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ALTERAÇÕES NO METABOLISMO GLICÊMICO E AVALIAÇÃO ENZIMÁTICA EM USUÁRIOS DE ESTATINAS  
 

MARCIA REGINA PESSOA ANDRADE  
GABRIELA HARO DE MELO  
THAIS RODRIGUES MANÉA  

 
Estatinas são medicamentos de primeira escolha no tratamento dos distúrbios lipídicos, reduzindo o 
risco de aterosclerose, uma vez que seu uso reduz de forma significativa os níveis sérico de colesterol 
com redução dos níveis séricos de LDL-c em até 50%, bem como em paralelo reduzem em menor escala 
triglicerídeos e de forma modesta estimula a síntese das lipoproteínas HDL-c. A eficiência demonstrada 
pelas estatinas tornaram esses medicamentos amplamente utilizados em todo o mundo, sendo 
atualmente um dos mais comercializados e apesar de boa tolerabilidade, esses fármacos ainda estão 
relacionadas com ocorrência de efeitos colaterais hepáticos e musculares, bem como evidências 
recentes demonstram associação com elevação dos níveis glicêmicos. Identificar a ocorrência de efeitos 
colaterais hepáticos e musculares e associação com possíveis alterações glicemicas em usuários de 
sinvastatina 20 mg. Após a aprovação de ética (CAAE: 53811216.5.0000.5515/ CEP3098), selecionamos 
através de questionário 16 pacientes, homens com 68±13 anos (n=4) e mulheres 62±8 anos (n=12), 69% 
deles em uso a mais de 1 ano de sinvastatina 20 mg ao dia. Foram levantados os resultados do perfil 
lipídico e enzimas CK, TGO e TGP do prontuário desses pacientes. Glicemia e hemoglobina glicada A1c 
foram dosadas no laboratório de Análises Clínicas da Unoeste em dois momentos, na seleção e 6 meses 
após. Em ambos os sexos, os resultados das enzimas utilizadas para avaliação de dano hepático (TGO e 
TGP) e injúria muscular (CK total) se encontraram dentro da normalidade. Os níveis de Hemoglobina 
glicada (A1c) que avaliam o metabolismo glicídico dos últimos 2 a 3 meses de vida apresentaram uma 
pequena variação (6,3±1,1%) em relação aos parâmetros iniciais e os níveis glicêmicos dentro dos 
valores normais. O manejo clínico das dislipidemias visa o alcance das metas terapêuticas para redução 
do risco cardiovascular com redução dos níveis de LDL-c, mas é importante verificar os sintomas 
musculares associados a medicação com associação com os níveis da CK. Foi observado que os pacientes 
apresentavam sintomatologia sem relevante aumento sérico da CK. Já os paciente com elevações pouco 
evidentes da A1c, não apresentavam sintomas associados a hiperglicemia No entanto, faz se necessário 
maior número de participantes para uma conclusão mais efetiva, e esses resultados são considerados 
parciais, visto a importância clínica do uso das estatinas na redução do risco aterosclerótico e desta 
forma, estendemos o convite e questionário a um maior número de participantes.    UNOESTE     
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ASPECTOS LOCAIS, QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES EM AMOSTRAS DE 
ÁGUA E DOS BOCAIS DE BEBEDOUROS DE UMA CIDADE DO OESTE PAULISTA"  

 
RENATO BATISTA DO AMARAL  

THAIS KARULINE NASCIMENTO  
LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  

 
A água é indispensável à saúde humana, assim como, para o desenvolvimento de uma série de 
atividades em variados setores. Bebedouros em locais públicos são comuns no Brasil. Porém, pouco se 
sabe da qualidade microbiológica de sua água e bocais. O trabalho tem como objetivo avaliar a 
contaminação da água e bocais de bebedouros por coliformes totais e termotolerantes por meio da 
técnica de Petrifilm, assim como, averiguar visualmente os aspectos do local onde o mesmo está 
instalado.  Foram coletadas em dois momentos diferentes, amostras de água e dos bocais de 10 
bebedouros presentes em locais públicos na cidade de Presidente Prudente - SP. A primeira coleta foi 
realizada entre Outubro e Novembro de 2016, e a segunda em Julho de 2017, ambas realizadas nos 
mesmos bebedouros. A amostra da água foi acondicionada em frasco contendo tiossulfato de sódio 
(1,8mg/100ml) para inativar o cloro residual presente. A amostra do bocal foi coletada com o auxílio de 
um swab e transportada em 10 ml de solução salina 0,9%. As amostras foram homogeneizadas e 
alíquotas de 1,0 ml foram semeadas nas placas Petrifilm EC para contagem de coliformes totais e 
termotolerantes, e em seguida foram incubadas em estufa a 37º C por 48h. Além disso, foi realizada 
uma avaliação do local onde estes bebedouros estavam instalados.  Na primeira análise da água apenas 
um dos bebedouros apresentou contaminação por coliforme total (1 UFC/ml) e na segunda todos 
apresentaram resultados negativos. Na primeira avaliação dos bocais foi verificado que quatro amostras 
continham contaminação por coliformes totais (51 UFC/ml à incontáveis), já na segunda, três 
bebedouros permaneceram e outros dois novos apresentaram contaminação por coliformes totais e em 
um deles foram encontrados 87 UFC/ml de coliformes termotolerantes. Estes resultados podem estar 
relacionados com os aspectos encontrados nas proximidades dos bebedouros, ou seja, cerca de 50% 
deles estão instalados em locais com falta de higiene básica, 30% a menos de um metro de banheiros e 
em 70% foi observado sinais da presença de animais (penas e fezes). A análise da água dos bebedouros 
demonstrou ausência de coliformes termotolerantes, estando de acordo com a legislação. Entretanto, a 
presença de coliforme totais é um indicativo de má qualidade higiênico-sanitária. A presença de 
coliforme termotolerantes nos bocais, sinais da presença de animais e a pequena distância dos 
banheiros demonstraram uma má higienização e manutenção dos bebedouros, o que pode favorecer a 
contaminação dos mesmos por microrganismos patogênicos que podem ser transferidos para a água. 
De maneira geral, além de problemas de saúde, o uso da água contaminada gera inúmeros prejuízos 
econômicos. As más condições dos bebedouros avaliados neste estudo indicam que investimentos em 
saneamento básico são de extrema importância, uma vez que locais com saneamento adequado 
possuem menores riscos de doenças associadas ao consumo de água contaminada. - N. do protocolo no 
SGP: 2966         
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AVALIAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) EM FOTOPROTETORES CONTENDO EXTRATO DAS 
FOLHAS DE CAMPOMENESIA PUBESCENS (GUABIROBA).  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  
ANGÉLICA MARIA ALEANDRI  

LETÍCIA LIRA BATISTA  
 

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 protetores solares para a 
preservação da saúde cutânea. Protetores solares são produtos cosméticos que contêm substâncias 
químicas e/ou físicas que atuam como barreira protetora da pele contra as radiações solares, 
principalmente UVA e UVB. Protetores solares contendo ativos naturais tem atraído atenção 
principalmente por ter a finalidade de reduzir às reações alérgicas aos filtros químicos, além de 
proporcionar a sustentabilidade isso porque na sua obtenção gera menos resíduos tóxicos. Muitos 
extratos vegetais apresentam atividade fotoprotetora ou a capacidade de potencializar o FPS desses 
produtos. O objetivo do trabalho foi avaliar o fator de proteção solar (FPS) da emulsão cosmética (Gel-
Creme) contendo o extrato vegetal das folhas de Campomenesia pubescens (Guabiroba). As folhas de 
Guabiroba, secas e moídas, foram percoladas com hexano, clorofórmio e álcool etílico absoluto, e 
posterior evaporação dos solventes, obtendo-se o extrato hexânico (EH), o extrato clorofórmico (EC) e o 
extrato etílico (EE). A metodologia empregada para a determinação do FPS dos extratos vegetais e do 
gel creme incorporado com os extratos vegetais foram realizada através do método in vitro de Mansur. 
Este método consiste em estimar o FPS através das análises espectrofotométricas na faixa de 290 a 
320nm (UVB) dos extratos brutos e dos geis-cremes contendo os extratos vegetais a 5% Nas análises 
espectrofotométricas, todos os extratos apresentaram absorbância na região UVB (290-320), na 
concentração de 2mg/ml. O extrato hexânico, clorofórmio e etílico apresentaram FPS igual a 19,7; 12,7 e 
14,8, respectivamente. Os extratos brutos incorporados no gel creme apresentaram FPS igual a 10,4 
(EH) e 10,7 (EE). O gel creme contendo o EC, não foi possível determinar o FPS. Os extratos hexânico, 
clorofórmio etanólico das folhas de Guabiroba estudados possuem compostos bioativos capazes de 
absorver os raios UV na região de UVB (290-320). De acordo com a ANVISA, por meio da RDC nº 30 de 
1º de junho de 2012, considera-se um produto apropriado para emprego em cosméticos fotoprotetores 
aquele que expressar um FPS igual ou maior que 6,0. Isso indica que os extratos hexânico e etílico 
podem ser incorporados em formulações cosméticas fotoprotetoras, pois apresentaram FPS maior que 
6,0. A utilização do extrato de guabiroba em formulações cosméticas fotoprotetoras pode ser 
considerada como uma alternativa para substituir filtros químicos sintéticos.         
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE SÍFILIS EM USUÁRIOS DE UMA ESF DE PRESIDENTE 
PRUDENTE, SP.  

 
LUDMILA ICHIOKA SILGUEIRO  

ISABELA CASSIANO GONÇALVES  
THAISE RAMIRES TONIZZA  

ANA RITA PALADINO TUMITAN  
 

O número de casos de sífilis no Brasil tem aumentado nos últimos anos, apesar do diagnóstico e 
tratamento serem acessíveis, a doença continua sendo um grave problema de saúde pública. Sendo o 
conhecimento um importante fator para prevenção da doença, é necessário avaliar o conhecimento 
sobre sífilis em usuários de Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Este estudo teve por objetivo avaliar 
o conhecimento sobre sífilis em usuários de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Presidente 
Prudente, SP. O projeto foi aprovado pelo CEP (CAAE: 67054017.9.0000.5515 e número do parecer: 
2.053.164). Os participantes estão respondendo um questionário abrangendo características gerais e 
questões relativas à sífilis.  Resultados Parciais: Os resultados parciais (52 participantes) mostram uma 
população composta em sua maioria por pessoas do gênero feminino, que possui companheiro (a), de 
religião católica, com escolaridade de 4 a 7 anos de estudo e renda mensal de até 1 salário mínimo. 
Pouco mais da metade dos envolvidos (55,7%) não realizou o teste de sífilis, embora 80,7% saiba que a 
doença é identificada por exame laboratorial e 53,8% nunca usa preservativo nas relações sexuais, 
embora 78,8% saiba que seu uso impede a transmissão da doença. Mesmo diante de resultados 
parciais, podemos perceber a a carência de informações da população estudada. Há necessidade de 
propor ações para educação dos usuários da ESF a respeito da sífilis, especialmente no aspecto 
prevenção.         
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AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E HEPÁTICO DE RATOS WISTAR ALIMENTADOS COM DIETA 
HIPERCALÓRICA E SUPLEMENTADOS COM BIXINA  

 
PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA  
LEANDRO LOPES HAIDAMUS  

WANDERSON LUÍS DE CARVALHO  
 

O Brasil é um produtor em potencial do urucum e este é amplamente utilizado na indústria alimentícia, 
farmacêutica, têxtil, culinária tradicional, além de sua importância cultural. Seu baixo custo de produção 
e a possibilidade de cultivo domiciliar permite fácil acesso em todos os níveis sociais. Como o urucum é 
comumente empregado na alimentação, sua ação protetora é de grande importância, porém, seu 
mecanismo de ação como agente hipolipidêmico e hepatoprotetor in vivo ainda não está 
completamente determinado. Testar o carotenoide bixina, presente no urucum, verificando os seus 
eventuais efeitos sob o metabolismo lipídico e hepático em ratos Wistar Foram utilizados 15 ratos 
machos Wistar do Biotério Central da UNESP, Campus de Dracena, com pesos entre 150 e 200g, 
mantidos em gaiolas específicas, recebendo ração para roedores e água ad libitum pelo período de 25 
dias; sendo divididos aleatoriamente em 3 grupos de 5 animais. Grupo Controle (GC) foi alimentado 
apenas com ração padrão comercial, Grupo Tratamento 1 (GH) com dieta hipercalórica por adição de 
25% de gordura vegetal hidrogenada à ração padrão comercial e Grupo Tratamento 2 (GH+B) com dieta 
hipercalórica por adição de 25% de gordura vegetal hidrogenada acrescido de 8% de bixina. 
Posteriormente, foram eutanasiados, sendo feitas as dosagens de triglicerídeos, colesterol, c-HDL, c-LDL, 
glicose, AST, ALT e análises histopatológicas.  A dieta com bixina no grupo GH+B promoveu manutenção 
do peso, diminuição dos níveis da enzima ALT, diminuição dos níveis de triglicerídeos e aumento de 
HDL-c. Ainda, a histopatologia hepática evidenciou diminuição da degeneração gordurosa, infiltrado 
inflamatório e lesão celular. Os dados experimentais foram apresentados em médias e desvios padrão e 
submetidos à Análise de Variância (ANOVA), com o pósteste de Tukey. Presumivelmente, este extrato 
na dieta poderia atuar como interferente no perfil lipídico, e este por sua vez nas dislipidemias. Apesar 
de não ter surtido efeito sobre as concentrações de CT, demonstrou-se eficaz quanto à manutenção do 
peso, elevações de HDL-c e diminuição de TG. Além disto, estudos futuros poderão compreender 
melhor o efeito desta substância que demonstra ser promissora também na redução de LDL-c. No caso 
do grupo tratado GH+B pode-se associar ao efeito protetor da bixina ao diminuir o processo 
inflamatório e o grau de degeneração celular. O mecanismo de proteção talvez se dê pelo efeito 
antioxidante da substância, que sugere diminuição da peroxidação da membrana plasmática dos 
hepatócitos e consequente dano celular com extravasamento do conteúdo citoplasmático, 
corroborando os resultados das dosagens séricas de ALT. A bixina exerceu efeito positivo nos exames 
laboratoriais frente à dislipidemia induzida por acréscimo de gordura na dieta, evidenciados pelos 
resultados nas dosagens de ALT, triglicerídeos, HDL-c, glicose, evolução da massa corpórea e redução do 
processo inflamatório hepático no período de tratamento dos animais.    Unoeste     
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DESENVOLVIMENTO DE XAMPU CONTENDO EXTRATOS VEGETAIS COM PROPRIEDADES ANTICASPA  
 

MARCOS ALBERTO ZOCOLER  
ELORRAINE COUTINHO MATHIAS  

 
A caspa é caracterizada por uma descamação excessiva do couro cabeludo, e quando esta descamação é 
acompanhada por inflamações e lesões avermelhadas, surge a dermatite seborréica, que é uma doença 
não infecciosa, e acomete pessoas de várias faixas etárias. Estudos mostram que não existe uma forma 
totalmente eficaz para a prevenção e o desenvolvimento ou o reaparecimento da caspa, mas existem 
xampus com princípios ativos específicos que podem atenuar o problema. Estes xampus possuem 
propriedades antifúngicas e queratolíticas, podendo eliminar os fungos e diminuir esta descamação 
excessiva e irritação do couro cabeludo. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar a 
estabilidade de formulações de xampu anticaspa contendo extratos vegetais de Hamamelis (Hamamelis 
virginiana), Ginkgo (Ginkgo biloba L.), Gengibre (Zingiber officinale), Chá Verde (Cammelia sinensis)) e 
Bardana (Arctium lappa). Foram preparados 500 g de cada uma das 5 formulações de xampus contendo 
os extratos vegetais. As amostras foram submetidas aos testes de estabilidade preliminar no qual foram 
analisada as características organolépticas (cor, odor e homogeneidade), pH, espuma e viscosidade. A 
determinação do volume de espuma teve como objetivo, medir a quantidade de espuma que a 
formulação foi capaz de formar, analisando se a presença do extrato vegetal interfere na quantidade de 
espuma formada. Os testes foram realizados semanalmente, durante 30 dias e as amostras foram 
mantidas em geladeira (2 a 8°C), estufa (40ºC) e temperatura ambiente. As analises foram realizadas em 
triplicata. Todas as amostras dos xampus não apresentaram alteração na coloração, odor e 
homogeneidade, durante o período de 30 dias, nas três condições de armazenamento, mantendo-se 
colorações de amarelo claro a castanho claro com odor característico. Todas as formulações 
desenvolvidas apresentaram valor de pH entre 4,3 (Hamamelis) e 6,1 (Bardana). A maior viscosidade foi 
do xampu de Ginkgo (1.131 cP) e a menor foi de 544 cP do xampu de Hamamelis. De acordo com o 
resultado obtido, verificou-se que o xampu Base e todas as amostras contendo os extratos 
apresentaram a mesma quantidade de espuma. As propriedades organolépticas dos xampus permitem 
observar se que as matérias-primas e os extratos não sofreram degradação com o armazenamento. O 
pH das amostras de xampu são compatíveis com o pH fisiológico do couro cabeludo. Se o pH do xampu 
não for ideal pode provocar problemas como irritações e alergias. Quanto à viscosidade, as formulações 
mostraram-se adequadas, uma vez que em se tratando de formulações dermatológicas, é necessário ter 
uma viscosidade que permita a aderência ao couro cabeludo para que haja a ação antifúngica, 
facilitando o combate a caspa. A adição dos extratos no xampu base não interferiram na formação de 
espuma, portanto a quantidade de tensoativos nas formulações esta adequada. Os resultados sugerem 
que as formulações mostraram-se estáveis em todas as propriedades avaliadas.         
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO GEL E GEL CREME COM ATIVOS NATURAIS 
PARA REDUÇÃO DE MEDIDAS EM TRATAMENTOS ESTÉTICOS.  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  
JANAINA DAYANE BATISTELA  

LUCIANE ALINE ESCARABAJAL  
LUCIMEIRE FERNANDES CORREIA  

 
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. Observa-se uma 
imensa gama de cosméticos para redução de medidas corporais oferecidas no mercado. Muitas pessoas 
recorrem a esse tipo de produto, utilizando-o em casa da forma que melhor lhe convir, deslumbrando 
os resultados prometidos. A utilização de extratos e óleos essenciais de plantas medicinais para 
tratamento de redução de medidas corporais é comum em produtos cosméticos. Desenvolver e avaliar 
a estabilidade de produtos cosméticos (gel e gel-creme) com ativos naturais com potencial redutor de 
medidas corporais para serem utilizados em tratamentos estéticos. Os extratos de ginkgo, gengibre, 
centela, chá verde, ginseng e de castanha da índia; os óleos essenciais de alecrim e de hortelã, foram 
utilizados no desenvolvimento dos produtos cosméticos. As amostras do gel e do gel creme corporal 
foram armazenadas em três condições distintas: ambiente (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. Foram avaliados as características organolépticas, pH e fotodegradação mediante exposição à 
radiação de uma lâmpada de vapor de mercúrio, com 125 Watts de potência, em um fotoreator. As 
amostras do Gel Creme Corporal contendo os extratos vegetais se mantiveram em condições normais 
armazenadas no ambiente e na geladeira. Quando armazenados na estufa apresentaram Leve 
Modificação de Aparência, Leve Modificação de Cor e Leve Modificação de Odor já na primeira semana 
de ensaio. Os valores do pH do gel e do gel creme variaram de 6,9 a 6,7; e do gel creme de 5,9 a 6,3. Em 
ambas as preparações testadas houve fotodegradação.  As duas formulações testadas demostraram que 
quando armazenadas em temperaturas altas sofrem alterações organolépticas leves. O pH das duas 
formulações se manteve em condições ácidas com leve alteração do valor do pH inicial e do pH final. Em 
ambas as preparações testadas houve fotodegradação, o que indica que devem ser armazenados em 
condições de temperatura ambiente, abaixo de 30°C, e o uso de embalagem foto resistentes para o 
acondicionamento dos produtos.  De acordo com os resultados obtidos neste estudos podemos concluir 
que os produtos desenvolvidos (Gel e Gel Creme) para a redução de medidas corporais contendo 
extratos vegetais e os óleos essenciais apresentam estabilidade adequada quando armazenada em 
temperatura ambiente e acondicionadas em embalagens primárias fotoresitentes, pois os ativos e as 
preparações sofrem fotodegração.         
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO GEL À BASE DE ANACARDIUM OCCIDENTALE L. 
(CAJUEIRO)  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

CARLOS EDUARDO DE GASPARI  
DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  

 
As queimaduras vêm sendo um grande problema de saúde pública, devido sua gravidade, complicações 
e sequelas decorrentes dessas lesões. Varias comunidades utilizam plantas medicinais no tratamento de 
lesões provocadas por queimaduras. As cascas da espécie Anacardium Occidentale L. (cajueiro), são 
muito utilizadas na medicina popular no tratamento de queimaduras, devido seu efeito anti-
inflamatório diminuindo a formação de edema no local lesionado. Este trabalho tem como objetivo 
desenvolver um gel com extrato glicólico das cascas do caule do cajueiro para ser utilizado no 
tratamento de queimaduras. Cascas do caule de cajueiro foram coletadas e secas em estufa a 40°C por 4 
dias e posteriormente pulverizadas em moinho de facas. O extrato bruto etanólico foi obtido por 
maceração, durante 10 dias. O solvente foi evaporado a vácuo. Realizou-se a Cromatografia em Camada 
Delgada do extrato bruto etanólico em cromatoplacas de sílica gel. Foram utilizados quercetina, rutina, 
ácido gálico e ácido tânico como padrões. Foram determinados o teor de polifenóis totais e o teor de 
flavonoides totais no extrato bruto. O extrato glicólico de Anacardium occidentale L. foi obtido 
dissolvendo o extrato bruto em solução de Propilenoglicol:Água 4:1. O gel foi obtido incorporando 20% 
p/p do extrato glicólico de cajueiro em gel de carbopol 2%. Este gel foi acondicionado em bisnagas 
plásticas e armazenadas em três condições distintas: ambiente (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. Foram avaliados as características organolépticas e pH. O resultado da cromatográfia em 
camada delgada do extrato bruto das cascas do caule de Anacardium occidentale L., demonstrou a 
presença de flavonoides e taninos em sua composição. O teor de fenóis totais obtida no extrato bruto 
foi de 49% p/p; e de flavonoides totais de 1,5% p/p. As amostras do gel com extrato glicólico 
Anacardium occidentale L nas condições armazenadas não sofreram modificações significativas em 
relação à aparência, cor, odor e brilho. O pH dos amostras do gel armazenadas nas três condições se 
manteve entre 6,0 a 6,2 durantes os 28 dias de avaliação. O possível efeito anti-inflamatório do extrato 
da casca do cajueiro pode ser atribuído à presença de polifenóis (Taninos e Flavonóides) identificados no 
extrato etanólico. Extratos contendo taninos e flavonoides apresentam pH acido, portanto a base do gel 
é ideal para a estabilidade dos polifenóis. Ensaios organolépticos são procedimentos utilizados para 
avaliar as características de um produto detectáveis pelo aspecto, cor, odor e tato. Eles fornecem 
parâmetros que permitem avaliar de imediato alterações dos produtos testados. A partir dos resultados 
obtidos verificamos que o gel com extrato glicólico Anacardium occidentale L apresenta boa 
estabilidade físico- química, podendo ser utilizado no tratamento de queimaduras e na cicatrização de 
feridas.         
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DETERMINAÇÃO DE METAHEMOGLOBINA EM TABAGISTAS  
 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
LUCAS SILVA BARCELOS  

 
Metahemoglobina (MeHb) é o resultado da alteração do estado de oxidação do ferro (Fe+2 para Fe+3), 
da hemoglobina dificultando sua ligação ao oxigênio diminuindo a oxigenação do organismo. A 
metemoglobinemia pode ser decorrente de alterações congênitas ou desencadeada por diferentes 
agentes químicos como alguns medicamentos, nitrato e nitrito de sódio, azul de metileno, alguns 
componentes gasosos presentes na fumaça de automóveis e cigarros.  Realizar a quantificação de 
metahemoglobina em sangue de fumantes e comparar os resultados obtidos da quantificação foram 
objetivos desta pesquisa. O projeto foi analisado e aprovado pelo CEP com o protocolo do CAAE 
60306216.0.0000.5515. Após leitura e assinatura do TCLE, os voluntários responderam a um 
questionário e a determinação de MeHb foi realizada por espectrofotometria na região do visível. A 
reação foi realizada em sangue hemolisado e tamponado com a adição de ferricianeto fosfato e cianeto 
neutralizado.  Os resultados obtidos a partir das respostas dos questionários mostrou que 66,7% eram 
tabagista há mais de 10 anos. Dentre os sintomas relatados estavam dor de cabeça (25%), falta de ar 
(25%), taquicardia (8,3%), outros sintomas não especificados (8,3%) e nenhum sintoma 33,4%. As 
dosagens de MeHb estavam entre 0,4 a 1,12%, sendo que, dois voluntários declararam os hábitos 
tabagistas por 35 anos e as MeHb estava em 1,10% fumando de 5 a 10 cigarros ao dia e 1,21% 
consumindo cerca de 30 cigarros ao dia. Um terceiro voluntário com 1,02% de MeHb relatou 8 anos de 
tabagismo, consumindo 3 a 4 maços de cigarros por dia. Os valores de referência de MeHb são 
considerados normais quando os valores são inferiores a 2%, no entanto valores superiores, até 15% 
podem ser assintomáticos ou desencadear sintomas como pele acinzentada. Valores superiores a 15% a 
coloração do sangue está alterada de vermelho para marrom modificada pela mudança do estado de 
oxidação do íon ferro (Fe+2 para Fe+3).  As dosagens de metahemoglobina de todos os voluntários 
estiveram dentro dos níveis considerados normais, ou seja, menores que 2%, mesmo para os 
participantes que relataram fumar mais de 20 cigarros ao dia e para os voluntários com 10 anos ou mais 
de hábitos tabagistas.          
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: IMPORTANTE CAUSA DE INAPTIDÃO EM CANDIDATOS À DOAÇÃO 
DE SANGUE.  

 
MARGARIDA MARIA SILVEIRA  

ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA ALCANTU  
 

A escassez de doadores de sangue no Brasil constitui importante problema de saúde pública que se 
agrava com os altos percentuais de inaptidão clínica e sorológica entre as pessoas que se dispõem a 
doar e com o aumento crescente da necessidade de transfusões. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
é o principal fator de risco modificável para as doenças cardiovasculares que incluem o acidente 
vascular cerebral e o infarto do miocárdio, que são as duas maiores causas isoladas de morte em nosso 
país.  O objetivo deste estudo 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 junho de 2011 a 
agosto de 2015.  Trata-se de estudo retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa cujos dados 
foram obtidos por meio de boletins mensais de produção elaborados de acordo com as Normas Técnicas 
do Ministério da Saúde estabelecidas por meio das Portarias n.1353, de 13 de junho de 2011 e n. 2.712, 
de 12 de novembro de 2013 e da Resolução n.34, de 11 de junho de 2014 e analisados por meio de 
estatística descritiva de tendência central.  Do total de 44110 candidatos à doação avaliados no período 
do estudo, 12401 (28,1%) foram considerados inaptos durante o processo de seleção clínica de 
doadores. No gênero masculino, obteve-se o total de 29819 candidatos à doação sendo 23548 
considerados aptos e 6271 (21,0%) inaptos. Dentre o total de candidatos inaptos, 1061 (16,9%) foram 
considerados inaptos para doar por apresentarem HAS. No gênero feminino, 14291 candidatas 
compareceram para doar sendo 8089 aptas e 6202 (43,4%) inaptas. Dentre as candidatas inaptas, 275 
(4,4%) foram excluídas por manifestarem HAS.  Desse modo, a HAS foi a causa de inaptidão mais 
frequente entre os candidatos do gênero masculino e a terceira causa de inaptidão no gênero feminino 
em concordância com estudos realizados em alguns Serviços de Hemoterapia do Brasil.  Os resultados 
obtidos no presente estudo demonstram a necessidade de intensificar as ações educativas para o 
controle da hipertensão arterial, bem como para a tomada de decisão de doar sangue. O perfil esperado 
do doador voluntário inclui a capacidade de manter-se saudável. Conhecer o perfil dos candidatos 
inaptos à doação de sangue é importante para manter a segurança da prática hemoterápica.          
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IDENTIFICAÇÃO DE CROMO (III) COMO CONTAMINANTE EM GELATINAS COMERCIALIZADAS EM 
PRESIDENTE PRUDENTE (SP)  

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

ISABELA ALVES DE SOUZA  
CHELSEA PEREIRA DE SOUZA  

 
O cromo (Cr3+) é necessário na dieta humana, principalmente para o metabolismo dos carboidratos. 
Pode ser encontrado em água potável, levedo de cerveja e grãos integrais, ou através de gelatinas 
contaminadas, proveniente da extração do colágeno no tratamento industrial do couro bovino, 
podendo causar danos à saúde quando ingerido acima de 200µg/dia. O colágeno é um produto utilizado 
em diferentes setores industriais, entre eles o alimentício. A gelatina comestível, apreciada e muito 
consumida pela população, principalmente por não possuir restrições e ser um alimento de grande 
apelo, especialmente para o público infantil, aliado ao preparo fácil.  Investigar a presença de Cr3+ em 
gelatinas comerciais de acordo com a legislação vigente.  Após a digestão de oito amostras de gelatina, 
em triplicata (marcas do tipo colorida em pó, incolor em pó e em folha incolor), a presença de Cr+3 foi 
determinada por espectrofotometria de absorção atômica.  Os resultados obtidos demonstraram que 
todas as amostras de gelatina apresentaram concentrações de Cr+3 acima do permitido pela legislação 
(0,1 ppm), enter 0,9 ppm a 2,2 ppm. A gelatina é um alimento fácil de digerir, popular entre as crianças 
e muito oferecido aos pacientes hospitalizados. A ANVISA determina que a concentração máxima de 
cromo na gelatina deve ser menor que 0,1 ppm. Porém, todas as marcas analisadas continham 
quantidades de cromo até 22x vezes maiores que o permitido. Se consumida por população 
imunocomprometida, crianças ou idosos pode causar mais danos à saúde.  O Cr+3 pode ter sido 
arrastado durante o processamento do colágeno para a fabricação de gelatina e/ou adicionado ao 
produto colorido como corante.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
736 

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

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Farmácia    

 
 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFIÇÃO DE CHUMBO EM BATONS  
 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
YASMIN CASTELANI DE AZEVEDO DO CARMO  

 
Batom, cosmético de uso diário pela maioria das mulheres, e tem sido alvo de pesquisa para a detecção 
de metais pesados, entre eles o chumbo. Esse metal pode desencadear efeitos tóxicos locais e 
sistêmicos ao longo da vida da consumidora. No organismo, o chumbo se liga nos grupamentos 
sulfidrilas das proteínas com a depleção da glutationa, também age competindo com o cálcio, afetando 
a liberação de neurotransmissores e na via biossintética do grupamento heme da hemoglobina. Os 
sistemas de órgãos afetados pela chumbo incluem os sistemas nervoso, hematológico e reprodutivo, 
bem como os rins.  O objetivo do trabalho foi determinar a presença de chumbo e comparar os 
resultados com os valores recomendados pela agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA).  Para 
análise foram utilizadas duas marcas de batons com as tonalidades vermelho e marrom. A quantificação 
do chumbo foi realizada pelo método de espectrofotometria de absorção atômica (EAA), após digestão 
das amostras em duplicata.  Os resultados obtidos após leitura no EAA mostraram que as marcas e cores 
dos batons analisados não apresentavam chumbo em sua composição. A mídia tem valorizado a 
presença de metais pesados como o chumbo nos batons comercializados no Brasil e Mundo. No 
entanto, sua ausência parece não gerar interesse para a divulgação. Estar em concordância com a 
legislação é uma obrigação das indústrias, especialmente em produtos alimentícios, farmacêutico, 
cosméticos ou de uso amplo e diário. Os órgãos reguladores mundiais de saúde estimulam a diminuição 
da quantidade de chumbo nos cosméticos para 0,1 µg/g. No Brasil, atualmente o limite máximo 
permitido pela ANVISA de chumbo em aditivos adicionados aos cosméticos está em 20 µg/g. A 
concentração de chumbo encontrada foi semelhante aquele estimulado pelos órgãos reguladores 
internacionais. No entanto, os limites mínimos nacionais podem causar danos à saúde, pois em 
quantidades muito inferiores desencadeiam o aumento da absorção de outros metais pesados por via 
dérmica. Por isso, é importante informar aos usuários diários de cosméticos sobre os possíveis danos à 
saúde, assim como divulgar a baixa concentração de chumbo nos cosméticos.  A ausência de chumbo 
nos batons está em concordância com a determinação da legislação brasileira e americana, evitando 
desta forma a exposição e diminuindo os riscos dos efeitos tóxicos.          
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INFECÇÕES PARASITÁRIAS NA POPULAÇÃO DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO  
 

ELIANE SZUCS DOS SANTOS  
SABRINA DA SILVA LOPES  

THAIS KARULINE NASCIMENTO  
 

As enteroparasitoses representam um grande problema de saúde pública, principalmente em países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ocorrem em todas as faixas etárias e níveis socioeconômicos, 
principalmente nos ambientes destinados ao cuidado infantil. A parcela da população mais suscetível às 
parasitoses são as crianças. Isto ocorre em função do não atendimento/desconhecimento das noções 
básicas de higiene e por estarem atravessando a fase da oralidade, na qual levam todos os objetos à 
boca, tendo maior contato potencial com contaminação em estágios infectantes de parasitas. A 
sintomatologia das parasitoses subdivide-se em sintomas leves e inespecíficos, tais como distúrbios do 
sono, vômitos ocasionais, dificuldade de concentração e irritabilidade; enquanto que os graves estão 
diretamente relacionados à desnutrição, diarreia crônica e depressão do sistema imune, o que resulta 
em baixa qualidade de vida. Portanto, se faz necessário identificar, tratar e prevenir as infecções 
parasitárias, a fim de evitar prováveis epidemias e formação de novas áreas endêmicas Identificar a 
prevalência de parasitose na população atendida no Laboratório de Análises Clínicas Dr. João Carlos 
Grigoli  Pesquisa documental e descritiva dos atendimentos realizados pelo Laboratório Os dados 
mostraram que 4.295 exames parasitológicos realizados no laboratório no período de julho a dezembro 
de 2015, sendo que 404 amostras foram positivas para algum tipo parasita, ou seja, 9,40% dos exames 
foram positivos.  Foi observada a prevalência de parasitoses por faixa etária e sexo, os resultados 
apontam que são mais frequentes parasitoses em crianças e no sexo masculino de modo geral  De modo 
geral podemos concluir que a faixa etária e sexo mais atingido são as crianças e o sexo feminino, e que 
estão sendo válidas as medidas de prevenção que o município utiliza, como saneamento básico em todo 
município, coleta de lixo, tratamento d'água, projetos das unidades de estratégia e saúde das famílias de 
prevenção como educação em saúde, tratamento preventivo com uso de medicamentos antiparasitários 
e conscientização de limpeza urbana.          
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO EM AMBIENTE HOSPITALAR  
 

CAROLINA SCARPARI GERMANO  
 

O medicamento é um insumo fundamental na promoção e recuperação da saúde e a atenção 
farmacêutica possibilita maior aproximação do farmacêutico com o usuário, visando à adesão ao 
tratamento farmacológico e alcance de resultados que melhorem a qualidade de vida do paciente. O 
usuário precisa ter acesso ao medicamento adequado e saber exatamente o que fazer com ele 
(KOPITTKE; CAMILLO, 2010). Habilitado ao grau de especialista, o Farmacêutico Hospitalar é o 
profissional responsável pelos assuntos relacionados com o medicamento a nível hospitalar, cabendo-
lhe assumir diversas responsabilidades no que diz respeito ao circuito do medicamento dentro da 
instituição. Verificar por meio de uma revisão bibliográfica narrativa a atuação do profissional 
farmacêutico dentro do contexto hospitalar, relacionando o papel do farmacêutico nas intervenções 
farmacêuticas e as suas respectivas importâncias. Foram realizadas pesquisas na "internet" em sítios 
institucionais de sociedades científicas, estabelecimentos de saúde e outras instituições vinculadas à 
área hospitalar; bem como em revistas científicas e livros. Como descritores utilizou-se farmácia 
hospitalar e assistência farmacêutica. A pesquisa foi realizada durante o mês de março de 2017. O papel 
do farmacêutico é assegurar a terapêutica medicamentosa aos doentes do hospital, para garantir a 
qualidade, a eficácia e a segurança dos medicamentos ao menor custo possível. Dispensar 
medicamentos, de forma segura e oportuna, é uma das atribuições principais de uma Farmácia 
Hospitalar. Este conceito é requisito essencial no Uso Racional dos Medicamentos e parte do que 
entendemos por Assistência Farmacêutica. O Farmacêutico Hospitalar responsabiliza-se por todo o ciclo 
do medicamento, desde sua seleção (ativos e fornecedores), armazenamento, controle, dispensação e o 
uso pelo paciente. Podemos observar que o farmacêutico tem um papel importante junto à construção 
de um novo modelo de atenção à saúde, onde ele está inserido como profissional do medicamento e 
cuidado ao paciente, atuando como referência na orientação, cumprimento, acompanhamento e 
monitoramento da terapia farmacológica (MARIN, 2003). O uso irracional de medicamentos é um 
importante problema de saúde pública; portanto, é preciso considerar o potencial de contribuição do 
farmacêutico e efetivamente incorporá-lo às equipes de saúde a fim de que se garanta a melhoria da 
utilização dos medicamentos, com redução dos riscos de morbimortalidade e que seu trabalho 
proporcione meios para que os custos relacionados à farmacoterapia sejam os menores possíveis para a 
sociedade.         
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O USO INDISCRIMINADO DE METILFENIDATO ENTRE ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES DE UMA 
UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

LETÍCIA LEME  
 

O metilfenidato (Ritalina®) é um fármaco do grupo das anfetaminas, por isso apresenta propriedades 
psicoestimulantes. As indicações terapêuticas são para o tratamento de Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e de narcolepsia. O uso não médico de metilfenidato tem sido 
observado em ambiente universitário com ocorrência cada vez mais aumentada. O objetivo desse 
trabalho foi identificar a prevalência e os efeitos colaterais do metilfenidato, devido ao uso não 
terapêutico, em curto e longo prazo em estudantes dos cursos de graduação de uma universidade 
particular do interior de São Paulo. Um questionário on line foi disponibilizado por email aos estudantes 
matriculados nos cursos de graduação de uma universidade no interior do estado de São Paulo, 
independente da área. Os questionários eram anônimos e o acesso às questões estava vinculada à 
aceitação da participação após a anuência, através do termo de consentimento livre e esclarecido. O 
projeto foi cadastrado e aprovado pelo CEP com o número 51958515.2.0000.5515.  O estudo obteve 
respostas de 857 estudantes, sendo que 18% relataram fazer uso de Ritalina®, dentre eles 10,0% dos 
entrevistados disseram fazer uso não prescrito. Dentre as áreas de estudos observou-se que 32,8% eram 
estudantes da área de Ciências Biológicas e da Saúde. Os efeitos colaterais foram observados por 45 
alunos, onde os mais relatados foram taquicardia, insônia e dor de cabeça, seguido de ansiedade, boca 
seca, perda de apetite e tremores nas mãos. Em outro contexto mostrou que o uso principalmente 
relatado foi durante as provas bimestrais, com intuito de melhorar a capacidade de concentração e 
aumentar o rendimento acadêmico. O uso destes medicamentos pode causar dependência química por 
isso sua aquisição é regulamentada pela portaria nº 344 de 1998 SVS/MS, controla a comercialização do 
metilfenidato através da lista A3, demonstra que é necessário o receituário de controle especial de cor 
amarela que fica retido. O uso sem prescrição médica pode ser estimulado pelo ambiente universitário 
em períodos de provas bimestrais.  Por tratar-se de medicamento controlado seu uso indiscriminado é 
um problema de saúde pública, então sugere-se a realização de discussões para conscientização dos 
jovens para o uso correto de medicamentos, além do estímulo para o estudo diário e constante.         
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CARLA ADRIANA DOS SANTOS  
JULIANA LOURENÇO AVELINO  

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  
 

As bactérias láticas (BAL's) possuem um papel relevante no processamento de alimentos fermentados. 
As BAL's produzem substâncias com atividade antimicrobiana como ácidos orgânicos, peróxido de 
hidrogênio, diacetil e bacteriocina. Estas substâncias auxiliam na redução de contaminação de bactéria 
patogênica e deteriorante.  O objetivo deste trabalho foi quantificar bactérias láticas e avaliar o 
potencial bacteriocinogênico de bactérias láticas em queijo minas frescal comercializados em uma 
cidade do Oeste Paulista.  Foram coletadas oito amostras de queijo minas frescal obtidas em diferentes 
supermercados de Presidente Prudente - SP. O isolamento das bactérias láticas foi realizado por meio da 
inoculação em agar Man Rogosa Sharpe (MRS) e incubação a 30 °C/24 horas. Foram selecionadas dez 
colônias Gram positiva e teste de catalase negativo para realizar a técnica de spot-on-lawn. A atividade 
inibitória das possíveis cepas produtoras de bacteriocina foi avaliada contra Escherichia coli ATCC 25922 
e Listeria monocytogenes ATCC 19115.  Os níveis de bactérias láticas encontradas nas amostras variaram 
de 2,7 ± 0,3 a 6,3 ± 0,04 Log UFC/g. No teste spot-on-lawn, as 34 amostras de bactérias láticas avaliadas 
apresentaram halos de inibição contra E. coli e L. monocytogenes. Os valores dos halos ficaram 
compreendidos entre 1,0 a 3,0cm.  BAL sintetizam diversos componentes metabólitos que não só 
contribuem para o sabor, aroma e textura dos alimentos, mas são importantes também devido seu 
efeito biopreservador. Vários estudos demonstram que bactérias produtoras de bacteriocinas possuem 
potencial de inibir a formação de biofilmes por micro-organismos patogênicos e podem atuar como 
probióticos.  Desta maneira, os resultados encontrados possibilitarão uma maior compreensão sobre 
cepas bacteriocinogênicas com potencial ação probiótica e como bioconservante em 
alimentos.     Sistema Gestor de Pesquisa - Unoeste     
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REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE FRITURA NA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO: SUSTENTABILIDADE E 
ECONOMIA  

 
CAIO LUCAS ZUNTINI DIAMANTE  

GLORIANE IZABEL VOJCIECHOVSKI DE OLIVEIRA  
 

O óleo vegetal é uma substância gordurosa extraída de diversas plantas e sementes como mamona, 
soja, canola, girassol, buriti, milho, etc. Quando descartado de forma correta, o óleo residual pode ser 
utilizado para diversos fins, como: fabricação de ração animal, sabões, biodiesel, tintas e vernizes. 
Quando descartado de forma inadequada, jogado nos ralos, o óleo, juntamente com restos de lixo 
formam uma barreira rígida de sujeira com entupimento nas instalações internas e nas redes de esgoto, 
além de contaminar rios e lençóis freáticos com risco a vida aquática e a alimentação humana. Apenas 1 
litro de óleo é capaz de contaminar em torno de 25 mil litros de água. Econômicos: Possibilita a entrada 
de novos mercados, poupa custos com limpeza de rios e manutenção em redes de esgoto, nenhum 
custo da matéria-prima. Sociais: Gerar emprego, renda e economia doméstica. Ambientais: Destinação 
adequada e não geração de resíduos no solo, água e do ar, evitando a poluição desses recursos 
naturais Avaliar a reutilização do óleo de fritura como método de descarte ambiental, sustentável e 
econômico, demonstrando possíveis soluções que podem ser adotadas pelas autoridades públicas 
envolvidas, no sentido de fornecer subsídios para que a população realize o descarte do óleo de fritura 
de forma correta, sustentável e econômica. Realização de vasta pesquisa na literatura, elaboração do 
texto de revisão afim de adquirir subsídio para a demonstração do processo de fabricação do sabão 
caseiro, utilizando óleo de fritura.  Comparando-se o custo unitário de cada pedra de sabão temos que a 
média do valor praticado no mercado é de R$ 12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) o pacote 
com 5 barras de 200g cada, totalizando 1000g; e na fabricação caseira totalizamos 40 pedras de sabão 
na medida de 8cmx8cm ou 7,2kg no custo de R$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos), obteve-se 
que 1000g do sabão caseiro custou R$ 0,50 (cinquenta centavos), com economia de R$ 12,34 (doze reais 
e trinta e quatro centavos), gerando 96% de economia. O descarte do óleo é apenas uma pequena parte 
do grande problema relacionado à geração de lixo no mundo. Tratar lixo é caro e, quando não 
tratado, há um forte impacto ambiental, No caso do óleo de fritura, a possibilidade mais concreta para 
evitar seu despejo na natureza é reaproveitá-lo fazendo sabão, Além do sabão, o consumidor consciente 
tem outra alternativa: doar, ou até mesmo vender o óleo usado para instituições e empresas que se 
encarregam de reutilizar o produto. O Óleo de Fritura é uma boa alternativas para a minimização dos 
problemas ambientais, gera uma economia de em torno de 96%, a população necessita de mais 
informações sobre este assunto, a maioria da população não possuem interesse em realizar o processo 
de fabricação de sabão, pequenas iniciativas, podem colaborar com a preservação do meio ambiente e, 
consequentemente, com a qualidade de vida da população, além de proporcionar economia doméstica 
e até geração de renda.         
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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DO ÁLCOOL 70% PRODUZIDO EM UMA UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  

FABIO DO NASIMNETO SGUILACE  
RHENNAN GUSTAVO DE OLIVEIRA  

 
O uso do álcool 70% líquido e em gel em procedimento de antissepsia das mãos representa uma prática 
frequente na área de saúde. Alguns fatores comprometem a eficácia antisséptica do álcool 70% são elas: 
insumos com concentrações diferentes da preconizada; uso de água não purificada para diluição; 
armazenamento inadequado; embalagens que não protegem de extravasamentos; contaminação 
química ou biológica por contato com o ambiente ou com as mãos.  O trabalho teve por objetivo avaliar 
a eficácia bactericida e fungicida de álcool 70% (p/p) líquido e em gel produzidos em uma universidade 
do interior do estado de São Paulo.   Amostras de Álcool 70% na forma liquida e em gel, de três lotes, 
foram adquiridas no setor de Domissaneantes da Universidade. Foram realizados ensaios físico-químicos 
(pH, viscosidade, densidade e teor alcoólico) e microbiológicos (avaliação da esterilidade; avaliação da 
atividade antimicrobiana e verificação da eficácia antisséptica) nas amostras de álcool 70% de acordo 
com os métodos preconizados na Farmacopeia Brasileira 5ª edição (2010). Nós testes de avaliação da 
atividade antimicrobiana foram utilizados microrganismos padrões: Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli e Pseudomonas aeruginosa. Para a verificação da eficácia do álcool 70% foram selecionados 20 
acadêmicos do curso de Farmácia, que assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido.   O pH 
das três amostras de álcool 70% líquido foram: 6,58; 6,51 e 6,78; e do álcool em gel foram: 6,52; 6,57 e 
6,53. A densidade das amostras do álcool 70% em gel foram: 0,95; 0,97 e 0,99 g.mL-1. O valor da 
viscosidade das três amostras do álcool 70% em gel foram de 43,45 cP. O teor alcoólico das amostras de 
álcool 70% na forma liquida foram de 65%; 68% e 70 %. Na avaliação da esterilidade do álcool 70% 
líquido e em gel não houve crescimento de bactérias ou de fungos em nenhuma amostra avaliada.  De 
acordo com os resultados apresentados é possível demonstrar que as amostras de álcool 70% (liquido e 
gel) estão dentro dos parâmetros preconizados pela Farmacopeia Brasileira, 5ª edição (2010), menos 
uma das amostras em relação ao teor alcoólico que ficou abaixo da faixa ideal que é de 68% a 72%.   O 
controle de qualidade físico químico e microbiológico é de suma importância para garantir a eficácia e 
segurança do álcool 70%. Os resultados da pesquisa ainda são parciais, e necessita da avaliação 
completa para poder verificar a eficácia antisséptica das amostras de álcool 70%.          
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APLICAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAS PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM RATOS DIABÉTICOS  
 

SABRINA DE JESUS OLIVEIRA  
MARCOS ALBERTO ZOCOLER  
DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  

MARCIA REGINA PESSOA ANDRADE  
THAISE RAMIRES TONIZZA  
GABRIELA HARO DE MELO  

 
INTRODUÇÃO A pele é considerada o maior órgão do corpo tanto de animais quanto de seres humanos. 
Dentre suas principais funções estão a proteção química e física contra agentes externos, termo 
regulação corpórea, controle da entrada e saída de eletrólitos e proteção contra perda de agua. Além 
disso, trata-se de um tecido rico em terminações nervosas responsáveis por receber informações 
ambientais e envia-las ao sistema nervoso central (DIAS, T. A. et al., 2012). A inflamação é uma reação 
local dos tecidos conjuntivos como resposta a um agente agressor. É um mecanismo de defesa no qual o 
organismo se vale para tentar conter ou isolar uma lesão, destruir possíveis invasores, inativar toxinas e 
preparar os tecidos para cicatrização e reparação. O alecrim é amplamente utilizado na medicina 
caseira, e a infusão de suas folhas é empregada em problemas hepáticos, disfunções estomacais e anti-
inflamatórias. A medicina natural reconhece o alecrim como antisséptico, colagogo, estimulante, 
emenagogo, antiespasmódico e narcótico (PASINI, J. S. et al.,2013). Justificativa Óleos essenciais e 
outros produtos naturais são recursos terapêuticos amplamente utilizados no auxilio da cicatrização de 
feridas cutâneas. O desenvolvimento do presente estudo justifica- se tendo em vista que a pesquisa de 
alternativas terapêuticas impulsiona a busca de substâncias ativas que possam minimizar a dor ou ainda 
curar as doenças que afligem a população. Objetivo Avaliar a ação cicatrizante do óleo de Caryocar 
brasiliense (pequi) associando com os óleos essências de Lavandula officinalis (lavanda) e Rosmarinus 
officinalis L. (alecrim) e comparar com o uso da pomada tópica kollagenase com cloranfenicol, e analisar 
a eficácia em feridas cutâneas em ratos diabéticos da linhagem Wistar, provenientes do Biotério da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Realização de analises macroscópicas e microscópica das 
lesões dos animais tratados e do grupo controle. Metodologia Animais de experimentação Serão 
utilizados inicialmente 63 ratos da linhagem Wistar, machos, adultos, com idade de 60 dias e com peso 
corpóreo variando entre 200 a 350 gramas, procedentes do biotério da UNOESTE-Universidade do Oeste 
Paulista de Presidente Prudente, SP. Grupos Experimentais Os animais serão divididos aleatoriamente 
em três grupos (GC, GA e GP) com 21 indivíduos cada, o tempo pré- determinado para a análise 
histológica da ferida, após ter ocorrido o procedimento cirúrgico e então realizar o sacrifício dos 
animais. Indução ao Diabetes Aloxânico Todos os ratos ficarão em jejum de 24 horas, pois nestas 
condições tornarão mais susceptíveis ao diabetes. Os ratos serão contidos em decúbito dorsal onde 
receberão uma única aplicação de 120 mg/Kg de aloxana 2% diluída em soro fisiológico que será 
preparada no momento da utilização.        UNOESTE     
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"AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS, IDENTIFICAÇÃO DA BETA-LACTAMASE DE 
ESPECTRO-ESTENDIDO E DETECÇÃO DOS GENES BLATEM, BLACTX-M, BLASHV E BLAOXA POR PCR 

MULTIPLEX EM ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE UM HOSPITAL E DA COMUNIDADE"  
 

ESTEVAN RODRIGUES DOS SANTOS NETO  
LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  

 
Infecção do trato urinário (UTIs) é um problema grave de Saúde Pública. A Escherichia coli é um dos 
principais agentes etiológicos e é responsável por cerca de 70% a 85% destas infecções. Os 
antimicrobianos são os medicamentos de escolha para o tratamento das ITU's, entretanto, estudos 
demonstram que o uso empírico, indiscriminado, prolongado ou incorreto dos antimicrobianos contribui 
significativamente para a seleção de cepas resistentes. A produção da ?-lactamase de espectro 
estendido (ESBL) por bacilos Gram-negativos é um fato preocupante, pois esta enzima é responsável 
pela resistência aos principais antimicrobianos utilizados no tratamento das infecções urinárias como: 
penicilinas, cefalosporinas, aztreonam, trimetoprima / sulfametoxazol e quinolonas. Apesar da 
importância em se estudar estes aspectos, há poucos relatos na literatura sobre o perfil epidemiológico 
das infecções do trato urinário diagnosticadas em Presidente Prudente - SP.  O objetivo deste trabalho é 
avaliar a susceptibilidade aos antimicrobianos, identificar ?-lactamase de espectro-estendido e 
comparar o perfil dos microrganismos isolados de um hospital e da comunidade em Presidente 
Prudente - SP. Para o desenvolvimento do trabalho serão utilizadas 200 amostras de E. coli isoladas de 
urina coletadas em um hospital e um laboratório clínico. Será realizada a classificação filogenética das 
amostras bacterianas por meio da reação da polimerase em cadeia, avaliação do perfil de 
susceptibilidade aos antimicrobianos com a determinação do índice de múltipla resistência a 
antimicrobianos pela técnica de difusão em disco e detecção fenotípica de ESBL pela técnica de discos 
combinados. Além disso, será padronizada e adotada a técnica de PCR multiplex para a identificação 
genotípica de ESBL. Os experimentos serão realizados em triplicatas e os resultados finais serão 
submetidos à análise estatística. Para análise estatística será utilizado o teste ANOVA, considerando 
significativo P < 0,05. Os resultados encontrados no presente trabalho contribuirão para a redução da 
propagação das bactérias resistentes e contribuirão para a seleção apropriada dos antimicrobianos 
utilizados no tratamento.       Sistema Gestor de Pesquisa - Unoeste/ Pibic-CNPq     
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ADULTERANTES DO LEITE  
 

ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  
MARIANE CRISTINA DE ARAÚJO ALVES  
AYLA CHRISTYAN DE ANDRADE ROCHA  

 
O leite é um alimento essencial para o ser humano, especialmente por ser o primeiro alimento recebido 
logo após o nascimento. No entanto, o ser humano é a única espécie que continua a ingestão de leite 
até a vida adulta. Por isso, a comercialização deste produto ocorre em grande escala como in natura, 
pasteurizado, esterilizado (UHT- ultra high temnperature) e em pó. Então, na mídia são frequentemente 
relatadas fraudes em leites. O objetivo da pesquisa será avaliar a presença de adulterantes no leite. O 
método utilizado será a determinação da qualidade físico-química, microbiológica e a possível 
ocorrência de fraudes (adulterantes) em amostras de leite que são comercializados na cidade de 
Presidente Prudente, todas as análises serão realizadas em triplicata. As amostras serão ao total de 
cinco (5) marcas conhecidas de leite UHT, adquiridas em supermercados, considerando como critério o 
lugar mais frequentado pela população residente. As análises serão: acidez titulável em ácido láctico, 
densidade, identificação do amido, identificação da sacarose, identificação do peróxido de hidrogênio, 
identificação do cloro e hipocloritos e contagem total de micro-organismos. Os resultados serão 
analisados pelo teste de análise de variância Anova, considerando o nível de significância p=0,05.            
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ANÁLISE DE NITRATO EM ALFACES HIDROPÔNICAS COMERCIALIADAS NA CIDADE DE PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP  

 
ANGÉLICA AUGUSTA GRIGOLI DOMINATO  

YURI ALLISSON DE MORAES  
 

A alface é a hortaliça mais produzida no sistema hidropônico, resultado da facilidade de adaptação, 
rendimento na produção e ciclo mais curto, quando comparado com a produção de alfaces cultivadas 
em solo. A hidroponia expõe os vegetais às soluções nutritivas com diferentes compostos, dentre eles o 
nitrogênio na forma nítrica. Assim, pode ser acumulado, em altas concentrações nas folhas dos vegetais, 
como nitrato.  O objetivo deste trabalho será quantificar e comparar o nitrato nas alfaces produzidas 
por hidroponia e em cultivo em solo.  O método utilizado será espectrofotometria após redução de 
nitrato em nitrito, através da coluna de cádmio, para quantificar o nitrato nas folhas de alface, tanto 
produzidas por hidroponia e como no cultivo em solo, comercializadas na cidade de Presidente 
Prudente (SP). Os resultados das quantificações serão comparados entre os tipos de cultivos, através da 
análise de Variância (Anova), além de comparar os resultados obtidos com as limitações ditadas pela 
União Européia.            
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CELULARES DE ESTUDANTES DOS CURSOS DE SAÚDE DE UMA 
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA  

 
MARIANA FRANCELINO ALMEIDA DE JESUS  

MARIA VITORIA DE SOUZA FERREIRA  
VALÉRIA CATANELI PEREIRA  

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  
 

Estudantes da área da saúde possuem o potencial de serem portadores de bactérias patogênicas devido 
o contato direto com ambientes hospitalares e pacientes doentes. Os aparelhos celulares constituem 
ferramentas indispensáveis nos dias atuais, entretanto, o seu manuseio constante favorece a 
transmissão de microrganismos. Por isso, devemos ressaltar a conscientização sobre o uso de aparelhos 
celulares em ambientes clínicos. O objetivo deste estudo será avaliar níveis de contaminação 
microbiológica dos celulares de estudantes de cursos da área da saúde de uma faculdade do Oeste 
Paulista.  Serão coletadas amostras de 100 celulares aleatoriamente e em seguida, serão realizados 
testes para a identificação da presença das bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, além 
disso, serão realizados testes para avaliar a susceptibilidade aos antimicrobianos. Os dados serão 
organizados na forma de tabelas e gráficos e em seguida, serão analisadas estatisticamente 
considerando um nível de significância de 0,05.        Sistema Gestor de Pesquisa - Unoeste     
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE PONTOS CRÍTICOS DE CONTAMINAÇÃO EM TRANSPORTE PÚBLICO INTER-
HOSPITALAR DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

 
NATHANA MOYSES ALBUQUERQUE  
THAYNARA MARIA SOUZA SANTOS  

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  
 

Os indivíduos saudáveis convivem diariamente com um grande número de micro-organismos sem 
resultar em doenças, entretanto quanto estes indivíduos estão com o sistema imune debilitado o 
contato com micro-organismos patogênicos pode resultar em processos infecciosos com graves 
consequências. O aparecimento de bactérias multirresistentes (BMR) no ambiente hospitalar tem sido 
frequente nas últimas décadas. Entretanto, a presença de bactérias resistentes a antibióticos podem 
não ficar restrita apenas ao hospital. Os ônibus que passam na rota hospitalar podem ser um ponto de 
transferência das bactérias do hospital para a comunidade uma vez que funcionários, pacientes e 
familiares de pacientes transitam neste ambiente. Este estudo tem por objetivo realizar uma análise 
microbiológica de pontos críticos de contaminação em transporte público inter-hospitalar de um 
município do Estado de São Paulo, bem como verificar a presença de micro-organismos resistentes a 
antimicrobianos. Foram coletadas 120 amostras no mês de dezembro de 2016 e julho de 2017 com o 
auxílio de swab estéril. As amostras serão transportadas para o laboratório de microbiologia e em 
seguida será realizada análise para identificação de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Os isolados 
serão analisados quanto à resistência a antimicrobianos pela técnica de difusão em disco. Os resultados 
serão compilados em tabelas e gráficos. Em seguida a análise estatística para observação das diferenças 
entre as amostras. Será adotado o teste-T para comparação dos resultados das linhas de ônibus 
hospitalar e não hospitalar, além disso será considerado nível de significância de 0,05.       Sistema 
Gestor de Pesquisa     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
750 

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

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências da Saúde  

Farmácia    

 
 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO CORANTE TARTRAZINA NA COGNIÇÃO EM RATOS WISTAR  
 

VINICIO BERTI DA SILVA  
 

A tartrazina é um corante amarelo, sintético, amplamente utilizado pela indústria alimentícia e 
farmacêutica. Alguns estudos sugerem que a tartrazina ou compostos derivados de seu metabolismo 
possam provocar reações alérgicas, interferir em enzimas protetoras da oxidação celular, formar 
compostos mutagênicos ou carcinogênicos e interferir na memória e aprendizado. O objetivo da 
presente proposta de pesquisa é verificar se o consumo crônico de tartrazina pode interferir nas funções 
cognitivas. Avaliar alterações cognitivas decorrentes da ingestão crônica do corante tartrazina em ratos 
Wistar. Serão utilizados 40 ratos Wistar; 16 deles receberão solução de 7,5 mg/kg de tartrazina por 
gavagem, 8 receberão 15 mg/kg e 16 formarão o grupo-controle, que receberá água potável também 
por gavagem, durante o período de 10 meses. As funções cognitivas serão avaliadas por meio dos testes 
de reconhecimento de objetos, exploração em campo aberto e labirinto em cruz elevado. Ao final dos 
10 meses, os animais serão sacrificados e seus cérebros serão avaliados macroscopicamente e 
microscopicamente, por meio da confecção de lâminas coradas por hematoxilina/eosina e violeta de 
cresil. Os dados serão analisados pela comparação entre os resultados observados entre os grupos-teste 
e o grupo-controle, por meio da análise da variância, considerando significância máxima de 5% (p < 
0,05).       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS, DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO 
DE BETA-LACTAMASE DE ESPECTRO-ESTENDIDO (ESBL) POR ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE UM 

LABORATÓRIO CLÍNICO HOSPITALAR E CONVENCIONAL DE UMA CIDADE DO OESTE PAULISTA  
 

HIBERSON DONATO DA SILVA  
ALINE FERNANDES DA SILVA  

SUELI ZAGO  
MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA  

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  
 

As infeções do trato urinário (ITUs) são processos inflamatórios associados a bacteriúria, manifestando-
se sintomaticamente como cistite e pielonefrite ou ainda na forma assintomática. A principal forma de 
infecção é por via ascendente, devido a proximidade da região uretral com a perianal, o que pode 
facilitar a contaminação por microrganismos entéricos. O diagnóstico é realizado a partir de culturas 
quantitativas, e exames complementares de imagem podem ser úteis no acompanhamento de possíveis 
complicações e anormalidades anatômicas. Há um predomínio epidemiológico de microrganismos gram-
negativos, evidenciando as infecções por Eschericha coli, que podem chegar a cerca de 90% dos casos, 
devido os fatores de virulência que contribuem para o sucesso da adesão ao epitélio vesical. O número 
de microrganismos multirresistentes tem aumentado por condutas inadequadas como a prescrição e 
uso irracionais de antimicrobianos, sendo necessário conhecer o perfil de resistência de microrganismo 
infectante de origem hospitalar e comunitária.  O estudo proposto baseia-se na análise de 200 amostras 
de Escherichia coli cedidas por um hospital e um laboratório de análise clínicas da Região de Presidente 
Prudente.  As amostras passarão pelo teste de sensibilidade a diferentes antimicrobianos por meio da 
técnica de disco-difusão e será realizado o cálculo do índice de múltipla resistência a antimicrobianos 
(índice MAR). Além disso, será realizada a detecção e identificação da produção de beta-lactamase de 
espectro-estendido (ESBL) pela técnica dos discos combinados. Após a coleta, os dados serão 
compilados em tabelas e gráficos e posteriormente será realizada análise estatística       Sistema Gestor 
de Pesquisa - Unoeste     
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO FLAVONOIDE QUERCETINA PRESENTE NO EXTRATO AQUOSO DA 
CEBOLA ROXA EM RATOS WISTAR  

 
JAYNE RODRIGUES COSTACURTA CERAZO  

ELIANE SZUCS DOS SANTOS  
BIANCA VOLPE MEROTTI  

THAIS KARULINE NASCIMENTO  
SABRINA ALVES LENQUISTE  

GISELE ALBORGHETTI NAI  
ANA MARIA SIQUEIRA SILVEIRA WEHBE  

 
Flavonoides são compostos que estão amplamente distribuídos na natureza, sendo bastante encontrado 
em frutas, legumes, verduras e seus derivados. O consumo de alimento ricos em flavonoides vem 
aumentando nos últimos tempos, e isso se deve ao fato de pesquisas comprovarem o seu alto poder 
antioxidante, atribuindo a esse composto poder curativo e prevenção de doenças. A quercetina é um 
flavonoide encontrado em grande quantidade na cebola roxa, e é o principal flavonoide presente na 
dieta humana, possuindo diversas propriedades terapêuticas tais como potencial antioxidante, 
anticarcinogênica, antineoplásica, antibacteriana, antiviral, antialérgica e antimutagênica, porém 
algumas literaturas relatam a importância de avaliar a toxicidade desses compostos sobre o organismo, 
pois a cebola roxa vem sendo associada a casos de intoxicação em várias espécies animais. O 
desenvolvimento da pesquisa é destinado a avaliar a toxicidade da cebola roxa e de seus compostos de 
modo a disseminar conhecimentos sobre o seu potencial de toxicidade ao organismo.  Avaliar a 
toxicidade da suplementação com o flavonoide quercetina presente no extrato aquoso da cebola roxa, 
sobre os tecidos hepáticos e renais de ratos Wistar, por meio de dosagens bioquímicas das enzimas 
Transaminase Glutâmica Oxalacética (TGO) e Transaminase Glutâmica Pirúvica (TGP) e dos níveis de 
Creatinina e Ureia, e também das análises histológicas do tecido hepático e renal. Trinta e dois ratos 
Wistar foram distribuídas aleatoriamente em 4 grupos (n = 8): Grupo controle magro (C); Grupo controle 
obeso (CO); Grupo Quercetina (Q); e Grupo Quercetina obeso (QO). Os animais do grupo C e Q foram 
alimentados com ração comercial fornecida pelo biotério da UNOESTE e os animais do grupo O e QO 
foram alimentados com dieta palatável hiperlipídica (DPH) e água suplementada com sacarose e, 
concomitantemente, receberam diariamente a suplementação com extrato de cebola roxa por meio de 
gavagem durante 59 dias. Os grupos C e O receberam diariamente água como placebo, por meio de 
gavagem. Ao final de 59 dias esses animais foram submetidos a anestesia geral para coleta de sangue e 
posterior eutanásia, tecidos hepático e renal foram retirados e pesados. O sangue foi coletado para 
análises bioquímicas das enzimas Transaminase Glutâmica Oxalacética (TGO) e Transaminase Glutâmica 
Pirúvica (TGP) e dos níveis de Creatinina e Ureia. O fígado e o rim foram fixados em formalina 
tamponada para posterior análise histológica.             
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE HOMEOPATIA POR PARTE DA POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS 
(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)  

 
IANA FRANCIELE SILVA GASQUES  

RAQUEL FRANCIANE DE ARAÚJO TAVAREZ  
ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA  

 
O sistema homeopático nasceu no ano de 1796 após publicação do artigo científico intitulado: "Ensaio 
para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais", seguido de alguns comentários sobre 
os princípios curativos admitidos até nossos dias, cujo autor foi o médico alemão Christian Friedrich 
Samuel Hahnemann, criador da terapêutica homeopática (FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA, 
2011). A homeopatia chegou ao Brasil em 1840 pelo médico francês Dr. Benoit Jules Mure. Naquela 
época, o Brasil não possuía autonomia para a produção dos medicamentos, sendo as matérias primas 
homeopáticas (tinturas, minerais, vegetais) importadas, principalmente da Europa. O cenário nos dias 
de hoje é bastante diferente e vê-se a homeopatia difundida em vários países pelo mundo. No Brasil, o 
preparo dos medicamentos homeopáticos é respaldado pela Farmacopeia Homeopática Brasileira que 
teve sua primeira edição publicada em 1977 (FARMACOPEIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA, 2011). Em 
maio de 2006, foi editada a Portaria 971, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) e assegura o acesso aos usuários do SUS à medicina tradicional 
chinesa/acupuntura, homeopatia, fitoterapia e termalismo social. Esta política responde ao anseio de 
muitos usuários e profissionais de saúde, manifestado nas recomendações de Conferências Nacionais de 
Saúde desde 1988, além de atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta 
portaria tem ainda como um de seus objetivos o incentivo e apoio a projetos de assistência, ensino e 
pesquisa homeopáticos nas diversas esferas do SUS, juntamente com outras práticas não convencionais. 
Em dezembro de 2007, foi publicada a Portaria 3.237, do Ministério da Saúde, que inclui os 
medicamentos homeopáticos da Farmacopeia Homeopática Brasileira (cerca de 450 medicamentos), 
para serem disponibilizados aos usuários do SUS, em conformidade com o que recomenda a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (LOCH-NECKEL; CARMIGNAN E CREPALDI, 
2010). Verificar o conhecimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a homeopatia e o 
seu tratamento. O estudo será realizado em dois municípios do interior do estado de São Paulo, numa 
unidade de saúde, em uma amostra de 100 indivíduos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
independente de sexo, etnia, escolaridade e classe social, maiores de 18 anos. A pesquisa se 
desenvolverá durante os meses de outubro a novembro de 2017, quando serão aplicados questionários 
compostos de questões fechadas, visando a obter informação sobre idade, escolaridade, 
profissão/ocupação, renda familiar e conhecimento sobre a homeopatia e o tratamento homeopático. A 
pesquisa foi cadastrada no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista e Plataforma 
Brasil. Será realizada uma análise descritiva do perfil dos usuários pesquisados bem como o 
conhecimento acerca da homeopatia.             
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE EXTRATO AQUOSO DE CASCA DE UVA EM 
PARAMÊTROS METABÓLICOS EM MODELO ANIMAL DE OBESIDADE  

 
ELIANE SZUCS DOS SANTOS  
SABRINA ALVES LENQUISTE  

MARYLUCIA TEIXEIRA DOS SANTOS  
DEBORA ANDRADE BANCI  

THAIS KARULINE NASCIMENTO  
ANNA PAULA DOS SANTOS ALMEIDA  

ALINE QUEIROZ ORTIZ BAIRRADAS  
VITÓRIA RIBEIRO PEREIRA  

CHRISTIANE MARTINEZ HUNGARO  
SABRINA DA SILVA LOPES  

 
O avanço da prevalência da obesidade e suas comorbidades têm estimulado a busca de alimentos fonte 
de compostos que possam combater e/ou amenizar os danos causados por esses processos patológicos. 
Os flavonoides constituem um abrangente grupo de compostos fenólicos, que estão presentes em 
frutas, hortaliças, café, chás, chocolates, vinhos e sucos de uva. Além da atividade antioxidante, atribui-
se aos flavonóides a capacidade de redução da obesidade, da resistência à insulina (RI) e melhora do 
perfil lipídico. A uva é apontada como a principal fonte de flavonoides da alimentação humana. Do 
ponto de vista funcional, o vinho se mostra como uma fonte mais interessante de compostos fenólicos, 
especialmente o resveratrol, do que as uvas. Contudo, as sementes e a casca de uva contêm elevada 
concentração de flavonóides (catequina, epicatequina, procianidinas e antocianinas), ácidos fenólicos e 
resveratrol.  Avaliar os efeitos metabólicos do consumo regular de um extrato aquoso da casca da uva 
em modelo animal de obesidade induzida por dieta.  32 ratos machos Wistar, pesando 
aproximadamente 200g, serão divididos em 4 grupos (n=8) e alimentados com dieta padrão ou 
hipercalórica e hiperlipidica palatável (DHP). Os animais serão randomizados nos seguintes grupos: 
grupo controle magro (CM), grupo controle obeso (CO), grupo magro suplementado (MS), grupo obeso 
suplementado (OS). Os grupos suplementados receberão diariamente o extrato aquoso de casca de uva, 
por meio de gavage, enquanto os grupos controle receberão gavagem com placebo (água). A indução da 
obesidade e síndrome metabólica será feita por meio de ração hiperlipídica e água suplementada com 
frutose a 20% durante 6 semanas. A partir da sexta semana os animais serão divididos nos respectivos 
grupos de suplementação e receberão a mesma dieta obesogênica associada à suplementação com 
flavonóides. Serão avaliados: consumo de dieta e ganho de peso, perfil lipídico (TG, Colesterol, HDL-C, 
LDL-C) e glicemia, por meio de kits enzimáticos, e resistência à insulina e tolerância à glicose, por Teste 
Intraperitoneal de Tolerância à Insulina (ITT) e Teste Intraperitoneal de Tolerância à Glicose (GTT), 
respectivamente.        Universidade do Oeste Paulista     
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE "IN VITRO" DE DIFERENTES ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO 
ESTERÓIDES.  

 
BRUNA EDUARDA NUNES DO PRADO WEHBE  

GUILHERME LUIZ DE CASTRO CARVALHO  
 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são uma classe medicamentosa amplamente utilizada pela 
população. Dentre AINES mais utilizados, encontram-se o ácido acetilsalicílico (AAS), a dipirona, o 
cetoprofeno, a nimesulida e o paracetamol. Apresentam uma grande variedade de indicações clínicas, 
como analgesia, antipirético, anti-inflamatório e antitérmico, sendo a primeira escolha para o alívio de 
dores leves a moderadas. Novas perspectivas são estudadas quanto a atividade de AINES, uma delas é 
uma possível ação pró ou antioxidante. As Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) e Espécies Reativas de 
Nitrogênio (ERNs) principalmente, podem produzir danos como lipoperoxidação de lipídeos insaturados 
na membrana celular acarretando lesões graves nos tecidos e contribuindo para o processo de 
envelhecimento. Estudos indicam que a possível capacidade de sequestrar EROs e inibir o estresse 
oxidativo, juntamente com a inibição da ciclooxigenase 2 (COX 2), pode auxiliar na ação anti-
inflamatória, devido a proteção contra danos oxidativos. Por esse motivo, aprofundar o conhecimento 
sobre essa classe de medicamentos é de grande importância, pois além de ser bastante utilizada pela 
população, existem poucos estudos relacionados a essa possível ação. Avaliar o potencial antioxidante 
dos Anti-inflamatórios não esteroidais relacionado as principais espécies reativas de oxigênio e 
nitrogênio.  O estudo será realizado "in vitro" pelo método de peroxidação lipídica para quantificar o 
sequestro de radicais livres induzidos pelo ácido tiobarbitúrico. Para quantificar o sequestro de radicais 
hidroxila será utilizado a técnica de Fenton e para os radicais de óxido nítrico, será utilizado a reação de 
Griess.       Unoeste     
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A automedicação é uma prática muito comum entre as pessoas de todas as idades, normalmente 
acontece o uso de medicamentos sem prescrição médica, usualmente por indicações de terceiros ou por 
próprio conhecimento e/ou pelo fácil acesso aos medicamentos em farmácias. Os anti-inflamatórios não 
esteroides (AINES) são os mais utilizados mundialmente, frequentemente prescritos para alivio de dores 
e inflamação por apresentarem propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. Diante da 
grande quantidade de AINES no mercado e ao seu grande uso indiscriminado, justificam-se estudos que 
tenham por objetivo avaliar a prática de automedicação relacionada a esses fármacos. Este projeto tem 
como objetivo verificar a prevalência da automedicação de AINES para o tratamento da dor em pessoas 
que foram atendidas durante a Campanha de Saúde em cinco de maio de 2017 no calçadão da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) no campus I e em seis de maio de 2017 no calçadão do 
centro da cidade de Presidente Prudente, realizada pela Pró-reitora de Extensão (PROEXT) da UNOESTE 
sob protocolo nº 6648/2017.  Nessa campanha os alunos participantes da extensão (previamente 
capacitados) aplicaram um questionário abordando o Uso Racional de Medicamentos. Os pesquisados 
foram abordados aleatoriamente independente do sexo e esclarecidos sobre a existência da pesquisa e 
sobre a que esta se refere. No questionário não constava identificação do pesquisado. Os dados obtidos 
serão utilizados para uma análise sobre a prevalência da automedicação de AINES pela população e 
serão levantados também os possíveis efeitos colaterais apresentados com o uso indiscriminado desses 
anti-inflamatórios. Os dados obtidos serão tabulados no programa Excel (versão 2013), para verificar se 
há ou não relação entre as variáveis abordadas, será utilizado o teste de hipótese de Qui-quadrado de 
Pearson. O trabalho foi avaliado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da UNOESTE, sob nº 
70650317.0.0000.5515.            
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A neurocosmética é a evolução da cosmética sensorial. Ela é baseada na aplicação de substâncias que 
atuam no organismo de forma semelhante aos neuromediadores endógenos, exercendo efeitos 
benéficos para a saúde e beleza da pele, cabelos e anexos cutâneos. Os neurocosméticos (cosméticos 
sensoriais) explora os aspectos fisiológicos do bem estar. Os óleos essenciais, utilizados nos 
neurocosméticos, tem a finalidade de atuar no organismo nas funções linfáticas, endócrinas, vasculares, 
orgânicas e metabólicas. Os óleos essenciais de jasmim e de lavanda atuam no estado emocional, 
amenizando os sintomas de nervosismo, ansiedade, insegurança, estresse, autoconfiança, depressão, 
irritabilidade, estimulo emocional, sensibilidade, choque, tensão pré-menstrual, tensão nervosa e 
insônia. As situações de pressão e exigências de nosso dia-a-dia podem levar ao estresse. Se não 
controlado, o estresse pode propiciar o aparecimento de inúmeras doenças. O objetivo deste trabalho 
sera o desenvolvimento e avaliação da eficácia de cosméticos sensoriais com ação antiestresse. Um 
Óleo de Banho e um Creme Hidratante Corporal contendo óleos essenciais de jasmim e de lavanda 
serão as formulações desenvolvidas no trabalho. Uma amostra de 20 pessoas (homens e mulheres), que 
devidamente aprovados nos critérios de inclusão da pesquisa: Aceitar participar da pesquisa assinando o 
Termo de consentimento livre e esclarecido; ter entre 20 e 40 anos; Não apresentarem nenhum tipo de 
irritação ou alergia aos produtos testados e apresentar sinais de estresse, que será avaliado por 
questionário estruturado. Os julgadores utilizarão os neurocosmético por 14 dias. O óleo de banho 
deverá ser utilizado uma vez por dia à noite, após o banho, espalhando pelo corpo. O hidratante 
corporal deverá ser aplicado pela manhã ao acordar, espalhando o produto por todo o corpo. A eficácia 
antiestresse de cada produto serão avaliados através de questionários estruturados. Será avaliado 
também o sensorial dos produtos após o seu uso. A Análise Sensorial é uma metodologia que visa 
avaliar a aceitação de produtos no mercado, pesquisando os gostos e preferências de consumidores. 
Com base nos resultados, sera possível mensurar, avaliar e interpretar a percepção sensorial em relação 
aos produtos analisados. Os atributos que serão avaliados neste experimento serão: aparência do 
produto, facilidade de espalhamento, grau de hidratação e fragrância, após o seu uso. A pele dos 
julgadores será analisada, utilizando a Caneta Analisadora de Pele SK-02, no dia da entrega dos produtos 
cosméticos e no ultimo dia da pesquisa. A caneta SK-02 possibilitara a visualização e quantificação de 
dados da pele dos julgadores, quanto aos níveis de hidratação, oleosidade e espessura de células 
mortas. Os dados coletados serão avaliados através de análise de variância ANOVA, onde os resultados 
serão considerados significativos quando a probabilidade foi inferior a 5% e pelo teste de Tukey.            
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ESTUDO DE ALTERAÇÕES PÂNCREATICAS E HEPÁTICAS DE RATOS WISTAR DECORRENTES DO USO DE 
TARTRAZINA  

 
GUILHERME YUJI ICHIKURA  

LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIRA  
 

A Tartrazina é um corante alimentar que confere aos alimentos, medicamentos e outras preparações 
cosméticas, a cor amarela-limão. Pode causar diversas reações alérgicas em pacientes sensíveis, além de 
ter um grande potencial carcinogênico.  No presente estudo temos como objetivo avaliar as possíveis 
alterações pancreáticas e hepáticas provocadas pelo uso da tartrazina. A primeira etapa será a 
administração de água para o grupo-controle com 20 ratos Wistar e da administração de corante 
tartrazina para o grupo-teste com 20 ratos Wistar. Será realizada a avaliação do perfil glicêmico em 
ratos Wistar e análises macroscópicas e microscópicas do pâncreas e fígado.       UNOESTE     
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ALINE SIMÕES DE DEUS  

LAÍS NATALIE GOMES PIGA  
MARGARIDA MARIA SILVEIRA  

CAMILA RUANI ALVES SANCHES  
 

Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) suprimem fortemente a secreção de ácido gástrico e reduz a 
absorção de vitamina B12. O Omeprazol é um dos inibidores de bomba de prótons mais consumidos 
pela sociedade brasileira por apresentar baixo custo. O uso a longo prazo desses fármacos pode induzir 
a redução significativa dos níveis séricos de vitamina B12 e desencadear anemia megaloblástica, pois a 
vitamina B12 atua como cofator em duas reac?o~es importantes nos seres humanos: a si?ntese de DNA 
e a maturac?a~o nuclear dos eritrócitos durante a eritropoese. A anemia megaloblástica caracteriza-se 
por diminuição da produção de eritrócitos que se tornam grandes e imaturos e, posteriormente, surge 
leucopenia e plaquetopenia caracterizando a pancitopenia. O aparecimento de neutrófilos 
hipersegmentados é um indicador precoce da doença. Considerando o envelhecimento populacional no 
Brasil, este estudo justifica-se por avaliar se o uso do Omeprazol pode aumentar a incidência de anemia 
megaloblástica em idosos. O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a associação entre o uso 
de Omeprazol em longo prazo e a ocorrência de anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 
em pessoas idosas.  Trata-se de estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
envolvendo seres humanos com o protocolo número 59829716.6.0000.5515. Os participantes serão 300 
idosos de ambos os gêneros atendidos nos ambulatórios de geriatria e gastroenterologia de um hospital 
público do interior paulista. Será realizada entrevista com os participantes e serão avaliados os 
resultados dos seus hemogramas e destes serão selecionados os que apresentarem alterações 
características de Anemia Megaloblástica para posterior dosagem de vitamina B12 sérica. A medida de 
intensidade de associação entre o uso prolongado de Omeprazol e o aparecimento de anemia 
megaloblástica será avaliada pela aplicação do teste "odds ratio" com o respectivo intervalo de 
confiança.             
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CAMILA DA SILVA FERREIRA  
EMILI BRUNA TOSO BUENO  

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  
 

A bioconservação é um dos processos mais utilizados pelas indústrias de alimentos com a finalidade de 
melhorar as características sensoriais dos produtos alimentícios e evitar a veiculação de micro-
organismos deteriorantes e patogênicos. Devido à capacidade de produzir substâncias antimicrobianas, 
tem sido despertada a importância econômica das bactérias lácticas (BAL's) principalmente para os 
métodos de conservação. Neste grupo de micro-organismos podemos incluir diversos gêneros de 
bactérias, como Lactobacillus, Lactocuccus, Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus que também 
podem ser classificadas como homofermentativas, as que produzem o ácido lático como principal 
produto da fermentação de carboidratos, ou heterofermentativas que além de ácido lático, produzem 
outros metabólitos, como dióxido de carbono, ácido acético, e substâncias antimicrobianas de natureza 
proteica também nomeada de bacteriocinas. A capacidade de biopreservação das BAL's deve-se a 
diversidade dos compostos antimicrobianos oriundos de seu metabolismo como, ácido láctico, dióxido 
de carbono, ácido acético e bacteriocinas.  Identificar cepas bacteriocinogênicas com potencial 
probiótico em amostras de linguiça e salame comercializadas numa cidade do oeste Paulista Um total de 
15 amostras de salame e linguiça fresca será coletado na cidade de Presidente Prudente - SP. Para 
isolamento será realizado plaqueamento em ágar Man, Rogosa e Sharpe (MRS) em anaerobiose seguida 
de caracterização bioquímica dos isolados. Será desenvolvido também a técnica de "spot-in-the law" 
para avaliar sua atividades antagônica frente a outros micro-organismos, sua característica proteica, 
além da identificação de isolados por meio de sequenciamento do DNA.       Sistema Gestor de Pesquisa - 
Unoeste     
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A IMPORTANCIA DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO CONTRIBUINDO NA FORMAÇÃO DO ACADÊMICO  
 

LUCIANE ALINE ESCARABAJAL  
LUCIMEIRE FERNANDES CORREIA  

ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA  
LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA  

 
A formação do aluno vai além da aquisição de conhecimentos técnico-científicos, até porque não são 
suficientes quando não integrados à realidade. Para uma abordagem inovadora, a aprendizagem deve ir 
além da aplicação imediata, impulsionando o sujeito a criar e responder a desafios, a ser capaz de gerar 
tecnologias e de manter a habilidade de aprender e recriar permanentemente; ou seja, a graduação 
deve transformar o saber e por em pratica o conhecimento desenvolvido do aluno, fazendo com que 
atue como sujeito da aprendizagem (Plano Nacional de Extensão Universitária, 2001). Da formação 
acadêmica fazem parte tanto o Ensino quanto a Pesquisa e a Extensão. O Ensino não sobrevive sem a 
necessária ligação com os outros dois aspectos. A extensão universitária possibilita a democratização do 
saber, estreitando o diálogo com a sociedade. Parceira do ensino e da pesquisa no atendimento às 
necessidades da comunidade, muito contribui para a construção da cidadania, repassando à população 
conhecimento, tecnologia e cultura de alta qualidade e vanguardismo na área social. Pelas ações 
extensivas, a Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE vem cumprindo, de forma cidadã e contínua, o 
seu papel social na região do Oeste Paulista do Estado de São Paulo e em todo país (UNOESTE, 2017). A 
realização das atividades de Extensão é um caminhar coletivo e cooperativo, com interlocução entre 
profissionais, alunos e parceiros externos à Universidade, em busca de uma ação cidadã para superar as 
situações de desigualdade e de exclusão existentes no Brasil. Avaliar as ações extensivas na formação 
humanista do acadêmico e no desenvolvimento de suas habilidades com aplicação do conhecimento 
adquirido em sala de aula.    Conclui-se que realmente o contexto das atividades de extensão 
universitária contribuem diretamente para formação humanista sólida para os futuros profissionais 
farmacêuticos, pois ao trabalhar em prol da comunidade houve um processo recíproco da aprendizagem 
e formação.     As atividades foram desenvolvidas com ação e gestão da PROEXT (Pró Reitoria de 
Extensão e Ação Comunitária da Unoeste), onde ocorreram os agendamentos das atividades. A extensão 
universitária atendeu algumas regiões do Oeste Paulista levando atendimento à população, por meio do 
Programa Mutirão De Saúde e Cidadania - Região de Presidente Prudente/SP. Todo conhecimento 
adquirido em sala de aula foi colocado em pratica por meio das atividades de extensão, onde o aluno 
desenvolveu suas habilidades e promoveu ação solidaria com a população. É o momento único onde se 
tem o contato direto com a população. Além disso, vem com uma grande importância para o 
graduando, onde prepara o aluno para a sua formação, lhe proporcionando grandes experiências para 
assumir sua profissão com responsabilidade.    
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AOS DIABÉTICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
 

DÉCIO GOMES DE OLIVEIRA  
JULIANA PEREIRA RUFINO  

DAIANE MONTEIRO DA SILVA  
 

O estágio Supervisionado Obrigatório em Saúde Pública no Curso de Farmácia e tem como objetivo 
oferecer ao estudante um ambiente favorável para o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem em diferentes cenários, para vivenciar o exercício das politicas públicas de saúde na 
farmácia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em um município da região do Estado de São Paulo. A 
farmácia na UBS foi preparada para o desenvolvimento do cenário intitulado "Saúde do Adulto e do 
Idoso" que busca compreender o contexto familiar sob a óptica do cuidado farmacêutico. Para tanto, os 
estudantes nos estágios desenvolveram uma linha de estudo com os medicamentos registrados na 
Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) do município que foi construída respeitando a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) que é um produto de excelência do processo de 
organização da Política Nacional de Assistência Farmacêutica no SUS. Neste contexto e para garantir a 
sua adesão ao tratamento, os usuários foram convidados para participar de Rodas de Conversas, que 
segundo Sampaio (2014), é uma metodologia de trabalho que se faz com o coletivo, construindo um 
espaço importante para se estabelecer o dialogo e estreitar as relações. Contudo nas Rodas de 
Conversas foi possível verificar a não adesão de alguns usuários aos tratamentos ou não estava sendo 
feito de acordo com as orientações dos profissionais das áreas médica e farmacêutica. Em vistas dos 
resultados obtidos os estudantes nas rodas de conversas estabeleceram o dialogo que promoveu a 
sensibilização destes usuários para a compreensão da necessidade de aderir ao tratamento para 
promoção da boa qualidade de vida de todos. Este relato experiência se justifica, pois, já motivou outros 
estudantes a realizarem rodas de conversas em outras UBSs deste município. Este relato de experiência 
objetivou mostrar as rodas de conversas como metodologia de trabalho com o coletivo, na criação de 
vínculos solidários entre os usuários e os trabalhadores da área da saúde    Os Momentos vividos junto 
aos usuários nas rodas de conversas foram como uma via de mão de dupla beneficiando ambas as 
partes pela troca de experiências. Verificou-se mais interesse em estudar os medicamentos da REMUME 
e se prepararam para o acolhimento humanizado aos usuários. Os usuários sentiram-se valorizados, 
pois, foram tratados como protagonistas no processo de produção de saúde o que resultou na 
sensibilização para a adesão aos tratamentos.     UNOESTE No decorrer dos estudos e dos atendimentos 
aos usuários os estudantes verificaram a necessidade de se estabelecer um contato mais direto com 
aqueles que usam medicamentos para o controle do diabetes e da hipertensão, pelo fato de se ter 
notado que muitos usuários se negavam levar todos os medicamentos prescritos, indagando que ainda 
tinham em casa. Neste caso, foi percebida a urgência de construir espaços para criação de vínculos nas 
rodas de conversas, para fazer o uso racional dos medicamentos.     
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ESTEVAN RODRIGUES DOS SANTOS NETO  

ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA  
LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA  

 
O Diabetes mellitus é uma desordem metabólica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, 
o que provoca complicações microvasculares e cardiovasculares (COTRAN, KUMAR; ROBBINS, 1994) 
aumentando a morbidade e a mortalidade associada com a doença. A glicemia capilar é utilizada como 
triagem diagnóstica e também como controle da doença, o que permite a diminuição das complicações 
agudas e crônicas (BATISTA; et al, 2005). Esse controle depende diretamente da adesão do paciente às 
medidas farmacológicas (medicamentos) e não farmacológicas (dieta e atividade física). Devido à 
importância da triagem diagnóstica, da prevenção da evolução da doença e da promoção da saúde, a 
população atendida no projeto foi orientada quanto aos cuidados necessários para evitar a doença e aos 
doentes a importância do adequado tratamento para evitar as complicações crônicas. As ações 
extensivas proporcionam aos estudantes o fortalecimento do conhecimento adquirido em aulas teóricas 
e práticas. Relatar a experiência na aprendizagem dos estudantes de Farmácia nas atividades de 
extensão relativa ao diabetes mellitus; quanto o uso seguro e racional dos medicamentos; à prestação 
de serviços farmacêuticos e a comunicação com o usuário (a).    Por meio da participação na atividade 
de extensão os estudantes interagiram com a comunidade e com estudantes de outros cursos da saúde, 
reforçando a importância da ação multiprofissional e desenvolveram competências necessárias no 
atendimento da população. As pessoas atendidas tiveram conhecimento do valor da glicemia e foram 
orientados a respeito da conduta a ser seguida.     O presente relato de experiência foi possível segundo 
a participação dos acadêmicos do curso de Farmácia no programa Mutirão De Saúde e Cidadania - 
Região de Presidente Prudente (protocolo 6430/2016), por meio do projeto cadastrado na PROEXT sob 
o nº 5216/2016. Foram realizados exames para aferição da glicemia capilar e orientações referentes à 
diabetes mellitus e sobre uso racional e seguro dos medicamentos. A amostra de sangue para exame foi 
coletada da polpa digital com aparelho glicosímetro para posterior leitura. Foram realizados 361 
atendimentos em bairros de Presidente Prudente e região. Antes das atividades os estudantes foram 
treinados para o desenvolvimento de habilidades técnicas e reforçado o conhecimento necessário sobre 
a fisiopatologia, diagnóstico, controle e tratamento da doença.    
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MISSÃO DE PAZ NO HAITI, MAIS QUE UMA MISSÃO UMA LIÇÃO DE VIDA.  
 

ADRIANO FIDERIS DOS SANTOS  
 

Servi o exército brasileiro na cidade de Coxim no Mato Grosso do Sul, eu fiquei 7 anos, entre os anos de 
2006 a 2013. Nesse periodo participei de mais de 20 missões e operações, e dentre todas as missões a 
qual participei a mais importante foi a missao de paz no Haiti. Em janeiro de 2010, logo após o 
terremoto o batalhão a qual eu servia foi convocado para a missão. Foram 4 meses de treinamento, 
onde treinamos as táticas operacionais em missões de guerra, treinamento físico aliado com a parte 
psicológica. Aprendemos ainda sobre os costumes e cultura do país, além de aprender a falar o idioma 
local.  Mostrar o trabalho realizado no Haiti na missão de paz da ONU.    Assim que desembarquei em 
Porto Príncipe, a capital do Haiti, tive a percepção que poderia fazer alguma coisa para aquela 
população tão sofrida. Além de manter a segurança e um ambiente seguro estável no Haiti, fiz muitas 
amizades que guardarei para sempre em meu coração, e comprovei que apesar de todas as tragédias, 
fome, miséria e pobreza, o povo haitiano tem um coração acolhedor e que se identifica muito com o 
povo brasileiro. Aprendi que não são os mais ricos e poderosos que tem os melhores corações, e que 
dinheiro pode comprar qualquer coisa, menos um sorriso verdadeiro e cheio de amor, e que as crianças 
são realmente o futuro da nossa espécie e, por isso, temos que investir nelas. Aprendi ainda que a 
família é a base que sustenta e nos carrega pelos caminhos da vida e, acima de tudo, aprendi a valorizar 
a cada minuto da vida como se fosse o último.     O Brasil já estava em atuação no Haiti com o brabatt 1 
(batalhão brasileiro), com um efetivo de 1200 militares. Após o terremoto o governo brasileiro decidiu 
reforçar o efetivo militar no país e criou um novo batalhão brasileiro - o brabatt 2, dobrando assim o 
efetivo, ficando com um efetivo de 2400 militares, e um efetivo total de militares da minustah de 4800 
militares. A falta de saneamento básico e água potável contribui para as epidemias de doencas: como o 
cólera, nos pós terremoto o epidemia do cólera predominou no país com mais de mil mortes, outras 
doencas também predominam no país como a tuberculose, a malária e a aids, que está presente em 
cerca de 2,2% da populacao haitiana, segundo a ONU. Em 2010, várias ações comunitárias foram 
realizadas: 50 mil procedimentos de enfermagem, cerca de 20.000 atendimentos hospitalares no 
hospital de campanha da ONU, aproximadamente 4.000 toneladas de carga para ajuda humanitária 
transportados por aviões da FAB e Marinha do Brasil (barracas, colchões, material de higiene, gêneros 
alimentícios, dentre outros), tudo distribuído pelos dois batalhões de infantaria de força de paz 
brasileiros. O Batalhão realizou ainda: mais de 100.000 patrulhas à pé e motorizadas, 35.000 Static 
Points, 100 escoltas de comboios, 45 operações de reconhecimento aéreo, 40 Ações Cívicos-sociais, 15 
operações de grande vulto, participou também do planejamento e execução das eleições presidenciais 
no Haiti.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA - ESTÁGIO EM CENTRAL DE MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE 
QUIMIOTERÁPICOS  

 
BEATRIZ SOARES CORREA  

 
Introdução e objetivo da atividade Diante da necessidade da adaptação do farmacêutico a Resolução do 
Conselho Federal de Farmácia Nº 623 DE 29/04/2016 estabelecendo titulação mínima para a atuação do 
farmacêutico na oncologia. Art 1.§ 1º Para o exercício de atividades na oncologia, deverá o profissional 
farmacêutico atender pelo menos um dos seguintes critérios, validado pelo Conselho Regional de 
Farmácia de sua jurisdição, título de especialista emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em 
Oncologia (Sobrafo), residência na área de Oncologia, ser egresso de programa de pós-graduação latu 
sensu reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) relacionado a esta áreas.  Objetivo Conclusão de 
pós graduação e conhecimento do fluxo de manipulação e transporte de medicamentos 
quimioterápicos seguindo normas do órgão fiscalizador e utilizando ferramentas excepcionais de 
controle de qualidade e segurança nos serviços prestados.     Conclusões Conclui que para o 
desenvolvimento de atividades como a manipulação e transporte de medicamentos quimioterápicos 
devemos sempre seguir o manual de boas práticas qualifica e dá segurança no serviço prestado. O 
medicamento quimioterápico com sua capacidade de causar danos a saúde do manipulador deve ser 
sempre manipulado em condições seguras, lembrando também da qualidade a ser oferecida aos 
pacientes que estarão recebendo o medicamento, visto que estes muitas vezes se encontram em 
situações criticas e necessitam de um extremo controle na qualidade e segurança do medicamento a ser 
dispensado. O serviço prestado pela empresa é um diferencial no mercado de 
quimioterápicos      Descrição da atividade Relato de experiência na central de manipulação e transporte 
de quimioterápicos acompanhando o fluxo e obrigatoriedades a serem cumpridas conforme normas da 
ANVISA para o funcionamento do estabelecimento. A central de diluição de quimioterápicos tem como 
finalidade manipular e distribuir medicamentos quimioterápicos na cidade sede da empresa, bem como 
cidades do interior que não possuem este tipo de serviço disponível para tratamento de pacientes 
oncológicos. O investimento em tecnologia e segurança biológica com fluxo laminar Classe B2 e filtro 
HEPA instalados nas cabines de diluição e com sistema de inter travamento automático das portas 
impede a contaminação do ambiente e mantém temperatura ideal para conservação dos 
medicamentos, bem como o transporte de medicamentos legalmente habilitado e cadastrado junto ao 
órgão fiscalizador são diferenciais de segurança e qualidade que a empresa oferece.    
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RISCOS E BARREIRAS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA EM UMA ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DE PRESIDENTE PRUDENTE  

 
BRUNA DINIZ BORDAN  
ELIANE VINHA TOLDO  

LETICIA ESTEVAM ENGEL  
LUARA FAZION COELHO  

MARINA APARECIDA MOLINA GOMES  
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES  

EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI  
 

A atenção farmacêutica, segundo a ANVISA, é um conceito de prática profissional no qual o paciente é o 
principal beneficiário das ações do farmacêutico. A atenção é o compêndio das atitudes, dos 
comportamentos, dos compromissos, das inquietudes, dos valores éticos, das funções, dos 
conhecimentos, das responsabilidades e das habilidades do farmacêutico na prestação da 
farmacoterapia. Relatar experiência de uma farmacêutica no atendimento a um usuário dependente 
químico.    No atendimento deve-se priorizar o paciente, com isso se ignora da exposição ao profissional 
e seus riscos, acredita-se que nada de mal possa acontecer. O medicamento é um insumo de maior 
resolutividade no manejo das doenças e apresenta gastos financeiros elevados. O vidro posicionado em 
frente ao balcão de atendimento, muitas vezes questionado, prejudica no dia-a-dia, dificultando o 
acolhimento e a orientação farmacêutica, mas se faz necessária.     UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE O programa de residência possui 5760 horas, distribuídas em dois anos. Nos seis primeiros 
meses, o farmacêutico desenvolve suas atividades na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Uma das 
competências que deve ser desenvolvidas neste momento da formação profissional é a capacidade de 
realizar a atenção farmacêutica com o usuário e famílias no domicílio, nos grupos terapêuticos e na 
farmácia da unidade, buscando atingir a integralidade na assistência. Durante o processo de serviço 
ocorreu uma intercorrência, um dependente químico, alterado, com internação em hospital psiquiátrico 
e pena em prisão recentemente, exige a entrega de qualquer benzodiazepínico sem receituário médico. 
De acordo com a portaria 344/98 os psicotrópicos são substancias que podem determinar dependência 
física ou psíquica, sendo assim necessário a retenção de receituário de controle especial durante sua 
dispensação. Nestas circunstancias não se faz aviamento visando a promoção do uso racional de 
medicamentos. Esta norma gera a não compreensão e por vezes ameaça por parte do usuário, por isso o 
acesso é restrito a estes medicamentos. Em casos de surtos psicóticos quando a pessoa oferece risco a 
sua própria vida ou a outros é preciso solicitar ajuda da polícia.    
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USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS - UMA MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA  

 
LUDMILA ICHIOKA SILGUEIRO  

THAISE RAMIRES TONIZZA  
ISABELA CASSIANO GONÇALVES  
CAROLINA AUGUSTA FLORINDO  

DEBORA ANDRADE BANCI  
TIFANNY BIANCA SILVA  

TIFFANI AMANDA CAVALCANTE DE LIRA  
BRUNA EDUARDA NUNES DO PRADO WEHBE  

THAIS KARULINE NASCIMENTO  
LETÍCIA DE PAULA MACEDO GONÇALVES  

CRISTOFFER DA SILVA SANTANA  
BRUNA DINIZ BORDAN  

EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI  
ROSÂNGELA CRISTOVÃO FERREIRA  

 

A automedicação é uma prática muito comum entre pessoas de todas as idades. Normalmente acontece o 
uso de medicamentos sem prescrição médica por indicações de terceiros ou por próprio conhecimento e/ou 
pelo fácil acesso aos medicamentos em farmácias. Assim as pessoas estão expostas a vários riscos 
relacionados à falta de acesso a informações a respeito dos possíveis efeitos nocivos que a automedicação 
pode trazer, já que o uso de medicamentos pode muitas vezes esconder uma doença, agravar novos 
problemas de saúde, causar reações adversas e interações medicamentosas, prejudicando a saúde do 
paciente. Com a segurança do paciente em risco, a presença do farmacêutico torna-se importante para 
prestar orientação do uso de medicamento e garantir um uso racional de medicamentos. O farmacêutico 
deve cumprir o seu papel perante a sociedade, corresponsabilizando-se pelo bem-estar do paciente e 
trabalhando para que este não tenha sua qualidade de vida comprometida por um problema evitável, 
decorrente de uma terapia farmacológica. Este é um compromisso de extrema relevância, já que os eventos 
adversos a medicamentos são considerados hoje uma patologia emergente e são responsáveis por grandes 
perdas, sejam estas de ordem financeira ou de vida. Relatar a experiência de acadêmicos durante a 
"Campanha 5 de Maio: Pelo Uso Racional de Medicamentos".    A realização desse projeto reforçou à 
população a importância do profissional farmacêutico na promoção do uso correto de medicamentos, e 
ajudou a fortalecer no acadêmico, além dos conhecimentos, a ética, a responsabilidade social e o 
compromisso de cidadão com a comunidade, defender as farmácias como estabelecimentos de saúde e 
promover o contato dos estudantes com a população.     Foi realizada no período de 05/05/2017 e 
06/05/2017, no calçadão da universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e na Praça 9 de Julho, no centro de 
Presidente Prudente a "Campanha 5 de Maio: Pelo Uso Racional de Medicamentos", promovida pela Liga de 
Atenção Farmacêutica e Farmácia Clinica junto à coordenação de extensão do Curso de Farmácia. A 
campanha contou com a presença dos estudantes do Curso de Farmácia e dos residentes farmacêuticos, que 
realizaram a orientação à população quanto ao uso correto e seguro de medicamentos, por meio de 
panfletagens, sanando as duvidas que foram levantadas durante a realização da campanha. Esta atividade 
propiciou aos graduandos uma importante experiência para o fortalecimento dos aspectos cognitivos 
desenvolvidos nas diversas disciplinas teóricas e práticas, bem como os comportamentais e sócio-afetivos. O 
desenvolvimento de competências relativas à comunicação entre os graduandos e os profissionais 
farmacêuticos e, entre eles e os pacientes também possibilitou o exercício, de forma ética, da relação 
humanista necessária ao bom atendimento em saúde.    
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AVALIAÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA E FORMAÇÃO DOS BIOFILMES EM ESCHERICHIA COLI ISOLADAS 
EM UM LABORATÓRIO CLÍNICO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP  

 
HEVELIN REGIANE AUGUSTO DA SILVA  

MIKAELY APARECIDA DE SOUZA BONIFÁCIO  
MAYLA SILVA CAYRES DE OLIVEIRA  

LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER ELLER  
 

       Escherichia coli um dos principais microrganismos causadores da infecção do trato urinário (ITU). O 
objetivo do trabalho foi avaliar a presença de genes de virulência, formação dos biofilmes e a potencial 
inibição dos biofilmes por óleo essencial de gengibre e anis estrelado em Escherichia coli isoladas de um 
laboratório clínico de Presidente Prudente-SP. Na formação de biofilmes foi utilizada a técnica de 
microplaca de titulação e para avaliar a presença dos genes de virulência foi utilizado a reação da 
polimerase em cadeia. Os resultados demonstraram que 100% dos isolados formaram biofilmes. Apenas 
seis isolados apresentaram redução dos biofilmes em presença de óleo essencial. O gene de virulência 
mais frequente foi o fimH (100%) seguido do kpsMTII (99,9%) papC (98,9%) e fliC (84,8%). Ressaltamos 
que os microrganismos podem estar em fase de acumulação progressiva de fatores de virulência o que 
facilita o aumento da gravidade da infecção no hospedeiro.  Financiamento: CNPq-PIBIC118914/2016-2  
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MAURO RAUL BELONI NETO  

ALINE FERNANDA FERRARI DE SOUZA  
MARGARIDA MARIA SILVEIRA  

 
       Tendo em vista a problemática inerente aos erros de prescrição, o trabalho buscou avaliar o impacto 
da implantação de sistema de prescrição eletrônica nas inconformidades de prescrição em um hospital 
filantrópico de Presidente Prudente - SP. Os dados foram coletados por análise das prescrições entre 
março de 2016 e outubro de 2016 e as não-conformidades pré-estabelecidas encontradas, foram 
registradas em planilha do Microsoft Excel®. Foram analisadas um total de 34208 prescrições e 
encontradas 1413 inconformidades. A análise dos dados mostrou redução média de 78,5% das 
inconsistências após o período de implementação, comprovando efetividade na redução de 
inconformidades de prescrições médicas. 

 


