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O consumo e produção de água mineral natural envasada tem crescido significativamente nos 
últimos anos e este fato gera a preocupação com sua qualidade e sanidade. A água mineral natural 
deve apresentar qualidade que garanta ausência de risco à saúde do consumidor, devendo ser 
captada, processada e envasada obedecendo às condições higiênico-sanitárias e as boas práticas 
de fabricação. As operações de captação, adução, elevação mecânica, armazenamento, filtração, 
envase, adição de CO2, transporte e manuseio não devem alterar a composição original. O 
objetivo foi avaliar a qualidade sanitária de 4 marcas de água mineral envasada em galões de 20 
litros, comercializadas na região de Presidente Prudente (SP), em relação à presença de coliformes 
totais e E. coli. Foram analisados 3 lotes diferentes totalizando 12 galões de água mineral, em 
embalagens de 20 L originais, lacradas e, sem qualquer possibilidade de contaminação externa 
quanto à presença de coliformes totais e fecais, utilizando o método de membrana filtrante com 
meio de cultura seletivo Chromocult® da Merck e verificando se tais parâmetros estão de acordo 
com os padrões estabelecidos pela RDC 275/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), órgão responsável pela regulamentação das águas minerais para consumo humano. Das 
12 amostras analisadas, 7 (58,3%) não estavam de acordo com o que é exigido pela legislação 
quanto à presença de coliformes totais. Na determinação dos coliformes fecais somente um 
lote (33,3%)  de uma marca apresentou presença de colônias. De acordo com a RDC Nº 275/2005 
da ANVISA (BRASIL, 2005), amostras de água envasadas com presença de coliformes totais e E. coli 
são consideradas impróprias para o consumo, sendo assim, três marcas analisadas apresentaram-
se impróprias. Reis, Bevilacqua e Carmo (2014), em uma pesquisa sobre o conhecimento do 
consumidor a respeito da qualidade da água, encontrou que a percepção dos entrevistados era 
que a água envasada seria mais pura e higiênica do que a água proveniente do abastecimento 
público que poderia, portanto, causar algum dano à saúde.  O presente estudo mostra que esta 
percepção encontra-se equivocada, pois foram encontradas amostras que demonstram que a 
água envasada pode conter microrganismos patogênicos capazes de causar dano à saúde do 
consumidor.    Este projeto contou com o apoio da CPDI - Unoeste, projeto PEIC.     
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A exposição demasiada aos raios ultravioleta (UV) causa grandes danos à pele, como 
envelhecimento precoce e câncer, por este fato é de extrema importância o uso de filtros solares 
para a preservação da saúde cutânea. Filtros solares são substâncias capazes de absorver, refletir 
ou refratar a radiação ultravioleta e assim minimizar os efeitos da exposição direta da luz solar. 
Atualmente, é uma tendência do mercado o desenvolvimento de produtos com componentes de 
origem natural, em especial de origem vegetal (extratos), de forma a explorar e evidenciar a 
biodiversidade brasileira. Extratos de plantas contendo polifenóis são, frequentemente, utilizadas 
em formulações de fotoprotetores. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o potencial fotoprotetor e 
a triagem fitoquímica dos extratos etanólicos das cascas e folhas de carambola, jabuticaba e 
lichia.  A triagem fitoquímica dos princípios ativos foi realizada no extrato etanólico, segundo o 
método de Barbosa et al. (2004). Os ensaios foram conduzidos para as seguintes classes químicas: 
alcaloides, taninos, flavonoides e saponinas. Foi utilizado o álcool etílico absoluto PA como branco. 
Para a determinação do FPS foi utilizado o método in vitro, desenvolvido por Mansur. Os extratos 
etanoico das plantas foram diluídos com álcool absoluto até a concentração final de 1mg/mL.  A 
triagem fitoquímica evidenciou a presença de flavonoides, taninos, saponinas e alcaloides em 
todos os extratos testados. O valor de FPS calculado para o extrato da carambola foi de 6,3 
(cascas) e de 4,8 (folhas); no extrato de jabuticaba foi de 2,5 (cascas) e de 3,9 (folhas); no extrato 
de lichia foi de 3,6 (cascas) e de 3,9 (folhas).  As plantas que absorvem na região UV apresentam 
em sua composição, moléculas com características semelhantes aos filtros solares químicos 
sintéticos, representadas pelos metabolitos secundários, como os flavonoides, taninos, 
antraquinonas e alcaloides. De acordo com a ANVISA, considera-se um produto apropriado para 
emprego em cosméticos fotoprotetores aquele que expressar um FPS igual ou maior que 6.0; 
sendo que apenas o extrato das cascas da carambola apresentou um FPS maior que 6,0.  Nas 
condições e concentrações padronizadas neste estudo para a determinação do FPS in vitro 
espectrofotométrico, apenas o extrato das cascas da carambola, apresenta potencial para ser 
utilizada como filtro solar natural.         
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As radiações solares podem proporcionar saúde ao homem, mas também podem ocasionar danos 
à pele humana, como o câncer de pele, dependendo da duração e frequência de exposição. Para 
evitar estes malefícios a pele, é recomendado o uso de filtros solares como uma profilaxia contra a 
radiação Ultravioleta (UV). Extratos de plantas contendo polifenóis são, frequentemente, 
utilizadas para evitar os malefícios causados por radiações ultravioletas. Este trabalho teve como 
objetivos avaliar a atividade fotoprotetora in vitro de extratos etanólicos de plantas contendo 
polifenóis (Spondias purpure; Spondias dulci e Anacardium occidentale) e a determinação do teor 
de flavonoides totais nos extratos.  A determinação do teor de flavonoides totais foi realizada 
usando o método colorimétrico, proposto por Chang. O teor de flavonoides totais foi 
determinado, como equivalente de rutina. Para a determinação do FPS foi realizado o método in 
vitro espectrofotométrico desenvolvido por Mansur. Os extratos etanoico das plantas foram 
diluídos com álcool 96°GL até a concentração final de 200µg/ml, 2µg/ml e 0,2µg/ml.  O teor de 
flavonoides totais nos extratos vegetais de Anacardium occidentale (cajueiro), de Spondias dulcis 
(cajá-manga) e Spondias purpúrea (seriguela) foram de 1,5%, 1,85% e de 0,88% respectivamente. 
Os valores de FPS calculados de para o extrato do Cajueiro foram de 18,76; 7,63 e de 7,43 nas 
diluições de 200, 2 e 0,2µg/ml respectivamente. No extrato de cajá-manga os valores de FPS foram 
de 22,10; 7,94 e 7,64 nas diluições de 200, 2 e 0,2µg/ml respectivamente. O FPS para o extrato de 
seriguela foram de 19,16; 6,95 e 6,78 nas diluições de 200, 2 e 0,2µg/ml 
respectivamente.  Avaliando o fator de proteção solar, pode-se observar que todas as 
concentrações testadas apresentaram potencial de fotoproteção da radiação UV com variação de 
FPS de 6,78 a 22,10. O FPS, na maioria dos casos, é proporcional ao teor de flavonoides, 
confirmando assim a ação de absorção de raios UV que estes compostos apresentam. A partir dos 
dados expostos é possível verificar que todos os extratos apresentaram na concentração de 
200µg/ml um alto fator de proteção solar. De acordo com a ANVISA, considera-se um produto 
apropriado para emprego em cosméticos fotoprotetores aquele que expressar um FPS igual ou 
maior que 6.0.  Os resultados sugerem que os extratos das plantas testada apresentam um 
potencial efeito fotoprotetor, tornando uma opção em cosméticos anti-envelhecimento.          
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A água de coco verde é um produto muito consumido especialmente por suas propriedades de 
reposição de eletrólitos perdidos após uma desidratação ou desgaste físico. Ela geralmente é 
comercializada por ambulantes em locais de grande fluxo de pessoas principalmente praticando 
atividades físicas. As condições de higiene desses locais nem sempre são adequadas para a 
garantia da conservação e segurança desses produtos.  O objetivo desta pesquisa foi realizar a 
avaliação microbiológica de água de coco fresco comercializada por ambulantes na cidade de 
Presidente Prudente. Foram adquiridas três unidades amostrais de coco de cada um de 5 
comércios ambulantes do município. Foi solicitado ao vendedor perfurar o coco e transferir sua 
água para recipientes estéreis imediatamente acondicionados em caixa térmica contendo 
termogel. No laboratório de Análise de Alimentos da Universidade do Oeste Paulista, foram 
realizadas as seguintes análises microbiológicas: contagem de bactérias aeróbias mesófilas, 
enumeração de bolores e leveduras, contagem de Staphylococcus aureus, detecção de Salmonella 
ssp. e coliformes totais.  Após a obtençäo dos resultados e a confrontaçäo dos mesmos com a 
legislaçäo brasileira em vigor, relacionada a situaçöes e convençöes microbiológicas para avaliaçäo 
de alimentos, foi verificado que 100 por cento das amostras analisadas estavam de acordo com a 
mesma. Estudos semelhantes realizados em Terezina (Piaui), porém com água de coco envasada 
em garrafas, mostraram resultados contrários aos nossos achados, apresentando a totalidade das 
amostras contaminadas por todos os microrganismos pesquisados. Este fato sugere que em 
virtude da forma de comercialização da água de coco disposta diretamente no fruto, sem 
transferência para outro recipiente, favorece a manutenção da qualidade sanitária do 
produto. Pode-se concluir que a água de coco fresco consumida imediatamente após ser retirada 
do fruto não acarreta danos à saúde do consumidor.     CPDI - UNOESTE     
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Nos últimos anos, o padrão de beleza tem sofrido modificações no qual a preocupação com o 
excesso de peso, faz com que a aceitação do corpo perfeito seja uma exigência da sociedade A 
busca do corpo e da beleza perfeita tem incentivado a indústria cosmética na busca de novos 
insumos cosméticos levando a uma melhoria da qualidade de seus produtos. Muitos cosméticos 
para tratamento de redução de medidas corporais utilizam ativos naturais, como extratos e óleos 
essenciais de plantas medicinais. O objetivo deste trabalho será o desenvolvimento tecnológico e 
avaliação da estabilidade do gel e do creme gel para redução de medidas em tratamentos 
estéticos contendo os extratos de Ginkgo biloba (ginkgo), Zingiber officinale (gengibre), Centella 
asiática (centela), Camellia sinensis (chá verde), Panax ginseng (ginseng) e Aesculus 
hippocastanum (castanha da índia); e os óleos essenciais de Rosmarinus officinalis (alecrim) e de 
Mentha piperita (hortelã).  As amostras do gel e do gel creme foram armazenadas em três 
condições distintas para a avaliação da estabilidade: condições ambientais (20°C - 25° C), geladeira 
(2°C - 8ºC) e estufa (45ºC) com temperatura controlada. Os testes para análise foram realizados no 
tempo 0, 7, 14, 21 e 28 dias, e foram analisadas segundo a metodologia de Buller e Ferreira 
(2008). O pH foi determinado nas dispersões das amostras em água recém-destilada na proporção 
de 1:10.  Todas as amostras do gel e do gel creme acondicionadas em geladeira e condições 
ambientais não sofreram modificações em relação à aparência, cor, odor e brilho. As amostras 
armazenadas na estufa ouve leve modificação da aparência em relação a aparência e a cor, e uma 
modificação do odor. Com relação à aparência (textura), a pomada que permaneceu na estufa (45° 
C) apresentou leve modificação a partir do 7º dia, caracterizada pela liquefação da base, 
permanecendo estável até o 28º dia. Os resultados da determinação do pH tanto do gel como do 
gel creme os valores não apresentaram alterações acentuadas no decorrer do tempo nas amostras 
analisadas. As amostras analisadas indicam que em temperaturas mais os componentes da 
formulação apresentam probabilidade de se tornarem instáveis. Os resultados dos valores de pH 
sugerem comportamento relativamente estável das formulações. Ambos os produtos 
permaneceram em pH ácido, com leves alterações no decorrer do estado.  O pH e as 
características organolépticas, sugerem que ambos os cosméticos apresentam boa 
estabilidade.          

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
544 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Farmácia    

 
 

DETERMINAÇÃO DO EFEITO DA PARTIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE ATENOLOL SOBRE A 
UNIFORMIDADE DA DOSE 

 
RAFAELA SILVA GOFFI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A hipertensão arterial é um importante problema de saúde pública no Brasil, sendo estimado que 
22 a 44% da população apresente essa patologia, caracterizada por elevados níveis de pressão 
sanguínea nas artérias. O atenolol, um beta-bloqueador, é um dos principais medicamentos 
utilizados para o tratamento da hipertensão, no entanto a necessidade de doses diferentes das 
disponíveis no mercado, torna a prática da partição de comprimidos bastante comum, podendo 
comprometer a eficácia da terapia quando as frações obtidas não apresentarem uniformidade da 
dose.  Determinar a uniformidade da dose de comprimidos de atenolol 50 mg após serem partidos 
ao meio, utilizando-se diferentes métodos de partição. Comprimidos de Atenolol 50 mg (Genérico, 
Similar e Referência) Cortador mecânico Faca de cozinha Espectrofotômetro Durômetro 
Friabilômetro Aparelho para teste de desintegração Vidraria Pipeta Balança analítica Metanol Peso 
Médio,Dureza,Friabilidade,Desintegraçã,Divisão dos comprimidos,Curva analítica do atenolol. Os 
pesos médio:Referência:0,2049g;Similar:0,1747g;Genérico:0,1985g. Os testes de dureza para os 
três medicamentos foram acetáveis, onde nenhum apresentou resultados menores que 5.A 
friabilidade do Referência foi de 99,91%,do Similar de 99,99% e do Genérico foi de 99,97%.A 
desintegração do Referência terminou após 1 minuto e 28 segundos,a do Similar em 10 minutos e 
20 segundos,já o do Genérico terminou em 1 minuto e 28 segundos.A curva de calibração 
apresentou a seguinte equação: y = 6,6449x R² = 0,9964.  O peso médio de todos os 
medicamentos foram adequados com os descritos em suas respectivas caixas, não apresentando 
diferenças significativas.Os testes de dureza também foram aceitáveis de acordo com a 
farmacopeia brasileira, não apresentando resultados menores que 5, caracterizando que todos 
estão dentro da normalidade. A friabilidade também foi adequada em todos os medicamentos, 
onde no Referência teve uma perda de 0,09%, o similar de 0,01% e o genérico de 0,03%, todos 
apresentaram-se dentro da normalidade. A desintegração também apresentou-se dentro da 
normalidade, onde nenhum dos medicamentos passou de 30 minutos para desintegração. A 
uniformidade do conteúdo e determinação do teor de atenolol não foram realizadas até o 
momento.  Conclui-se que os medicamentos estudados apresentam-se dentro da normalidade 
necessária nos métodos realizados até o momento, independente das marcas que foram 
utilizadas.     Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE.      
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O Glioblastoma Multiforme (GBM) é a forma mais agressiva de tumor cerebral primário e seu 
prognóstico é ruim, sendo o tempo de sobrevivência após o diagnóstico de um a dois anos e se 
recorrente de seis meses. A proliferação vascular constitui característica comum do GBM e 
responde pela grande agressividade e mau prognóstico. Observa-se uma correlação entre os níveis 
de Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF), que contribui na condução da angiogênese, e 
na agressividade do tumor. O bevacizumabe (Avastin®) é um anticorpo monoclonal que se liga ao 
VEGF. No Brasil, o uso desta droga para o tratamento do GBM ainda não foi aprovado pela 
ANVISA. Avaliar a eficácia do bevacizumabe no tratamento do glioblastoma multiforme recorrente 
e recém-diagnosticado por meio de revisão sistemática. A estratégia de busca bibliográfica incluiu 
artigos originais publicados no período de 01 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2014, no 
idioma inglês, disponíveis gratuitamente na base eletrônica de dados Pubmed com os descritores 
glioblastoma multiforme, bevacizumabe e therapeutic treatment. Foram encontrados 66 artigos e 
excluíram-se 32 por não se relacionarem ao objetivo proposto, nove artigos de revisão e três 
editoriais. Restaram 22 artigos e destes sete preencheram os critérios de qualidade e usaram a 
Sobrevida Geral Média e a Sobrevida Livre de Progressão como parâmetros para análise da 
eficácia do bevacizumabe no tratamento do GBM tanto recorrente como recém-diagnosticado. Os 
resultados obtidos nos artigos analisados foram divergentes. Em GBM recorrente, há evidência de 
que o bevacizumabe em combinação com a temozolomida foi pouco efetivo. Por outro lado, o 
bevacizumabe mostrou-se efetivo como único quimioterápico. Em GBM recém-diagnosticado, 
houve aumento insuficiente na Sobrevida Livre de Progressão, contudo, outros autores relataram 
aumento na Sobrevida Livre de Progressão e melhora da qualidade de vida dos pacientes. Os 
resultados obtidos nesta revisão sistemática demonstram que a real efetividade do bevacizumabe 
no tratamento do GBM recorrente ou recém-diagnosticado permanece inconclusiva. Torna-se 
essencial a realização de novos estudos clínicos com protocolos semelhantes que forneçam 
evidências científicas sólidas para a correta avaliação da eficácia do bevacizumabe no tratamento 
do GBM.         
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IMPACTOS DECORRENTES DO USO INDEVIDO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM IDOSOS 
 

LUCAS PILLA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUILHERME LELLIS GAIOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MATHEUS ZANELATO CAVALLERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WESLEY AMÉRICO BERGAMIN GRANADO DE PAULA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

O Brasil tornou-se um dos países com elevado desenvolvimento, assim, sofreu mudanças 
significativas em sua pirâmide etária havendo envelhecimento populacional. Concomitantemente, 
os novos paradigmas e pressões do mundo pós-moderno levou a humanidade à maior incidência e 
prevalência de disfunções psíquicas. Diante desse panorama, a população se expôs a utilização 
exagerada de benzodiazepínicos, principalmente quando se trata da população idosa. Identificar e 
analisar estudos sobre os impactos iatrogênicos decorrentes do uso inapropriado de 
benzodiazepínicos na população idosa no Brasil.  A investigação se insere no campo da pesquisa 
qualitativa com intuito de explorar o tema na área de saúde do idoso. Pretende-se expor 
discussões, afim de construir hipóteses para o aprimoramento do tema. Mediante a isso, foram 
coletados artigos nas principais bases de pesquisa disponíveis na área de saúde, dentre elas Lilacs 
e Scielo.  Os benzodiazepínicos são fármacos ansiolíticos que agem diretamente no sistema 
nervoso central de forma inibitória. Estima-se que, hoje, essa seja a classe de fármaco mais 
receitada mundialmente. O seu uso continuo acima de 4 a 6 semanas constitui-se como fator de 
risco para desenvolver dependência e tolerância ao fármaco. Revela-se que o principal problema 
encontra-se na prescrição inadequada, acarretando em sintomas de desorientação, falha na 
memória e disfunções motoras nos idosos. Sabendo-se que esse paciente é de risco devido ao 
envelhecimento, em muitos casos o uso do fármaco cursa ao processo iatrogênico, ao expor o 
idoso ao risco aumentado de situações de agravos à saúde como a afecção da memória, da 
autonomia e independência. Conclui-se que envelhecer significa um complexo de alterações 
fisiológicas, gerando incapacidade progressiva no funcionamento corporal. Dessa forma, faz-se 
necessário instrumentos de controle na prescrição de benzodiazepínicos para idosos e avaliar o 
benefício e o risco do uso. Além disso, o acompanhamento médico e familiar é fundamental na 
efetividade de um tratamento seguro, diminuindo-se os agravos à saúde. E por fim, torna-se 
relevante pesquisas na área de geriatria, buscando alternativas e novos tratamentos.         
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NAYARA APARECIDA MAIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Segurança do paciente é a redução de riscos, erros, desvios e danos desnecessários associados à 
assistência a saúde até um mínimo aceitável. A participação do farmacêutico é indispensável para 
corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à terapêutica. Estudos apontam que a intervenção 
farmacêutica, reduz eventos adversos e aumenta a qualidade assistencial.  avaliar as intervenções 
farmacêuticas realizadas durante a análise das prescrições médicas e a representatividade do 
profissional farmacêutico na prevenção de erros relacionados a medicamentos.  Os dados foram 
coletadas a partir dos registros farmacêuticos disponíveis na tabela de Intervenções e Atuações do 
Farmacêutico Clínico, utilizada na rotina do farmacêutico na instituição e elaborada para este fim, 
sendo referentes a um período de 8 meses. Foram analisadas as variáveis: posologia, via de 
administração, forma farmacêutica, medicamento inapropriado, inconsistências na dose prescrita 
e exames de glicemia desnecessários. Os resultados apresentados foram tabulados utilizando o 
Microsoft Office Excel® 2007 e apresentados em gráficos.  Foram notificadas 933 intervenções 
durante o período, sendo 263 referentes à posologia, 139 a via de administração, 47 a forma 
farmacêutica, 116 a medicamento inapropriado, 310 a dose e 58 a exames de glicemia 
desnecessários, sendo que o mês que mais apresentou intervenções foi o mês de 
abril/2015. Pacientes hospitalizados necessitam de cuidados especiais muitas vezes considerados 
de alto risco para erros de medicação e reações adversas a medicamentos, devido à natureza 
crítica de suas doenças, à polifarmácia e a uma frequência alta de mudanças na farmacoterapia. 
Assim, farmacêutico clínico é extremamente importante na prevenção de erros relacionados a 
medicamentos.  A segurança do paciente depende da participação ativa do farmacêutico, pois fica 
evidente que estes contribuíram muito na minimização de danos que poderiam colocar em risco a 
vida dos pacientes internados ou aumentariam sua permanência no hospital.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
548 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Farmácia    
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ISABELA CASSIANO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUDMILA ICHIOKA SILGUEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA RITA PALADINO TUMITAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANO DE SANT'ANA GASQUEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os estudantes e profissionais de saúde representam um importante grupo de risco de contrair 
hepatite B. A proteção induzida pela vacinação persiste aproximadamente por 11 anos. Cerca de 
10% dos vacinados não produzem anti-HBs suficiente após receber as três doses. O conhecimento 
do estado imune desses indivíduos é importante para orientar possíveis ações protetivas. O 
objetivo desse estudo foi avaliar os níveis de anticorpos anti-HBs em estudantes e profissionais de 
saúde vacinados para hepatite B de uma universidade do interior paulista. 92 participantes, que 
receberam três ou mais doses da vacina para hepatite B, com 18 anos ou mais e que concordaram 
participar da pesquisa, por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido, responderam 
um questionário, forneceram dados de sua carteira de vacinação e uma amostra de sangue. O 
nível de anti-HBs foi determinado por quimioluminescência (ADVIA Centaur, SIEMENS). As análises 
estatísticas foram realizadas utilizando o teste Qui Quadrado (BioStat 5.0). A taxa de soroproteção 
foi de 75%. Não houve diferenças significativas dos níveis de anti-HBs em relação ao sexo e ao 
esquema de vacinação. Encontramos uma melhor resposta de anti-HBs na faixa etária de 20-29 
anos. Houve queda significativa nos níveis de anti-HBs nos vacinados há mais de 15 anos. Entre os 
estudantes 57% conheciam a necessidade da realização do teste e 6,3% o fizeram. Nossa taxa de 
soroproteção foi semelhante as relatadas em dois estudos, porém menor que as relatadas em 
outros três. As diferenças observadas podem ser devidas principalmente ao tempo decorrido após 
vacinação, pois em nosso estudo a maioria dos participantes recebeu a última dose da vacina há 
mais de 10 anos. Verificamos uma melhor resposta de anticorpos em indivíduos com 20-29 anos, 
resultados concordantes com os de outros estudos. Observamos uma relação inversa entre os 
níveis de anti-HBs e o tempo decorrido após a vacinação, assim como relatado em outros 
estudos.  Nossos resultados demonstraram que 25% dos vacinados não tinham níveis detectáveis 
de anticorpos, que 43% dos estudantes desconheciam a necessidade da realização do teste anti-
HBs e que apenas 6,3% o fizeram. É necessário fornecer informações sobre a doença aos 
estudantes no início da graduação, ressaltando a importância do monitoramento dos níveis de 
anticorpos, que deve ser realizado antes do início de práticas envolvendo risco 
biológico.    UNOESTE     
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ADESÃO AO TRATAMENTO HIPOLIPEMIANTE COM ESTATINAS 
 

FELIPE CHIQUINATO FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABEL CRISTINA RIBEIRO GERTRUDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DÉBORA DOS SANTOS TORQUATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS OLIVEIRA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA HARO DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCIA REGINA PESSOA D'ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Estatinas são medicamentos considerados de primeira escolha para a redução dos níveis 
circulantes de colesterol e LDL, um dos principais fatores de risco cardiovascular, que contribui 
para o alto índice de mortalidade. No entanto, o índice de adesão ao tratamento às estatinas se 
mostra insatisfatório mesmo frente à eficácia da droga, orientações de diretrizes brasileiras para 
indicação médica e fácil acesso devido a gratuidade dada pelo Poder Público. O objetivo do nosso 
trabalho é verificar a aderência ao tratamento com estatinas em um grupo de pacientes atendidos 
pelo Laboratório de Análises Clínicas da Unoeste Serão incluídos indivíduos que fazem uso do 
estatinas, atendidos em um laboratório ambulatorial na cidade de Presidente Prudente. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de do Oeste Paulista sob protocolo nº 3349. O 
consentimento informado será obtido de todos os pacientes, bem como os dados clínico-
epidemiológicos dos indivíduos que serão obtidos na sala de espera do laboratório, através de um 
questionário previamente formulado, levantamento dos dados laboratoriais do perfil lipídico e 
acompanhamento e orientação aos pacientes. Ao final de 3 meses será realizado um novo 
inquérito para avaliar os efeitos da intervenção farmacêutica.            
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ALTERAÇÕES NO METABOLISMO GLICÊMICO EM USUÁRIOS DE ESTATINAS 
 

THAIS OLIVEIRA MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DÉBORA DOS SANTOS TORQUATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FELIPE CHIQUINATO FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA HARO DE MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCIA REGINA PESSOA D'ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Dislipidemia está fortemente associada ao desenvolvimento de aterosclerose elevando o risco de 
doenças cardiovasculares. As estatinas são amplamente utilizadas para redução dos níveis de LDL-
colesterol, sendo o fármaco de primeira escolha no tratamentos de alterações do perfil lipídico. 
Porém, seus efeitos estão associados ao tempo de uso e desta forma aumenta a probabilidade de 
aparecimento de efeitos adversos. Sendo assim, justifica-se esta pesquisa no sentido de garantir à 
população o uso correto deste medicamento, contribuindo para a saúde pública na identificação 
de possíveis determinantes que influenciem no aparecimento do efeito colateral diabetogênico, 
como associação com a presença de resistência insulínica, aspectos alimentares, sedentarismo e o 
uso irregular da medicação. O objetivo deste trabalho é avaliar alterações no metabolismo 
glicídico de pacientes portadores de dislipidemia e orientados ao uso de estatinas. O trabalho foi 
avaliado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da UNOESTE, sob nº 3098. 
Esclarecidos dos objetivos e após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, os 
pacientes selecionados, procedentes de Unidade Básica de Saúde de Pres. Prudente, serão 
submetidos ao questionário informativo e posteriormente a dosagens de sangue para perfil 
lipídico, glicemia em jejum e hemoglobina glicada, que servirão para avaliar a possibilidade de 
alterações no perfil glicídico, associadas a informações que relacione hábitos alimentares, 
principalmente carboidratos; hábitos regulares como atividade física; uso de bebida alcoólica ou 
nicotina; história familiar e individual; e dados antropométricos, circunferência abdominal e níveis 
pressóricos, os dados clinico epidemiológicos coletados serão estudados e correlacionados, 
quando necessário, ao uso da estatina. Para análise estatística, serão utilizados os resultados de 
colesterol total, HDL-c, LDL-c, TG, glicemia e HbA1c, que já constam no histórico médico do 
paciente. Os dados obtidos serão inseridos no aplicativo "amostragem", implementado no 
programa Biostat 3.1 e analisados pelo teste de Student, correlação e regressão, bem como o 
teste qui-quadrado, para comparação entre os grupos de acordo com as informações obtidas no 
questionário, associadas às dosagens. As variáveis descritivas serão apresentadas sob a forma de 
média e desvio padrão, sendo adotado nível de significância de p < 0,05.            
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RENATO BATISTA DO AMARAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAIS KARULINE NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A água é indispensável à saúde humana, assim como, para o desenvolvimento de uma série de 
atividades na área industrial, hospitalar, agricultura e limpeza. O Brasil possui a maior bacia 
hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Entretanto, tem enfrentado uma das piores crises 
hídricas, resultado principalmente do uso indiscriminado da água. A água pode ser classificada em 
mineral, destilada ou potável de acordo com as finalidades e características apresentadas. A 
legislação estabelece parâmetros referentes às características microbiológicas e físico-químicas 
para que a água seja considerada adequada ao consumo humano. A alteração destes parâmetros, 
como por exemplo, a presença de bactérias termotolerantes, pode resultar em sérias 
consequências a saúde humana, principalmente o risco de causar doenças. A presença de 
bebedouros em locais públicos é bastante comum no Brasil, e isso se deve principalmente ao fato 
de que o Brasil é um país que apresenta temperaturas muito elevadas em praticamente todo o 
ano. Entretanto, pouco se sabe a respeito da qualidade microbiológica da água e dos bocais de 
bebedouros de locais públicos.  Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a 
contaminação da água e dos bocais de bebedouros por coliformes totais e termotolerantes por 
meio da técnica de Petrifilm.  Serão realizadas coletas de amostras de bocais e da água de 10 
bebedouros de Presidente Prudente - SP. As amostras serão conduzidas ao laboratório de 
microbiologia, aplicadas no Petrifilm e incubadas a 37°C e 44,5°C para observação 
respectivamente de coliformes totais e termotolerantes. Além disso, serão avaliadas as condições 
de instalação dos mesmos. Os resultados serão obtidos após 24hrs de incubação dos Petrifilm's 
em estufa bacteriológica. Os dados obtidos serão compilados na forma de tabelas e gráficos, 
posteriormente analisados estatisticamente e comparados com as características pré-
estabelecidas pela legislação brasileira            
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO POR UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE 
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RAFAEL SOUZA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA DINIZ BORDAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SERGIO MARCOS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O programa Farmácia Popular do Brasil foi lançado para melhorar o acesso a medicamentos a 
pessoas de baixa renda em sistema de copagamento, por oferecer subsídio da esfera federal e 
complementado com o recurso financeiro próprio do paciente/usuário. Para contemplar uma 
abrangência maior entre o setor público e privado de atenção à saúde, o programa foi ampliado 
para "Aqui Tem Farmácia Popular", permitindo retirar determinados medicamentos para as 
doenças crônicas mais prevalentes em farmácias privadas, e assim assegurando melhor acesso a 
medicamentos. Em setembro de 2015 o Congresso Nacional, em que tratavam da Proposta de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA 2016), o Projeto de Lei PL7/2015-CN, estava previsto uma redução no 
financiamento do sistema de copagamento do programa "Aqui Tem Farmácia Popular". A 
justificativa e relevância do projeto é devido ao fator financeiro representar a principal causa na 
dificuldade em adquirir medicamentos e assim permitir a continuidade de um tratamento 
estabelecido.  O presente estudo tem por objetivo realizar uma avaliação sobre o conhecimento e 
utilização do programa "Aqui Tem Farmácia Popular" por universitários de uma instituição de 
ensino superior do oeste paulista e a análise do provável impacto econômico desta medida 
orçamentária, frente ao programa que contribui para o acesso a medicamentos essenciais e 
fraldas geriátricas para a população.  É uma pesquisa aplicada quantitativa analítica transversal 
descritiva de levantamento de campo, obtendo a coleta de dados através de um questionário 
realizado por formato online, via e-mail individual do universitário, aquele registrado no ato da 
matrícula para as informações acadêmicas. A análise de dados será por uso da estatística 
descritiva por medidas de posição e dispersão, de acordo com as variáveis qualitativas e 
quantitativas. Pesquisa cadastrada no Sistema Gestor de Pesquisa da UNOESTE sob Protocolo do 
Projeto: 3051 e Protocolo Plataforma Brasil: 53308616.1.0000.5515.       Universidade do Oeste 
Paulista     
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE VIRULÊNCIA DE ESCHERICHIA COLI E O USO POTENCIAL DE ÓLEOS 
ESSENCIAIS COMERCIAIS NO CONTROLE DE BIOFILMES 

 
HEVELIN REGIANE AUGUSTO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções bacterianas mais comuns. A Escherichia coli 
é considerada um dos principais agentes causadores desta doença. A E. Coli uropatogênica 
apresenta alguns fatores de virulência importantes para o estabelecimento da infecção como 
adesinas (fímbrias P, adesinas de manose-resistente, e fímbrias tipo 1), produção de hemolisina, 
cápsula K e a capacidade de formar biofilmes. As células na forma de biofilme apresenta maior 
resistência ao sistema imune e aos antimicrobianos. Este fato representa um obstáculo para saúde 
humana, pois pode conduzir a um quadro de infecções persistentes.  O presente estudo tem como 
objetivo avaliar fatores de virulência de Escherichia coli e o uso potencial de óleos essenciais 
comerciais no controle de biofilmes. A capacidade de formação dos biofilmes e a influencia dos 
óleos essenciais comerciais de Zingiber officinale (gengibre) e Illicium verum Hook. f. (estrela de 
anis) serão observadas em cerca de 30 isolados de E. coli por meio da técnica de adesão em placa 
de poliestireno e coloração com cristal violeta. Além disso, será observada a presença e ausência 
de genes relacionados aos fatores de virulência, por meio da técnica da reação da polimerase em 
cadeia. Os experimentos serão realizados em triplicatas e os resultados finais serão submetidos à 
análise estatística. Para análise estatística será utilizado o teste ANOVA (Bonferroni), considerando 
significativo P < 0,001.             
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MARCOS ALBERTO ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO FADIN NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O diabetes mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande 
desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a 
urbanização crescente e a adoção de estilo de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta 
inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do 
diabetes em todo mundo. O tratamento para o Diabetes atualmente é a base de insulina ou de 
medicamentos por via oral que podem ocasionar efeitos secundários muito graves a sua saúde. A 
utilização de tratamento da diabetes com o auxilio de plantas medicinais tem sido muito utilizado 
no México que demostram ótimos resultados tendo uma diminuição significativa nos níveis 
glicêmicos para pessoas que não respondem bem ao tratamento referencia. Umas das plantas 
utilizadas para o tratamento alternativo da Diabetes é a Mutamba (Guazuma ulmifolia).Estudos do 
efeito antidiabético da planta mostram uma diminuição significativa do pico hiperglicêmico e/ou 
da área sob curva de tolerância a glicose. Este trabalho tem como objetivo realizar o 
desenvolvimento e o controle de qualidade de comprimidos de uso oral de Guazuma ulmifolia a 
partir do extrato seco das folhas. Os comprimidos serão preparados pelo processo de compressão 
direta. As matérias-primas utilizadas no preparo do comprimido de mutamba serão o extrato seco 
de Guazuma ulmifolia, Lactose, Amido de milho, Celulose microcristalina, Talco e Estearato de 
Magnésio. Para o desenvolvimento serão propostas várias formulações, sendo que a fórmula que 
será escolhida deverá demostrar boa propriedade de fluxo e proporcionar comprimidos 
adequados segundo a Farmacopéia Brasileira, dentro dos parâmetros de peso, espessura, 
diâmetro, dureza, friabilidade e desintegração.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
556 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Farmácia    
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JOSIELY DE ALMEIDA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Vários micro-organismos são capazes de inibir ou reduzir a contaminação de bactéria patogênica e 
deteriorante por meio da produção de vários agentes antimicrobianos tais como diacetil, dióxido 
de carbono, peróxido, bacteriocinas e etanol. Muitas pesquisas têm sido conduzidas para observar 
a produção de bacteriocinas em bactérias gram-positivas, particularmente bactérias de ácido 
lácticas (BAL). As bacteriocinas são proteínas produzidas por micro-organismos com atividade 
antimicrobiana com espectro restrito as espécies mais próximas. Muitas destas bactérias 
produtoras de bacteriocina já são amplamente utilizadas na indústria alimentar, entretanto, o seu 
uso como bioconservante deve ser estimulado. Além disso, bacteriocinas possuem potencial 
aplicação no controle da formação de biofilme.  O objetivo deste trabalho é identificar bactérias 
produtoras de bacteriocinas em queijo minas frescal comercializados numa cidade do oeste de São 
Paulo-SP.  Serão isoladas bactérias láticas de 18 amostras de queijo minas frescal de diferentes 
estabelecimentos. Será utilizada a técnica de isolamento em meio Man Rogosa Sharpe (MRS) em 
anaerobiose. Em seguida será realizada a caracterização bioquímica das espécies e testes de 
atividade antagônica. Os dados serão compilados em tabelas e gráficos e posteriormente será 
realizada análise estatística.            
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PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E O PERFIL DE RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS EM 
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BRUNA ESGRINHOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA FERREIRA CHADDAD - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho consiste em identificar a ocorrência de contaminação por Staphylococcus aureus, 
em maçanetas internas dos quartos de um hospital na região oeste de São Paulo. As maçanetas 
estão em contato direto com contaminantes, e caso a higienização feita não for com produtos e 
métodos adequados estas se tornam uma fonte de contágio rápida. A metodologia deste trabalho 
consiste na coleta de amostras de maçanetas internas de um hospital no oeste de São Paulo, 
sendo as amostras armazenadas para a análise em laboratório, e assim submetidas aos testes de 
cultivo e bioquímico para a comparação das mesmas com as amostras controle a fim de identificar 
e verificar o nível de resistência aos antibióticos das colônias de Staphylococcus aureus.  Objetivos 
Gerais: O objetivo deste estudo é identificar a presença de colonização pelo S.aureus e sua 
resistência a antibióticos em maçanetas de um hospital estadual na região oeste de São 
Paulo.  Serão coletadas amostras de 100 maçanetas internas dos quartos nas diversas clínicas de 
um hospital estadual no oeste de São Paulo, no período matutino de 2 dias consecutivos, sendo no 
primeiro dia 50 e no segundo 50 amostras, coletados com o auxílio de um swab previamente 
umedecido com salina estéril, após a coleta, as amostras serão colocadas no interior de tubos de 
ensaio contendo BHI (meio de infusão de cérebro e coração). Em seguida as amostras serão 
incubadas entre 35ºC à 37ºC por 24 horas (Manual de Procedimentos Básicos em Microbiologia 
Clínica para o Controle de Infecção Hospitalar). Após esse período, as colônias suspeitas de 
pertencerem à espécie de S.aureus serão submetidas ao teste de catalase para identifição do 
gênero Stafilococcus. Posteriormente será realizado a coloração de GRAM nas amostras positivas 
para catalase e provas bioquímicas para identificação destas bactérias como, coagulase em tubo, 
DNAse e manitol salgado a 7,5% e submetidas a incubação de 37ºC por 18-24h. Após os testes as 
amostras confirmadas com a presença do patógeno serão submetidas a testes de resistência aos 
antibióticos específicos para o grupo bacteriano em questão, conforme preconizado KONEMAN et 
al. (2008).        Unoeste     
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA E FARMÁCIA CLÍNICA NA SAÚDE DO IDOSO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O desempenho social do farmacêutico busca o uso seguro e apropriado de medicamentos, se 
desenvolve com sua atividade multidisciplinar na Atenção Farmacêutica e sua atuação 
multiprofissional na Farmácia Clínica. Ambos com o propósito de cuidar do paciente para alcançar 
resultados definidos que melhorem sua qualidade de vida. Estas ações devem estar norteadas 
para educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação de medicamentos, 
acompanhamento e atendimento farmacêutico, registro sistemático de atividades e avaliação dos 
resultados, almejando à terapia segura e eficiente. A atuação farmacêutica vem crescendo 
continuamente na população idosa, por apresentarem peculiaridades em relação à 
farmacoterapia e também, devido à associação entre o crescimento da expectativa de vida e o 
aumento de doenças crônico-degenerativas que favorece o uso de múltiplos medicamentos 
ocasionando impacto clínico, econômico e para a segurança dos pacientes.  Relatar a experiência 
como residente do Programa de Saúde do Idoso, da prática farmacêutica em um Centro de 
Referência do Idoso de uma cidade do interior paulista.     Esse momento proporcionou uma 
ampla carga de conhecimento, desenvolvimento profissional e ampliação das relações 
interdisciplinares e multiprofissionais, na qual demonstrou que estas ações contribuem para uma 
atenção integral à pessoa, em especial à população idosa. Por isso, a inclusão deste profissional na 
equipe de saúde constitui uma estratégia para alcançar uma abordagem não fragmentada do 
paciente, maior qualidade e adesão do tratamento farmacológico.      A Residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso proporcionou a inserção do farmacêutico como membro da 
equipe multiprofissional em um Centro de Referência do Idoso de uma cidade do interior paulista. 
Por meio desta, foi possível a aplicação da Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica, com ações 
voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde por meio de ações de abordagem 
coletiva, como palestras educativas e clínica individual, com atendimento e acompanhamento 
farmacêutico, seguindo o método Dáder. Também foram realizados atendimentos domiciliares e 
orientação ao paciente idoso, ao seu familiar, cuidador e, ainda, aos médicos prescritores e 
demais profissionais de saúde envolvidos diretamente na assistência à saúde, sobre os problemas 
relacionados aos medicamentos (PRMs), erros de medicação e conciliação de medicamentos em 
idosos.    
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NAYARA APARECIDA MAIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

FAST HUG é um cheklist composto por sete itens essenciais na prescrição médica diária em 
pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permitindo a identificação de 
problemas relacionados com medicamentos nessas unidades, e que busca garantir uma 
assistência segura, eficiente e eficaz para os pacientes. O objetivo é elucidar as vantagens da 
utilização do FAST HUG por farmacêuticos clínicos na assistência à saúde e segurança de pacientes 
críticos.  Através do cheklist garantir que os itens indispensáveis da prescrição sejam observados 
diariamente.    A utilização do FAST HUG garante uma assistência efetiva e segurança do paciente. 
Muito embora ainda haja dificuldades para a formação específica do farmacêutico clínico 
intensivista, podem-se verificar diversas oportunidades de ação do farmacêutico clínico na 
UTI.     Utilizamos este cheklist diariamente, o que nos permite avaliar uma série de itens 
indispensáveis na prescrição médica, como: alimentação, analgesia, sedação, profilaxia de 
trombose venosa, decúbito elevado, profilaxia de úlcera de stress e controle glicêmico. Após 
análise dos itens na prescrição checamos a beira leito a eficácia de cada item e a necessidade de 
alguma intervenção. Caso haja algum item que não conste na prescrição ou que seja necessário 
alguma modificação para melhor eficácia e segurança realizamos a intervenção junto a equipe 
multiprofissional, quando possível durante a visita diária. O FAST HUG permite identificar e 
prevenir erros de medicação, promover a segurança do paciente, evitar problemas decorrentes 
dos cuidados e maximizar o tratamento intensivo, além de ressaltar a importância do cuidado 
farmacêutico na prática clínica.    
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ANA FLÁVIA SORIANO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELLA ASSIS MOTTA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A interação entre fármacos e alimentos podem ser determinantes na obtenção do sucesso 
terapêutico, devido a interferências tanto no metabolismo de fármacos quanto na absorção de 
nutrientes. Os anticoagulantes Cumarínicos, como a Varfarina, agem reduzindo a atividade da 
vitamina K. Devido o ajuste da dose da medicação e para o controle adequado da anticoagulação é 
importante manter estável a ingestão dessa vitamina. A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, 
precursora de elementos importantes da coagulação sanguínea, a ingestão aumentada de 
alimentos como os vegetais folhosos verde escuro, os preparados à base de óleo, oleaginosas e 
frutas como o kiwi, abacate, uva, ameixa e figo que contêm teores significantes de vitamina K 
podem diminuir o efeito do medicamento. Por este motivo foi realizado o projeto de orientação 
com os usuários deste fármaco como meio de prevenção, garantindo a eficácia do 
tratamento.   Relatar a experiência multiprofissional da orientação de alta de pacientes em uso da 
varfarina     A partir dessa experiência, foi possível adquirir novos conhecimentos científicos 
através do estudo para a realização da orientação, exercer o papel enquanto profissional educador 
na área da saúde contribuindo para a qualidade de vida da população, esclarecendo as dúvidas, 
desenvolvendo habilidade de comunicação, fortalecendo o vínculo com o paciente, além de 
promover o trabalho interdisciplinar em prol da sociedade.      A orientação foi realizada em uma 
ala de internação clínica de um hospital público no interior do Oeste Paulista. No momento da alta 
hospitalar os pacientes foram abordados por profissional nutricionista e farmacêutico e 
receberam orientação sobre esta interação droga x nutriente, sobre quais alimentos são fontes da 
vitamina K e de maneira simplificada as possíveis complicações da ingestão aumentada do 
nutriente.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA - XI ESCOLA DE FÉRIAS EM NEUROPSICOFARMACOLOGIA 
 

HIBERSON DONATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUDMILA ICHIOKA SILGUEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A neurociência é uma área específica de atuação científica e está em constante atualização, visto 
que são frequentes as novas descobertas e que estas têm impacto direto em todas as áreas 
interligadas a ela. É importante que o graduando se atente a essas novidades e esteja em contato 
direto com os centros produtores de conhecimento, assim logrando diferencial acadêmico e 
técnico.  O objetivo do presente relato é a exposição da experiência adquirida por estudantes de 
farmácia em uma atividade extracurricular em Neuropsicofarmacologia.    A Escola de Férias foi 
oferecida pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Estado de São Paulo 
(UNESP) em Araraquara - SP, selecionou alunos de cursos de graduação e pós-graduação de 
diversas regiões que puderam ter contato com algumas áreas de pesquisa do Programa 
Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PIPGCF) oferecidos em conjunto pela 
UFSCar e UNESP. Os acadêmicos envolvidos na atividade passaram a ter novas perspectivas sobre 
a pesquisa em neurociências, e puderam entender o funcionamento da procura por alvos 
terapêuticos, levando ao interesse na pós-graduação na área. Além do enriquecimento curricular 
obtivo, pode-se estabelecer uma rede de comunicação entre os participante e pesquisadores.     As 
atividades foram desenvolvidas entre os dias 25 e 29 de julho de 2016, onde foram expostos os 
fundamentos básicos em neurociência relacionados a dor, ansiedade, dependência de substâncias 
psicoativas e neuromodulação cardiovascular com aplicações nas linhas de pesquisa dos 
organizadores por meio de atividades teórico-práticas, envolvendo alunos de várias áreas, 
gerando assim um senso de transdisciplinaridade e pluralidade. Foram feitas correlações entre as 
linhas de pesquisa básica e as implicações de potencial clínico-terapêutico, realçando a 
importância da pesquisa para a sociedade e as ciências da saúde de um modo amplo. As atividades 
práticas ofereceram conhecimento sobre modelos de experimentação animal importantes, bem 
como aqueles que se adequam ao estudo de diversos distúrbios neuropsiquiátricos, propiciando 
um senso científico de delineamento e adequação experimental aos participantes, incluindo 
Labirinto em Cruz Elevada (LCE), Rat Exposure Test (RET), Tail-Flick, Derrota Social e outros.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA- REESTRUTURAÇÃO DE LIGA ACADÊMICA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA E 
FARMÁCIA CLÍNICA 

 
HIBERSON DONATO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUDMILA ICHIOKA SILGUEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA CASSIANO GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATHANA MOYSES ALBUQUERQUE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAYNARA MARIA SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARISSA VERONESE CORBETA - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Liga Acadêmica de Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (LAAFFaC) da Faculdade de 
Farmácia e Bioquímica da Unoeste foi fundada no ano de 2012 com o objetivo de proporcionar um 
aprofundamento e experiência prática na área aos alunos. A partir do primeiro semestre do ano 
de 2016, com uma nova diretoria e cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária 
(PROEXT) sob o protocolo 04414/2016, a liga passou por uma reorganização estrutural que 
motivou este relato. A atenção farmacêutica e a farmácia clínica são áreas da farmácia que tem 
como objetivo o uso racional de medicamentos mediante ao cuidado direto ao paciente ou da 
orientação à equipe de saúde. O conceito moderno de farmácia clínica surge na década de 1970, 
nos Estados Unidos, onde o farmacêutico assume uma maior responsabilidade com a 
farmacoterapia dos pacientes e uma atenção à beira do leito, além de diminuir os erros e gastos 
desnecessários relacionados aos medicamentos. No Brasil, a área surge na década de 1980, porém 
com uma atuação muito limitada e discreta.    Como a formação farmacêutica no Brasil é 
generalista, e observando a necessidade das repetições da prática no cuidado direto ao paciente, a 
liga passou a ter um regime anual, com aulas teóricas expositivas ministradas por residentes e 
outros profissionais da saúde e aulas práticas nos ambientes da farmácia comunitária, hospital de 
ensino, onde foi possível a observação das competências clínicas, ferramentas e métodos de 
aplicação do conhecimento teórico. Tais atividades contaram com carga horária mínima definida, 
assim resultando em um maior envolvimento e noção de vínculo da liga, além de ressaltar o 
caráter de equipe multiprofissional que a atenção ao paciente deve ter.     Após a fundação liga, já 
no ano de 2013, são lançada as Resoluções 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, que 
tratam das atribuições clínicas do farmacêutico e da prescrição farmacêutica, regulando e dando 
autonomia técnica nesta área, além do surgimento de Residências Multiprofissionais em Saúde 
nas áreas de Saúde do Idoso, Intensivismo e Urgência e Trauma na região de Presidente Prudente. 
Desta forma, em um momento muito propício, a liga necessitava de uma reestruturação para que 
a adequasse a nova realidade, além de englobar a oportunidade de aproximação com a realidade 
clínica oferecida pelas residências.    
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Os idosos podem ser portadores de quadros psiquiátricos próprios desta faixa etária, como 
estados depressivos, quadros psicóticos ou demências, fazendo-se necessário o uso de 
psicofármacos para o tratamento desses transtornos. Para manejar de maneira adequada o 
tratamento com esses medicamentos, é fundamental que sejam considerados alguns fatores 
como alterações fisiológicas próprias do envelhecimento que alteram principalmente a 
farmacocinética, e também o uso de outros medicamentos para problemas crônicos, que podem 
acarretar em diversas interações medicamentosas indesejadas.  Descrever a experiência do 
processo de observação e acompanhamento da quantidade de idosos atendidos na farmácia de 
uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) que utilizam medicamentos classificados como 
psicofármacos e quais classes terapêuticas foram mais prescritas.     Evidenciamos que há um 
grande número de idosos em uso de algum psicofármaco. Vale ressaltar que estes resultados são 
preocupantes, principalmente quanto ao uso de benzodiazepínicos, como clonazepam e 
diazepam, considerados inapropriados para idosos de acordo com a lista de Beers-Fick, que 
descreve alguns medicamentos que devem ser evitados por idosos, devido a alguns riscos 
inerentes a esta faixa etária, dentre eles o risco de quedas.     Trata-se de estudo descritivo de 
relato de experiência de uma das ações de ensino desenvolvidas pelo Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde do Idoso. A unidade de saúde possui uma farmácia onde atua um 
farmacêutico, auxiliar de farmácia e farmacêutico residente. Esses profissionais realizam a 
dispensação de medicamentos e orientações aos pacientes, dentre estes, muitos idosos são 
atendidos, pois é a população que mais utiliza medicamentos. Por um período de 45 dias, todas as 
prescrições atendidas, de indivíduos com mais de 60 anos de idade, foram avaliadas a fim de 
identificar a presença de medicamentos controlados classificados como psicofármacos. A ideia de 
realizar essa observação surgiu a partir da necessidade de conhecer de maneira geral a situação 
atual quanto ao uso de psicofármacos, identificar um possível excesso de prescrição destes 
medicamentos e traçar estratégias interdisciplinares para diminuir o evento. A unidade de saúde 
possui aproximadamente 550 idosos adstritos no território, e pouco mais de 25% (139) desses 
idosos utilizam psicofármacos. As classes terapêuticas mais prescritas foram os benzodiazepínicos 
e antidepressivos.    

 


