OF, descarboxilação de lisina
e arginina, liquefação de gelatina, hidrólise de uréia, DNAse e sensibilidade a polimixina. Os
resultados obtidos poderão servir como base para pesquisas sobre a resistência destas bactérias às
drogas antimicrobianas, uma vez que o uso crescente de antibióticos tem causado o acúmulos destes 
produtos no ambiente e, consequentemente, o surgimento de cepas bacterianas resistentes.            
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LEVANTAMENTO DO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR ADOLESCENTES 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO

CLAUDIA ISABEL GUASTINI DELFIM
DANIELE TAFARELLO BOSSO

ADRIANA CASTILHO DA SILVA

A bebida alcoólica tem sido consumida muito entre adolescentes, e esta iniciando cada vez mais
cedo entre eles. O álcool na adolescência causa um comportamento mais agressivo e leva a
induzirem outros tipos de drogas. Estudos foram realizados que as bebidas alcoólicas entre 
adolescentes são influenciados pelos pais ou colegas que fazem o uso do álcool Realizar 
levantamento estatístico sobre o consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes do ensino
médio. O método utilizado será a aplicação de questionários para estudantes adolescentes do ensino 
médio de uma escola estadual de um município do estado de São Paulo. Os questionários serão
apresentados aos estudantes em períodos em que não estiverem em provas, após a assinatura dos
pais ou responsáveis do TCLE, onde está declarado o sigilo absoluto por parte dos pesquisadores,
com relação aos dados pessoais dos voluntários. Os questionários serão aplicados na sala de aula,
pelas universitárias, sem a presença dos professores, para evitar constrangimento. Após estar
respondido o questionário deverá ser colocado em uma caixa disponibilizada pelas universitárias
que ficará sobre a mesa do professor e que será recolhida após estarem respondidos os questionários
pelos adolescentes. Os questionários não apresentam local para adição de nomes ou qualquer outra 
identificação pessoal, apenas idade e sexo. O projeto está em trâmite no comitê de ética em
pesquisa.            
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PERFIL DE RESISTÊNCIA BACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE 
ESGOTO DOMÉSTICO 

 
GRAZIELA GONZALES DE MORAIS

KARINA NORATO HERLING
RENATA DELFINO PEREIRA

AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA

As Enterobacteriaceae são uma grande família de bacilos Gram-negativos, encontrados 
principalmente no cólon de humanos e de outros animais e também no solo, na água e na vegetação.
Alguns microrganismos desta família estão sempre associados a doenças, enquanto outros, como a
Escherichia coli, são membros da microbiota comensal normal, podendo causar infecções 
oportunistas. Após a administração, uma parte significativa dos fármacos é excretada por humanos
no esgoto doméstico. A presença de microrganismos multirresistentes, principalmente bacilos
Gram-negativos como a Escherichia coli, no ambiente está se tornando um problema de saúde
pública. O objetivo deste projeto é testar a resistência de colônias de Escherichia coli isoladas do
esgoto doméstico da cidade de Presidente Prudente – SP.  As amostras serão coletadas em dois 
pontos da ETE (Figura 2): antes do início do tratamento (Ponto 1) e após o tratamento (Ponto 2),
antes do efluente ser despejado no Córrego do Limoeiro. As amostragens serão realizadas nos
meses de outubro/2012 e novembro/2012, totalizando 4 amostras. A partir de cultivos recentes de 
Escherichia coli isolada das amostras coletadas, será preparada uma suspensão em solução salina
estéril 0,85% ajustada a 0,5 da escala de McFarland. A suspensão será semeada uniformemente com
zaragatoa em meio Agar Mueller Hinton, em seguida serão dispostos discos de antimicrobianos
com concentrações conhecidas e as placas serão incubadas a 35ºC por 18 a 20h. Os antimicrobianos
utilizados serão ampicilina, cefalotina, gentamicina, amicacina, piperacilina, piperacilina-
tazobactam, ceftriaxona, ciprofloxacina, meropenem, imipenem e aztreonam. Os resultados obtidos
serão avaliados por análise de variância (ANOVA) e por teste de médias de Tukey para
estabelecimento das diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade.            
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GRAZIELA GONZALES DE MORAIS

KARINA NORATO HERLING
RENATA DELFINO PEREIRA

AGEANE MONTEIRO OLIVEIRA

Os bacilos Gram-negativos constituem um grupo extremamente diversificado de microrganismos.
As Pseudomonadaceae são uma grande família de bacilos Gram-negativos, encontrados 
principalmente no ambiente como patógenos de vegetais e animais, sendo as bactérias do gênero
Pseudomonas encontradas no solo, em matéria orgânica em decomposição, na vegetação e na água.
Esta ampla distribuição ambiental é assegurada por suas não-fastidiosas exigências de crescimento e 
os diversos fatores estruturais, enzimas e toxinas tornam as Pseudomonas sp. resistentes aos
antibióticos mais comuns. O uso indiscriminado de antibióticos pela comunidade, nos hospitais e
nos procedimentos veterinários tem como consequência para o ambiente a contaminação dos 
recursos hídricos e a pressão seletiva sobre cepas bacterianas resistentes a estes fármacos. A
presença de microrganismos multirresistentes no ambiente, principalmente bacilos Gram-negativos 
como a Pseudomonas aeruginosa, está se tornando um problema de saúde pública. O objetivo deste 
projeto é avaliar o perfil de resistência de Pseudomonas aeruginosa isoladas do esgoto doméstico da
cidade de Presidente Prudente – SP.  As amostras serão coletadas em dois pontos da Estação de 
Tratamento de Esgoto ETE Limoeiro: antes do início do tratamento e após o tratamento, antes do
efluente ser despejado no Córrego do Limoeiro. As amostragens serão realizadas nos meses de
outubro/2012 e novembro/2012, totalizando 4 amostras. A partir de cultivos recentes de 
Pseudomonas aeruginosa isolada das amostras coletadas, será preparada uma suspensão em solução
salina estéril 0,85% ajustada a 0,5 da escala de McFarland. A suspensão será semeada
uniformemente com swab estéril em meio Agar Mueller Hinton, em seguida serão dispostos discos 
de antimicrobianos com concentrações conhecidas e as placas serão incubadas a 35ºC por 18 a 20h.
Os antimicrobianos utilizados, segundo o CLSI (Clinical Laboratory Standards International), serão
ceftazidima, gentamicina, piperacilina, amicacina, aztreonam, ciprofloxacina, levofloxacina,
imipenem, meropenem e cefepime. Os resultados obtidos serão avaliados por análise de variância
(ANOVA) e por teste de médias de Tukey para estabelecimento das diferenças significativas ao 
nível de 5% de probabilidade.            
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PESQUISA DE BENZODIAZEPÍNICOS EM FITOTERÁPICOS 
 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO

TATIANE DOMINGOS DOS SANTOS
NATHALIA MOREIRA

Os benzodiazepínicos estão entre as drogas mais prescritas no mundo, são medicamentos com ações
sedativas hipnóticas, ansiolíticas, relaxantes musculares ou anticonvulsivantes. Embora sejam
medicamentos considerados seguros, os efeitos colaterais podem surgir, por isso é de grande
importância o relato do paciente para o prescritor e farmacêutico dispensador, para que a dose seja
adequada à necessidade da patologia. Os fitoterápicos são medicamentos obtidos empregando-se, 
como principio ativo, exclusivamente extraído de vegetais. Seu mau uso pode ocasionar problemas
á saúde que podem levar a internações hospitalares e, até mesmo a morte, devido a ocorrência de
efeitos colaterais e tóxicos. Alguns fitoterápicos como Passiflora incarnata L., Piper methysticum 
Forst (Kava- Kava) e Valeriana officinalis, apresentam as mesmas ações dos benzodiazepínicos,
como ansiolíticos e sedativos.  O estudo tem como objetivo detectar a presença de
benzodiazepínicos em amostras de medicamentos fitoterápicos comercializados em farmácias
comerciais do município de Presidente Prudente (SP). O método utilizado será cromatografia em 
camada delgada, após a extração e concentração do extrato será aplicado em placas cromatográficas
contra os padrões de benzodiazepínicos.             
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AMANDA DIAS GUIRÁO

BEATRIZ VASCONCELOS GOMES

Introdução: A lavagem das mãos é tida como medida fundamental de controle da contaminação,
sendo um processo simples, mas, que envolve vários fatores. Para que isso se torne eficiente exige-
se uma pia adequada, torneira limpa, papel toalha, anti-séptico e/ou sabão, que devem ter um alto 
controle de qualidade para que não ocorra contaminação. A importância da transmissão de doenças
infecciosas já foi demonstrada há 120 anos e estudadas e classificadas em transitórias e residentes,
sendo as transitórias causadas principalmente por bactérias gram negativas que são removidas
facilmente pela lavagem das mãos com bons detergentes. Mesmo os sabões não sendo estéreis, estes
devem ser ausentes de microrganismos viáveis como e patogênicos como Salmonella sp, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, como preconiza a Farmacopéia
Brasileira. No Brasil, a resistência das Pseudomonas aeruginosa é muito preocupante por ser um
importante agente causador de infecções em Unidades de Terapia Intensiva e sua resistência gira em 
torno de mais de 20 dos carbapenens. Justificativa: Segundo Tortora et al. (2007), as Pseudomonas
aeroginosa tem ampla distribuição ambiental, devido a sua exigência simples para crescimento;
além disso é tipicamente resistente à maioria dos antibióticos. Logo, não tem sentido lavar as mãos
com sabonetes líquidos contaminados por bactérias, como a Pseudomonas aeroginosas. O objetivo 
desse estudo é realizar a análise microbiológica dos sabonetes que ficam expostos nos sanitários por 
onde veiculam muitos alunos da área da saúde em uma universidade do interior de São Paulo,
pesquisando a presença de Pseudomonas aeruginosa.  Serão coletadas 28 amostras de sabonete 
líquido de 28 sanitários desta universidade nas quais realizar-se-á análise de Pseudomonas 
aeruginosa de acordo com o método descrito por Terezinha Pinto, Controle Biológico de Qualidade
de Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos; sendo os resultados obtidos avaliados por
análise de variância (ANOVA).       Universidade do Oeste Paulista     
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LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA

As Diretrizes Curriculares Nacionais preconizam a formação de um profissional farmacêutico
generalista, humanista, crítico, reflexivo e capacitado técnico-cientificamente para a atenção à 
saúde. O desenvolvimento das habilidades e competências gerais e específicas, como a atenção em
saúde, tomada de decisão, comunicação, trabalho em equipe multiprofissional, capacidade de
promover e gerenciar o uso racional de medicamentos e liderança fazem parte desse processo. A
capacidade de aprender a aprender faz-se necessário no processo de ensino aprendizagem, a
utilização de metodologias ativas, como a problematização e vivência da realidade, por meio da 
reflexão e crítica, possibilitam a formação de um profissional transformador do seu meio,
favorecendo o desenvolvimento social. A utilização de atividades complementares é indispensável à
consolidação dos desempenhos profissionais inerentes ao perfil desse farmacêutico.  Objetivando a 
capacitação teórica e prática dos acadêmicos de farmácia, do fomento à produção científica e a
atuação integrada e comprometida com a comunidade, conciliando os conhecimentos adquiridos ao
longo da formação acadêmica com os problemas relacionados ao ambiente farmacoterapêutico, foi
desenvolvido um projeto de extensão universitária.    Os pacientes são atendidos em um ambiente 
adequado, onde é realizado o acompanhamento farmacoterapêutico para identificar e prevenir
resultados negativos do medicamento e melhorar sua qualidade de vida. Após registro das
informações um relatório é encaminhado ao médico para que as intervenções propostas possam ser
discutidas e implementadas, se necessário. O aprendizado acadêmico é verificado a partir de 
relatórios desenvolvidos pelos alunos e pela observação ativa do professor que o acompanha.    A 
Universidade do Oeste Paulista apoiou o desenvolvimento da LAAFFAC. Cadastrado na Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Universidade do Oeste Paulista, sob n. FA1091/2011, 
com título de Liga Acadêmica de Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (LAAFFAC). As
atividades são orientadas por docentes do curso de Farmácia e são divididas em duas grandes fases:
a de formação e capacitação e a de prática em atividade de seguimento farmacoterapêutico.
Inicialmente foi realizado um treinamento com os membros da LAAFFAC, para capacitação no
atendimento ao usuário do serviço e fortalecimento dos conhecimentos técnicos inerentes à sua
atuação. Também, a equipe desenvolveu um projeto de implantação do serviço, com adequação do
espaço físico e infraestrutura da Farmácia Comunitária. Num segundo momento, o fortalecimento
da equipe multiprofissional se deu pelo envolvimento de um profissional médico, ligado ao Curso 
de Medicina e ao serviço médico de um Hospital, que encaminha pacientes que necessitam do
serviço.    

 


