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Medicamentos fitoterápicos são preparações farmacêuticas de plantas medicinais, e são utilizados 
para tratar várias doenças. A Spondias purpurea L. (Seriguela) é uma espécie tropical com amplo 
espectro antibacteriano. O presente estudo tem como finalidade realizar o controle de qualidade, 
a triagem fitoquímica e o doseamento dos compostos fenólicos da droga vegetal de Spondias 
purpurea L., visando estabelecer parâmetros para o seu controle de qualidade, obedecendo a RDC 
nº 48 de 16 de março de 2004. O controle de qualidade será realizado segundo a Farmacopeia 
Brasileira 5ª edição. A análise fitoquímica da droga vegetal (Cascas do Caule) será realizada 
segundo Costa (2001). A determinação de Compostos Fenólicos Totais (FT) será determinada 
como descrito por Woisk e Salatino (1998); A determinação de flavonoides totais será realizada 
usando o método colorimétrico do cloreto de alumínio, descrito por Chang et al. (2002) e a 
determinação de taninos condensados será realizada pelo método da vanilina (SUN et al, 
1998). Na triagem fitoquímica realizada parcialmente, a droga vegetal apresentou reação positiva 
para a presença de fenóis, taninos e flavonoides. O conteúdo de fenóis totais foi expresso como 
miligramas de equivalente de ácido gálico (EAG), sendo obtido 58,7 mg EAG/g. Não foi detectado a 
presença de Taninos condensados, e o teor de Taninos hidrolisáveis foi de 7,9%. O conteúdo de 
fenóis nas plantas pode variar de acordo com as condições climáticas e geográficas. Os compostos 
fenólicos geralmente estão associados ao mecanismo de adaptação e resistência da planta ao 
meio ambiente e os elevados teores de compostos fenólicos totais associados às menores 
proporções de taninos condensados indicam a provável ocorrência de compostos fenólicos de 
estrutura mais simples, como os ácidos fenólicos, ou taninos hidrolisáveis. A droga vegetal 
Spondias purpúrea L. contêm substâncias fenólicas, as quais são responsáveis pela atividade 
antioxidante, in vitro, em modelos experimentais. A atividade antioxidante está diretamente 
relacionada à presença de compostos fenólicos na planta. Os resultados parciais obtidos mostram 
que a droga vegetal Spondias purpurea L. pode ser uma boa fonte de compostos fenólicos 
antioxidantes.         
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No Brasil, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal fator de risco modificável para as 
doenças cardiovasculares, incluindo o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio, que são 
as duas maiores causas isoladas de morte no país. Reconhecer a relevância das questões sociais, 
ambientais e econômicas como determinantes para a saúde é importante para promover a 
evolução dos padrões de saúde da população. Os processos históricos e sociais do último século 
desencadearam na sociedade transições demográfica, nutricional e epidemiológica que induzem a 
HAS a assumir papel preocupante. O índice de HAS relaciona-se também com a possibilidade de 
vazios assistenciais e constitui importante indicador do pacto pela vida. A prescrição de 
hemocomponentes no tratamento de inúmeras doenças exige o aumento do número de 
doadores. Por outro lado, a carência de doadores torna-se maior por causa dos percentuais 
elevados de inaptidão clínica e sorológica entre as pessoas que se dispõem a doar. O candidato à 
doação deve possuir pulso regular, entre 50 e 100 batimentos por minuto, sua Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) não deve ser superior a 100mmHg e a Pressão Arterial Sistólica (PAS) não deve ser 
maior do que 180mmHg. De acordo com a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010), a pressão 
arterial está no estágio mais elevado (estágio 3) quando a PAD é maior ou igual a 110 mmHg e a 
PAS é maior ou igual a 180 mmHg. O objetivo deste estudo retrospectivo foi identificar a 
frequência relativa e absoluta de inaptidão por HAS em candidatos à doação de sangue em um 
Serviço Público de Hemoterapia no período de maio de 2009 a julho de 2013.  Os dados foram 
obtidos por meio dos boletins mensais de produção, elaborados segundo as Normas Técnicas do 
Ministério da Saúde estabelecidas por meio da Resolução 153 de 2004 e pela Portaria 1353 de 
2011.  No gênero masculino, obteve-se o total de 25624 candidatos à doação sendo 20274 (79,1%) 
considerados aptos e 5350 (20,9%) inaptos. Dentre o total de candidatos, 859 (3,3%) foram 
considerados inaptos para doar por apresentarem HAS, ou seja, 16,0% dos candidatos inaptos. No 
gênero feminino, 10897 candidatas compareceram para doar sendo 5928 (54,4%) aptas e 4969 
(45,6%) inaptas. Do total de candidatas à doação, 193 (1,8%) foram excluídas por manifestarem 
HAS, correspondendo a 3,9% das candidatas inaptas. Observou-se elevada frequência de HAS em 
candidatos à doação com maior prevalência no gênero masculino em concordância com estudos 
realizados em alguns Serviços de Hemoterapia do país. É imprescindível promover ações conjuntas 
de educação em saúde e para doar sangue em nossa população. É imperioso prescrever 
hemocomponentes criteriosamente, aumentar o número de doadores, reduzir o número de 
candidatos inaptos e, garantir, simultaneamente, a saúde dos doadores e dos receptores de 
sangue.          
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A IMPORTANCIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NA QUALIDADE DO SERVIÇO DA CENTRAL 
DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 

 
CARISSA VERONESE CORBETA  

HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS  
 

A Farmácia Hospitalar é responsável pela provisão segura e racional de medicamentos, e, em 
algumas condições, de materiais médicos-hospitalares, podendo estar vinculada à direção clínica 
e/ou administrativa da unidade. (SBRAFH 2008). Segundo a American Society for Quality Control: 
"Qualidade é a totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço que 
proporcionam a satisfação de necessidades declaradas e implícitas". Em um hospital de grande 
porte, o controle de estoque preciso não serve somente para que não ocorra o desabastecimento 
de algum correlato farmacêutico como também é de grande importância na área administrativa, 
pois estoque em excesso significa recursos financeiros imobilizados, espaços mal utilizados, 
consumo excessivo de energia e risco de descarte de matérias (PAULUS JR, 2005). A administração 
de materiais em qualquer empresa é uma área especializada cuja finalidade é fazer chegar o 
material certo para a necessidade certa no exato momento em que ela for necessária. Para fazer 
com que isto ocorra, torna-se fundamental gerar informações adequadas. Para a obtenção destas 
informações é importante planejar, controlar e organizar as necessidades, pois em geral os 
materiais devem ficar disponíveis em níveis adequados, evitar faltas e excessos que comprometam 
o capital de giro e ainda resultar em medicamentos com prazos de validade 
vencidos.(FOGAÇA,2006). A utilização de indicadores que possibilitem avaliar o nível de gestão dos 
estoques é a parte vital do processo logístico e dos processos organizacionais ao permitir a 
comparação entre o planejamento estratégico e o realizado. Assim, é possível a identificação das 
alternativas existentes para a melhoria dos níveis de serviços e custos menores. (SANTOS et AL., 
2012).  Analisar o desempenho de fornecedores utilizando dois indicadores que são as 
Intercorrências com Fornecedores e a Ruptura de estoques. Desta maneira utilizaremos 
indicadores que envolvam os processos de recebimento de produtos farmacêuticos na Central de 
Abastecimento Farmacêutico (CAF) do Hospital Regional de Presidente Prudente, para demonstrar 
a importância na manutenção de indicadores para se ter um bom gerenciamento de estoque. A 
coleta de dados se faz dia a dia, por meio da conferência de todos os itens a seguir: Notas Ficais, 
embalagens de medicamentos e matérias médicos hospitalares, divergência de preços e de 
qualidade, erro de produtos, validade, atraso de entrega, cancelamento de produto, transporte 
inadequado e pendência do produto total ou parcial. A partir desses dados obteremos o Indicador 
de Intercorrência com Fornecedores. O indicador de Ruptura de estoque é mais simples, porém de 
igual importância. Ele se faz por coleta de dados manualmente, com auxílio de um relatório onde 
obtemos a quantidade total de qualquer material e medicamento padronizado no nosso sistema. 
Desta maneira, conseguimos manter um estoque mínimo e de segurança de todos os produtos 
utilizados pelo Hospital.             
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADOS DE ESTUDANTES 
DE MEDICINA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

 
CAROLINA YUMI GUSHIKEN  

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES  
 

Staphylococcus aureus pode causar uma grande variedade de infecções, muitas delas adquiridas 
no ambiente hospitalar. A grande transmissibilidade, o seu elevado potencial patogênico e a 
possibilidade de resistência a múltiplos antimicrobianos, são itens relevantes que contribuem para 
as infecções estafilocóccicas em serviços de saúde. Boa parte da população humana é portadora 
desta bactéria sendo que a maioria não apresenta sintomas de infecção, seu o principal nincho é a 
mucosa nasal. É importante documentar a disseminação de isolados e identificar os fatores de 
resistência relacionados a esses isolados para determinar as medidas de controle. O objetivo do 
presente trabalho é documentar a disseminação de isolados e identificar os fatores de resistência 
relacionados e esses isolados. Sendo estes os objetivos centrais deste projeto. O trabalho também 
pretende identificar a prevalência de fatores moleculares de resistência a macrolídeos e 
betalactâmicos em cepas de S. aureus isoladas da mucosa nasal de estudantes do primeiro ano de 
medicina de uma instituição privada de ensino superior do Estado de São Paulo. Utilizando swabs 
estéreis, foram coletados amostras das fossas nasais dos alunos ingressantes do curso de 
medicina. Após a coleta as amostras foram submetidas ao procedimento de identificação 
microbiológica para a detecção de Staphylococcus aureus. As amostras positivas para S. aureus 
foram avaliadas fenotipicamente quanto ao seu perfil de resistência, e foi realizada a técnica de 
disco-difusão em ágar conforme os critérios recomendados pelo CLSI. O projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos.        UNOESTE     
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CONTROLE DE QUALIDADE E TRIAGEM FITOQUÍMICA DA DROGA VEGETAL BIDENS PILOSA L. 
 

PATRÍCIA FAVARO DOS SANTOS  
ROBERTA PACANARO PEIXOTO  

 
Medicamentos fitoterápicos são preparações farmacêuticas de plantas medicinais, que podem ser 
utilizadas para tratar várias doenças. Bidens pilosa L. (Asteraceae), conhecida como picão tem sido 
objeto de recentes pesquisas que suporta suas aplicações na medicina fitoterápica como 
antiinflamatório.  O objetivo deste trabalho será realizar o controle de qualidade e triagem 
fitoquímica da droga vegetal Bidens pilosa L. (picão), visando estabelecer parâmetros para o seu 
controle de qualidade, obedecendo a RDC nº 48 de 16 de março de 2004.  A droga vegetal 
utilizada sera a Bidens pilosa L. (picão),que sera adquirida na empresa "Casa das Ervas", localizada 
na cidade de São Paulo -SP.O controle de qualidade da droga vegetal sera realizado segundo a 
Farmacopeia Brasileira 5ª edição ,sera realizada a determinação de água em vegetais pelo método 
gravimétrico ,determinação de cinzas totais ,determinação de cinzas insolúveis em ácido.Também 
será realizado a analise fitoquímica da droga vegetal com as analises de alcaloides ,flavonoides 
,taninos, saponinas ,derivados antracênicos livres(quinona),compostos fenólicos e taninos 
condensados.            
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DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM AMOSTRAS DE CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) 
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MARCOS ALBERTO ZOCOLER  
EMELISE DE SOUZA SANTOS  

ANA PAULA ALVES LIMA  
 

A contaminação de alimentos por metais pesados é uma das principais fontes de exposição 
humana. As plantas podem acumular estes metais em todos os tecidos já que alguns são 
considerados essenciais para o seu desenvolvimento, porém outros são exclusivamente tóxicos, 
como é o caso do chumbo (Pb). Estes metais também podem ser transferidos para a cadeia 
alimentar tendo um potencial efeito nocivo na saúde humana. A cultura brasileira popularizou o 
consumo de chás, dentre eles, destacamos o chá verde (Camellia sinensis) que é utilizado há 
muitos séculos, devido às suas propriedades medicamentosas (digestivo, tonificante). Apesar de 
ser uma bebida com uso muito difundido no Brasil, são poucos os estudos sobre contaminação 
química do chás verde por metais pesados.  O objetivo deste trabalho será avaliar os teores dos 
metais pesados em amostras de chás verde comercializados na cidade de Presidente Prudente - 
SP.  No presente trabalho serão analisadas 10 amostras de chá verde adquiridas em pontos 
comerciais da cidade de Presidente Prudente- SP. Para a extração dos metais, os folhas de chá 
verde serão trituradas e posteriormente calcinadas em mufla. As cinzas obtidas serão solubilizadas 
em ácido clorídrico 37%. As análises serão realizadas em triplicata, empregando-se a 
espectrofotometria de absorção atômica. Os metais analisados serão Cd (Cadmio), Pb (chumbo), 
Cr (cromo), Fe (ferro), Ni (níquel), Zn (zinco) e Cu (cobre).            
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ESTUDO RETROSPECTIVO DA PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITAS DIAGNOSTICADOS NO 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MARIANA LELI DILLIO  

PATRICIA FREIRE  
 

O parasitismo intestinal ainda se constitui um dos mais sérios problemas de Saúde Pública no 
Brasil, principalmente pela sua correlação com o grau de desnutrição das populações, afetando 
especialmente o desenvolvimento físico, psicossomático e social de escolares, interferindo 
diretamente na qualidade de vida de seus portadores, principalmente em crianças de classes 
sociais mais baixas, com precárias condições sanitárias, maus hábitos de higiene e em locais de 
aglomerações tais como creches, escolas, asilos e orfanatos, pela facilidade de contaminação e 
disseminação.São poucos e dispersos os estudos sobre a prevalência de enteroparasitoses em 
nosso meio, embora haja uma vasta literatura sobre a importância das enteroparasitoses para a 
Saúde Pública, e especialmente, em relação a escolares, pouca atenção tem sido dada ao assunto, 
nos programas de formação de educadores.Em criança tem-se mostrado o alvo da infecção 
parasitária e é nela que as repercussões da parasitose tornam-se mais significativo. No Brasil, as 
enteroparasitoses figuram entre os principais problemas de saúde pública; e, no entanto, a 
investigação parasitológica tem sido amplamente negligenciada no país. A escolha do tema desta 
pesquisa tem como justificativa aspectos importantes, como a gravidade que assumem as 
parasitoses intestinais na infância, as condições socioeconômicas que são inerentes à questão e 
aos escassos estudos sobre a situação atual das infecções Parasitárias. Este estudo retrospectivo 
pretende demonstrar através de gráficos e tabelas as frequências dos parasitas por faixa etária. 
Este estudo possibilita, ainda, a realização de um tratamento adequado dessas parasitoses e a 
adoção de formas eficazes de prevenção, melhorando a qualidade de vida da população e 
possibilitando a adoção de outras medidas de conservação ambiental. Este projeto foi cadastrado 
na Plataforma Brasil e aguarda o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste para sua 
realização. Realizar um estudo retrospectivo dos enteroparasitas diagnosticados no laboratorio de 
analises clinicas de um hospital localizado na cidade de Presidente Prudente SP, no ano de 2013. 
Determinar a frequência dos parasitas por faixa etária. No setor de parasitologia do laboratótio de 
analises clinicas do Hospital em estudo são realizados mensalmente uma média de 600 exames de 
fezes para diagnostico dos parasitas intestinais.Será feito um estudo retrospectivo da prevalência 
de enteroparasitas por meio dos laudos dos exames realizados no ano de 2013. Serão observados 
os seguintes dados: idade e parasitas observados.Este projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil 
e aguarda o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste para sua realização.            
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PROSPECÇÃO DE FENOIS E FLAVONOIDES TOTAIS E ATIVIDADE ANTI-RADICALAR DO EXTRATO DAS 
FOLHAS DE PERESKIA ACULEATA (CACTACEAE) 

 
HUGO LIMA DOWER  

LUÍS UGENJI IKEIZUMI  
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

RICARDO ALEXANDRE HAKIME SILVA  
DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  
TELMA REGINATO MARTINS  

 
A Pereskia aculeata Mill., pertencente à família Cactaceae, é uma planta arbustiva popularmente 
conhecida como ora-pro-nobis, trepadeira-limão, groselha-de-barbados e "carne de pobre", por 
apresentar altos teores de proteína. Suas folhas são suculentas e comestíveis, sendo utilizadas 
para vários fins na cúlinaria, podendo ser usada em várias preparações, como farinhas, saladas, 
refogados, tortas e massas alimentícias como o macarrão. Na medicina popular é usada como 
redutor de processos inflamatórios e recuperação de pele em casos de queimaduras. Em estudos 
realizados foram encontradas substâncias como betacianina, flavonóis, betaína, isobetanina e 
filocactina. As folhas de P. aculeata são usadas popularmente como emoliente, consumidas como, 
fonte alimentar por serem ricas em ferro, sem relatos de toxicidade; os frutos como expectorante 
e antissifilíticos. Quanto à fitoquímica das plantas do gênero Pereskia, há pouco relato na 
literatura.  Neste contexto, o nosso trabalho objetiva avaliar a composição química centesimal, 
proteínas totais, concentração de fenois e flavonoides totais além da atividade antioxidante. Na 
avaliação centesimal, pela técnica gravimétrica, será determinado o teor de umidade, cinzas e 
gordura total; pelo método de micro-Kjeldahl será definido proteínas totais; para fenois totais e 
flavonoides totais serão empregadas por técnicas espectrofotométricas, utilizado reativo de Folin 
(para fenois totais) e cloreto de alumínio (para flavonoides totais). O teste de atividade 
antioxidante será determinado pela concentração mínima do extrato capaz de suprimir em 50% 
(IC50) os radicais químicos sintéticos como DPPH e ABTS. Para validar os resultados obtidos, serão 
utilizados fontes bibliográficas científicas.       Unoeste     
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SEGURANÇA DO PACIENTE NO CONTEXTO HOSPITALAR 
 

GABRIELA LAÍSE MEDEIROS DE SOUZA  
JOSSIMARA VANESSA DE ANDRADE  
HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS  

 
Segurança do paciente é a compreensão de diversos fatores envolvidos, define-se como sendo a 
redução de riscos, erros, desvios e acidentes de danos desnecessários associados à assistência e 
saúde até um mínimo aceitável. Segurança emerge da interação da equipe multidisciplinar que 
compõem o sistema, o que faz não residir em uma pessoa, dispositivo ou departamento. A 
assistência à saúde sempre envolverá riscos, mas esses riscos reduzem quando são analisados e 
combatidos, evitando que sejam possíveis causas de eventos adversos. Nas instituições 
hospitalares é responsabilidade dos profissionais de enfermagem assegurar aos pacientes uma 
assistência livre de imprudência, imperícia ou negligência. Para isso a farmacovigilância é 
fundamental para as notificações das reações e eventos adversos. O farmacêutico, por ser parte 
importante na equipe multidisciplinar, na terapia, deve acompanhar a visita médica, discussões de 
casos clínicos, podendo esta aproximação influenciar de forma positiva o perfil de prescrição, 
neste contexto, na área da farmacovigilância. Tem como objetivo do trabalho de pesquisa propor 
formas de redução e ou eliminação de uso indiscriminado de medicamentos como também avaliar 
a segurança dos pacientes em âmbito hospitalar quanto à administração dos mesmos, 
proporcionando uma assistência que garanta que este paciente seja assistido de forma segura. 
Desse modo, tem se como pergunta de pesquisa "Como tem sido nos dias atuais a assistência em 
âmbito hospitalar prestada pela equipe multidisciplinar a fim de que o paciente esteja sendo 
assistido de forma segura?" avaliando bancos de dados disponíveis em um Hospital do interior do 
estado de São Paulo.  O presente trabalho tem como objetivo avaliar, quantificar e qualificar a 
segurança dos pacientes quanto ao uso de medicamentos e da atenção farmacêutica dispensada 
aos mesmos em âmbito hospitalar, Sendo este um estudo quantitativo e qualitativo, sobre a 
participação do farmacêutico na prevenção de erros de medicamentos em atividades como: 
intervenções farmacêuticas, interações medicamentosas, avaliação de doses e via de 
administração e notificação de reações adversas. Todas que foram realizadas em prescrições 
médicas, com o intuito de evitar problemas relacionados a medicamentos, para isto serão 
avaliados de dados já existentes com a equipe de farmacêuticos do Hospital, quanto à segurança 
dos pacientes que são atendidos no hospital.             
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SISTEMATIZAÇÃO DO MÉTODO DÁDER: ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE DIABÉTICO TIPO 2 
SOB INSULINOTERAPIA 

 
JULIANA PEREIRA DA SILVA  

ALAN VICTOR ANGELO PIOVESANA  
EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI  

SERGIO MARCOS DA SILVA  
 

A atenção farmacêutica é uma prática baseada na individualização e humanização do atendimento 
farmacêutico, com foco na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. A prática da 
atenção farmacêutica, indiretamente reduz a morbimortalidade relacionada à farmacoterapia, 
pois com o acompanhamento farmacoterapêutico é possível prevenir, identificar e corrigir os 
Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM). O acompanhamento farmacoterapêutico 
individualizado tem grande valor para indivíduos portadores de doenças crônicas como diabetes 
mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer, por exemplo. O diabetes mellitus é uma doença 
considerada problema de saúde pública, pois além de ser epidêmica, gera custos financeiros e 
sociais para o tratamento da doença e de suas complicações. O tratamento envolve terapia 
medicamentosa e não medicamentosa, ou seja, uso de medicamentos associados às mudanças no 
estilo de vida, como prática de atividade física e controle da alimentação. Deste modo, o 
acompanhamento farmacoterapêutico destes portadores de diabetes mellitus tipo 2 é 
fundamental, levando em consideração que os indivíduos frequentemente apresentam 
dificuldades em fazer a adesão ao tratamento e em manter o autocuidado que a doença requer, 
levando ao aparecimento das complicações agudas e crônicas, e gerando maior impacto 
econômico e social. Esse estudo visa à implantação da atenção farmacêutica como uma prática 
eficaz não só na resolução dos PRM, bem como na sua prevenção, promover o uso racional de 
medicamentos, buscar os melhores resultados farmacológicos com segurança e eficácia para o 
indivíduo e melhorar a sua qualidade de vida.  A metodologia empregada será a sistematização do 
Método Dáder, e aplicação junto aos pacientes de suas nove fases: Oferta do Serviço; Primeira 
Entrevista; Estado de Situação; Fase de Estudo; Fase de Avaliação; Fase de Intervenção; Resultado 
da Intervenção; Novo Estado de Situação e Entrevistas Sucessivas.       Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE     
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RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DO FARMACÊUTICO 
 

NERRIÊ LELLI COSTA  
EDUARDO FUZETTO CAZAÑAS  

 
A Educação em Saúde é um espaço essencial na formação do profissional, pois, tem a 
possibilidade de transformar a racionalidade hegemônica, se construída a partir da constituição do 
sujeito. No entanto, promover e educação em saúde nesta perspectiva é algo bem complexo, 
considerando a influência dos determinantes de saúde no Brasil que na maioria das vezes, ocorre 
centrada em um modelo biologicista e transmitida de forma vertical. A prática interdisciplinar foge 
desse modelo e traz a experiência da humanização, do acolhimento e da integralidade. O 
Farmacêutico, assim como todos os profissionais da área da saúde tem como objetivo um trabalho 
comum, que é o ser humano, porém acaba se estruturando em experiências específicas da 
profissão, que interferem na sua atuação. O Laboratório de Prática Simulada Interdisciplinar (LPSI) 
traz experiências e ferramentas para que o farmacêutico não trabalhe de forma individualizada, e 
sim, de forma coletiva e interrelacionda. Relatar a vivência interdisciplinar através do LPSI. 
    Conclui-se que a prática no LPSI contribui com a prática interdisciplinar e contribui na Educação 
Permanente do farmacêutico, faz com que ele se integre a equipe e vá além da sua área, tendo a 
visão de outras profissões. Além disso, a prática interdisciplinar favorece a prática profissional, 
pois faz com que o profissional planeje ações juntamente com outros profissionais a partir de 
necessidades e capacidades determinadas pelo meio e sujeitos envolvidos. Requer uso integrado 
de conhecimento, invasão de fronteiras disciplinares, desenvolvimento de competências e 
atitudes individuais para integrar junto à equipe.     Prática de aprendizado, onde os 
sujeitos/atores/autor (profissionais/tutor) constroem o conhecimento de forma coletiva. É 
escolhido uma situação problema, e este é organizado em 4 etapas: exploratória (onde conhece o 
caso e levanta as problemáticas), planejamento (são traçadas ações de curto/médio/longo prazo), 
ação (planejamento em prática) e avaliação (equivalência das ações realizadas).     
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO: A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO 
FARMACÊUTICO  

 
NERRIÊ LELLI COSTA  

HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS  
EDER BARBOSA SANTOS  

LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

 
Várias estratégias vêm sendo criadas para que os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 
sejam operacionalizados pelos serviços de saúde, com isso, surgem às residências 
multiprofissionais em saúde (RMS). A atuação do farmacêutico em uma equipe multiprofissional 
vem aumentando com o surgimento das RMS, e assim, mostrando a necessidade e benefício da 
presença do farmacêutico com boa formação clínica.   O presente trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência de um farmacêutico inserido em um programa de RMS, na clínica médica 
geral do HRPP    Apesar do pouco tempo em atividade, pude detectar dificuldades que foram 
superadas, falhas que foram corrigidas, e a necessidade do farmacêutico na atividade clínica, 
assim como a sua preparação para a mesma. Além disso, a prática interdisciplinar da RMS 
favorece a formação profissional, pois faz com que o farmacêutico saia da zona de conforto e 
amplie sua atuação. Deve ser fortalecido na graduação de Farmácia a participação dos estudantes 
em equipes multiprofissionais para minimizar as dificuldades enfrentadas.    HOSPITAL REGIONAL 
DE PRESIDENTE PRUDENTE - HRPP Anteriormente a implantação do programa de RMS, não existia 
a atuação do farmacêutico clínico e o corpo clínico não estava habituado e desconhecia o serviço 
oferecido pelo mesmo, gerando um desafio para a inserção no serviço. Composta por quatro 
profissionais (enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista), a RMS foi um desafio, não 
só por ser o primeiro programa de RMS no HRPP e tratar de quatro profissionais com atividades 
diferentes, mas pela própria rotina na clínica. Assim como todos os envolvidos na residência, tive 
dificuldades. Por se tratar de uma RMS do idoso, que eram polimedicados e necessitavam de 
informação sobre a terapia medicamentosa, pois mesmo diagnosticados há muitos anos com 
determinada patologia, ainda existia dúvidas sobre ela e sobre o uso da medicação. Inicialmente, 
minhas atividades clínicas durante a alta hospitalar era realizada observando a disponibilidade do 
medicamento pelo SUS, interação medicamentosa e adequação da terapia a rotina do paciente. 
Após dois meses desenvolvendo minhas atividades na equipe, comecei a realizar a reconciliação 
medicamentosa usando um formulário adaptado do Best Possible Medication History (BPMH), que 
avalia as medicações na pré-admissão e admissão. Além disso, desenvolvia o trabalho 
interdisciplinar por meio do Projeto Terapêutico Singular (PTS) junto com a equipe, além de 
discussões de caso e trocas de conhecimento entre as áreas envolvidas.     
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UTILIZAÇÃO DE LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO COMO FERRAMENTA DE ENSINO-
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KÁTIA YUMI MURAKAMI  
MILENA COLONHESE CAMARGO  

 
Buscando desenvolver habilidades e conhecimentos na prática de atenção farmacêutica utilizando 
a simulação realística como uma metodologia de ensino-aprendizagem, torna-se necessário por 
oferecer diversos cenários e experiências que contribuem para aquisição de uma postura mais 
confiante no futuro farmacêutico. O professor poderá verificar se as suas aulas teóricas estão 
sendo eficazes, pois o aluno irá testar em ambiente prático seus conhecimentos adquiridos em 
sala de aula. A Assistência e Atenção Farmacêutica atuando de forma efetiva proporcionam 
enfoque na prescrição, dispensação, utilização e uso racional dos medicamentos, contribuindo 
para possíveis detecções de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs). O uso da simulação 
ajuda o aluno, na construção de seu conhecimento, liderança, trabalho em equipe, autonomia, 
autoconhecimento, sendo assim podendo compartilhar as informações adquiridas com os demais 
profissionais da área da saúde. Descrever a importância da utilização de laboratório de habilidades 
e simulação de uma Universidade do interior paulista como ferramenta de ensino-aprendizagem 
aplicada a Assistência e Atenção Farmacêutica aos alunos da graduação de farmácia.    Pode-se 
perceber o quanto é importante buscar o conhecimento e habilidades para saber lidar com as 
situações que o farmacêutico presenciará no seu ambiente de trabalho. Além de poder trocar 
informações com os alunos da pós-graduação que já atuam na área. Isso permitirá atuar com 
maior segurança frente aos casos reais, valorizando a profissão e o mais importante diminuir erros 
na assistência.     A oportunidade para participar desta atividade foi graças a um convite de uma 
professora do Laboratório de Habilidades e Simulação de uma Universidade do interior paulista. O 
cenário no qual participamos estavam presentes também os alunos da pós-graduação em 
Assistência e Atenção Farmacêutica. Recebemos treinamento da professora responsável atuando 
como facilitador da aprendizagem, para poder atuar na cena. Foram criados os cenários e 
ensaiado alguns dias antes da aula, para os devidos ajustes. Foi montado o cenário, simulando 
uma farmácia contendo praticamente todos os materiais que um farmacêutico precisa para um 
atendimento. Um aluno foi convidado a entrar no cenário para realizar o papel do farmacêutico e 
os demais ficaram em outra sala observando o cenário por um vidro unidirecional. Depois 
seguimos para a sessão "debriefing" estruturado e conduzido pela professora responsável, 
estimulando os alunos a uma conversa reflexiva sobre o desempenho dos atores em cena, sobre 
as ações que foram desenvolvidas e ou que poderia ser desenvolvido, utilizando o processo de 
feedback tipo sanduiche (ponto positivo- oportunidade de melhoria- ponto positivo).    
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO MINERAL DAS FOLHAS DE SENE POR ESPECTROMETRIA DE 
ABSORÇÃO ATÔMICA 

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

MARINA DALAQUA  
PAULA FURINI BRISOLLA  

 
       Alguns nutrientes minerais presentes em plantas são considerados essenciais à saúde por 
atuarem em importantes via metabólicas necessárias à vida humana Porém, é importante 
ressaltar que níveis elevados desses minerais podem ser perigosos e tóxicos ao organismo. A 
cultura brasileira popularizou o consumo de sene, Senna alexandrina Miller, uma droga vegetal 
utilizada em dietas para emagrecimento. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar as 
concentrações de metais pesados e os teores dos elementos minerais, por espectrometria de 
absorção atômica, presentes nas folhas de sene comercializadas na região de Presidente 
Prudente- SP, a fim de verificar se representa um potencial risco tóxico para a população usuária. 
As amostras analisadas permaneceram dentro das recomendações diárias para consumo tolerável 
dos minerais (P, K, Ca, Mg, S, Na, B, Cu, Fe e Mn) estudados, demonstrando segurança à população 
usuária da folha de sene. 
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ESTABILIDADE DA POMADA DERMATOLÓGICA CONTENDO EXTRATO GLICÓLICO DE SPONDIAS 
DULCIS (CAJÁ-MANGA) 

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

 
       O trabalho tem como objetivo, determinar a estabilidade da pomada contendo extrato 
glicólico de Spondias dulcis. As amostras da pomada foram armazenadas em três condições 
distintas: temperatura ambiente (20°C-25°C), geladeira (2°C-8°C) e em estufa (45°C). Os testes 
foram realizados nos tempos 0, 7, 14, 21 e 28 dias. As amostras da pomada avaliadas durante o 
armazenamento nas condições ambientais não sofreram modificações em relação à aparência, 
cor, odor e brilho; porém as amostras na geladeira sofreram uma leve modificação a partir do 7º 
dia na aparência e na cor. As pomadas que permaneceram na estufa apresentaram modificação da 
cor e liquefação. O pH das pomada armazenadas em temperatura ambiente variou entre 3,45 e 
4,91, na geladeira variou entre 3,89 e 4,90 e na estufa variou entre 3,19 e 4,73. Esses valores 
demonstram que a pomada manteve-se em pH ácido aceitável para veiculação de extratos 
contendo taninos e flavonoides. 
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ESTABILIDADE DO CREME CONDICIONADOR ALISANTE DE CABELOS, CONTENDO EXTRATO 
GLICÓLICO DAS CASCAS DE SPONDIAS PURPUREA (SIRIGUELA)  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

TALLYS SANTANA FREITAS  
ESTELA SANT'ANA FACHIANO  

 
       O principal ativo utilizado nos alisantes naturais são os taninos, que resulta em um alisamento 
perfeito. Os taninos são encontrados em diversas plantas como nas cascas do caule da Spondias 
purpurea (siriguela). O trabalho tem como objetivo, determinar a estabilidade do creme 
condicionador alisante contendo extrato glicólico de Spondias purpurea. As amostras dos cremes 
foram armazenadas em temperatura ambiente, geladeira e em estufa. Os testes foram realizados 
nos tempos 0, 7, 14 e 21. As amostras avaliadas durante o armazenamento nas condições 
ambientais e na geladeira não sofreram modificações em relação à aparência, cor, odor e brilho; 
porém as amostras na estufa sofreram intensa modificação da aparência e cor a partir do 14º dia. 
Os valores de pH, não apresentaram alterações acentuadas no decorrer do tempo em analise, 
demonsttrando que o creme manteve-se em pH ácido aceitável para veiculação de extratos 
contendo taninos. 

 


