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Título: AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE, DA ANTIMUTAGENICIDADE E DO MODO DE 
AÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE GOCHNATIA POLYMORPHA SSP. FLOCCOSA POR MEIO 

DO ENSAIO DE ALLIUM CEPA. 

 

Área: Análises Clínicas e Toxicológicas 

Autor: Natan de David (DAVID,N) 

Co-autores: MAURO, M.O.; KASSUYA, C.A.L.; STEFANELLO, M.E.A.; MONREAL, A.C.D.; 
OLIVEIRA, R.J. 

 
Resumo: Gochnatia polymorpha ssp. floccosa, conhecida no Brasil como cambará é muito 
utilizada na medicina popular, geralmente na forma de infusões feitas de suas flores, folhas e 
cascas, para o tratamento de inflamações e infecções do trato respiratór io. O presente 
trabalho avaliou a mutagenicidade e a antimutagenicidade do extrato etanólico de Gochnatia 
polymorpha ssp. floccosa (EEGP), proveniente da casca do tronco, bem como seu modo de 
ação antimutagênico por meio da observação de alterações nuclear es e cromossômicas em 
células meristemáticas de Allium cepa. As sementes foram cultivadas por 120 horas de acordo 
com os seguintes tratamentos e protocolos: Estabilização de todas as culturas em água 
destilada por 24h; Controle negativo - cultivo das sementes em solução hidroalcoólica 1,2% 
(96h); Controle positivo e cultivo em solução aquosa de Metilmetanosulfonato (MMS  
0,01mg/mL) (96h); Tratamento-teste - mutagenicidade sementes cultivadas em EEGP 
(100mg/ml) (96 h); Protocolos-teste - antimutagenicidade os protocolos escolhidos 
intercalam o cultivo em MMS e EEGP, sendo eles: pré-tratamento EEGP (48h)+MMS (48h), 
simultâneo simples EEGP+MMS (48 horas), simultâneo com pré-incubação (1h à 37ºC) - 
EEGP+MMS (48h) e pós-tratamento MMS (48h)+EEGP (48h). As porcentagens de redução de 
danos verificadas para estes protocolos foram de: 69,51%, 43,90%, 100,00% e 99,18%, 
respectivamente. O EEGP reduziu significativamente o índice mitótico, nos protocolos de pré -
tratamento, simultâneo com pré-incubação e pós-tratamento, sendo maior que 50% quando 
comparado ao controle. Logo o EEGP não é mutagênico, no entanto atua sobre o ciclo de 
divisão celular, bloqueando-o na presença de uma agente causador de danos. Os resultados 
ainda sugerem que o EEGP tem ação antimutagênica tanto por desmutagênese quanto por 
bioantimutagênese. O ensaio de Allium cepa demonstrou ser um bom teste de triagem, visto 
que é de fácil execução e baixo custo, servindo como norteador para estudos mais específicos 
de atividade antimutagênica in vitro e vivo em modelos de mamíferos. 
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Título: AVALIAÇÃO DA TERATOGENICIDADE, MUTAGENICIDADE E IMUNOMODULAÇÃO DE 
Gochnatia polymorpha ssp. floccosa EM CAMUNDONGOS FÊMEAS PRENHES. 

 

Área: Análises Clínicas e Toxicológicas 

Autor: Natan de David (DAVID,N) 

Co-autores: Mauro, M.O.; Kassuya, C.A.L.; Stefanello, M.E.A.; Cunha-Laura, A.L.; Monreal, 

A.C.D.; Oliveira, R.J. 

 
Resumo: Gochnatia polymorpha ssp. floccosa é utilizada na medicina popular para o 
tratamento de inflamações e infecções. O presente trabalho avaliou a influ ência do extrato 
etanólico de G. polymorpha (EEGP) proveniente da casca do tronco, no desempenho 
reprodutivo, no desenvolvimento embrio-fetal, na mutagenicidade e na imunomodulação em 
camundongos fêmeas prenhes. Foram utilizados 50 camundongos, subdividos em: (I) 
Controle ? recebeu solução hidroalcoólica (SHA - 1,2%), por via oral (v.o.) ? 0,1mL/10g de 
peso corpóreo (p.c.), por pelo menos 15 dias antes do acasalamento e durante todo o período 
gestacional; (II) Pré-tratamento ? recebeu EEGP (100mg/Kg, v.o., p.c.) por pelo menos 15 dias 
antes do acasalamento; (III) Organogênese ? recebeu EEGP do 5º ao 15º dia gestacional (dg); 
(IV) Gestacional ? recebeu EEGP durante todo o período gestacional; (V) Contínuo ? recebeu 
EEGP por pelo menos 15 dias antes do acasalamento e durante todo período gestacional. No 
16º, 17º e 18ºdg foram coletadas amostras de sangue periférico para a realização do ensaio de 
micronúcleo e contagem diferencial de células do sangue. No 18ºdg as fêmeas foram 
submetidas à eutanásia para a coleta dos fetos e baços para análise da teratogenicidade e 
fagocitose esplênica, respectivamente Os dados foram avaliados pelo teste de ANOVA e 
indicaram que: (I) o extrato, na dose e protocolo testados, não possui atividade teratogênica 
(análise visceral e esquelética); (II) não possui atividade mutagênica; e (III) não modifica a 
atividade de fagocitose esplênica e a contagem diferencial de células do sangue (não promove 
imunomodulação). A média de micronúcleos foi de 0,40±0,22, 0,70±0,26, 0,30±0,15, 
0,60±0,26 e 0,70±0,21 para o 16ºdg; 0,20±0,13, 0,60±0,16, 0,70±0,26, 0,60±0,16 e 1,00±0,25 
para o 17ºdg; 0,10±0,10, 0,30±0,15, 0,60±0,16, 0,50±0,22 e 0,70±0,21 para o 18ºdg para os 
grupos controle, organogênese, gestacional, pré-tratamento e contínuo respectivamente. A 
análise de fagocitose esplênica indicou evidência de 29,00±2,36, 27,30±1,48, 30,80±3,39, 
26,80±1,98 e 28,20±1,24 para os grupos controle, organogênese, gestacional, pré -tratamento 
e contínuo respectivamente. Considerando a ampla adesão de gestantes ao  uso de 
antiinflamatórios, e a possibilidade dos comerciais causarem alteração no desenvolvimento 
embrio-fetal, os dados deste estudo sugerem segurança na utilização desta planta durante o 

período gestacional. 
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Título: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DO EXTRATO DA Campomanesia xanthocarpa 
EM RATOS 

Área: Análises Clínicas e Toxicológicas 

Autor: Viviane Carrasco 

Co-autores: Giseli Karenina Traesel; Lorraine Aparecida Pinto; Claudia Andréa Lima Cardoso; 
Karine de Cássia Freitas; Silvia Aparecida Oesterreich 

 
Resumo: Introdução: os produtos isolados de plantas compõem uma vasta gama de 
compostos orgânicos naturais, que podem exercer efeitos benéficos ou maléficos sobre o 
organismo. Para assegurar o uso desses produtos, deve-se submetê-los a testes de eficácia e 
segurança por métodos recomendados pela legislação. Campomanesia xanthocarpa Berg. é 
uma Myrtaceae frutífera lenhosa, conhecida popularmente como guabirobeira ou guavirova. É 
comumente encontrada entre os estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Os f rutos têm 
grande potencial econômico, seja como alimento in natura ou na preparação de doces, 
sorvetes e licores caseiros. Apresenta valor medicinal no combate à disenteria, febre, 
escorbuto, e doenças das vias urinárias, além da atividade antimicrobiana. Estudos realizados 
indicaram a presença de flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. Objetivo: avaliar a 
toxicidade aguda do extrato de Campomanesia xanthocarpa em modelo animal. Métodos: 
foram constituídos dois grupos experimentais (ratas Wistar, 60 dias, n=3/grupo), sendo que 
um grupo foi tratado com o extrato obtido do fruto de C. xanthocarpa (GCX) (2g/kg) e um com 
solução fisiológica (GC) (1,5mL/kg), os quais receberam as soluções via oral, em jejum. Foram 
realizadas observações comportamentais sistemáticas para estimar a toxicidade da 
substância sobre o estado consciente e disposição geral, atividade e coordenação do sistema 
motor, reflexos e atividades sobre o sistema nervoso central e autônomo. Parâmetros 
comportamentais foram avaliados no tempo de 15min, 30min, 1h, 2h, 4h e 8h após a 
administração e, a partir de então, diariamente, até o 14º dia. O consumo hídrico e de ração 
foram tabulados. No 15º dia os animais foram anestesiados e submetidos à eutanásia, sendo 
feitas as análises macroscópicas e pesagem dos órgãos vitais. A análise estatística foi realizada 
no programa SPSS 20.0. Para verificar se houve diferença significante entre os grupos e entre 
as variáveis foi realizada análise de variância (ANOVA) tomando-se como referência (P <0,05). 
Resultados: durante os catorze dias de observação, nenhuma morte ou sinal de risco ou 
toxicidade foram detectados. Também não houve nenhuma alteração estatística no consumo 
diário de água e ração do grupo GCX em relação ao grupo GC, bem como no peso corpór eo, 
avaliação macroscópica (aspecto geral, cor e textura) e pesagem dos órgãos vitais. Conclusão: 
o extrato de C. xanthocarpa não apresentou toxicidade quando administrado em alta dose em 
curto prazo. 
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Título: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DA FOLHA DA 
Campomanesia adamantium O. Berg EM RATOS 

 

Área: Análises Clínicas e Toxicológicas 

Autor: Lorraine Aparecida Pinto 

Co-autores: Giseli Karenina Traesel; Viviane Carrasco; Claudia Andréa Lima Cardoso; Silvia 
Aparecida Oesterreich; Karine de Cássia Freitas 

 
Resumo: Introdução: a Campomanesia adamantium O. Berg, (guavira, guabiroba-do cerrado) 
é um arbusto abundante no Cerrado brasileiro, suas folhas e frutos possuem propriedades 
medicinais, tais como: ação anti-inflamatória, antidiarréica e antisséptica, suas folhas são 
utilizadas no tratamento da gripe estando relacionadas à presença de flavonoides, e 
antioxidantes. Objetivo: avaliar a toxicidade aguda do extrato hidroalcoólico da folha de 
Campomanesia adamantium em modelo animal. Métodos: para a avaliação da toxicidade 
aguda in vivo do extrato hidroalcoólico da folha da Campomanesia adamantium O. Berg 
(EHFCA), foram utilizados o método nº 423 da OECD e a Resolução 90/04 da Anvisa. As ratas 
foram subdivididas em dois grupos de três animais cada e submetidas a jejum de dezesseis 
horas. Após este período, foi administrado ao grupo EHFCA o extrato na dose de 2000 mg/kg 
por gavagem (v.o) e ao grupo controle negativo foi administrado solução salina a 1,5 mL/kg. 
Parâmetros como: alteração da massa corporal, consumo de água e consumo de ração foram 
controlados e tabulados diariamente. Durante as primeiras 24 horas, as ratas foram 
observadas quanto ao aparecimento de sinais de toxicidade nos períodos de 0, 15, 30, 60 
minutos, 2, 3, 4, 8, 24 horas e, posteriormente, diariamente durante catorze dias após 
administração, além da verificação da avaliação do screening toxicológico. Ao final do período 
de observação, os animais foram submetidos à eutanásia, com a inspeção macroscópica e 
pesagem dos órgãos vitais. Resultados: a dose de 2000 mg/kg, do EHFCA, não ocasionou óbito 
às ratas Wistar, bem como nenhum sinal de toxicidade como perda de massa corporal, 
inibição do crescimento, alterações comportamentais e clínicas. Não houve, também, 
diferenças estatísticas significativas no consumo de ração e ingestão hídrica comparada ao 
grupo controle. Conclusão: tais dados destacam que o extrato possui baixa toxicidade aguda, 
pois esta é observada quando ocorrem efeitos adversos após a administração oral de uma 
dose, em curta duração. O extrato se enquadra na Classe 5, método de classes preconizado 
pela OECD 423, pois a estimativa da DL 50 foi superior a 2000 mg/kg, sendo considerado 
baixa toxicidade. Reafirmando dados encontrados em estudos anteriores que analisaram a 
toxicidade aguda do extrato aquoso e metanólico do Campomanesia adamantium em 
diferentes doses até 5.000 mg/kg, não produziu letalidade ou sinais de toxicidade aguda em 

ratos após 24horas da administração. 
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Título: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DO FRUTO DA 
Campomanesia adamantium O. Berg EM RATOS  

 
Área: Análises Clínicas e Toxicológicas 

Autor: Lorraine Aparecida Pinto 

Co-autores: Giseli Karenina Traesel; Viviane Carrasco; Claudia Andréa Lima Cardoso; Silvia 

Aparecida Oesterreich; Karine de Cássia Freitas 

 
Resumo: Introdução: o uso de plantas medicinais tem sido crescente nos últimos anos, sendo 
incentivado, inclusive, pela OMS. Porém, sabe-se que somente o uso popular é insuficiente 
para validar a segurança de uma planta. Os estudos toxicológicos são imprescindíveis para 
avaliar os possíveis efeitos adversos, garantindo segurança para uso. A espécie 
Campomanesia adamantium (Cambess) O. Berg, (guavira, guabiroba-do cerrado) é um 
arbusto abundante no Cerrado brasileiro. Suas folhas e frutos possuem propriedades 
medicinais, tais como: ação anti-inflamatória, antidiarréica e antisséptica. As folhas são 
utilizadas também no tratamento da gripe e seus frutos atuam sobre o intestino. Essas 
atividades podem estar relacionadas à presença de flavonoides, que são constituintes 
principais da planta. Objetivo: avaliar a toxicidade aguda do extrato hidroalcoólico do fruto de 
Campomanesia adamantium em modelo animal. Métodos: foram constituídos dois grupos 
experimentais (ratas Wistar, 60 dias, n=3/grupo), sendo que um grupo foi tratado com o 
extrato obtido do fruto de C. adamantium (GCA) (2g/kg) e um com solução fisiológica (GC) 
(0,5mL/kg), os quais receberam as soluções via oral, em jejum. Foram realizadas observações 
comportamentais sistemáticas para estimar a toxicidade da substância sobre o estado 
consciente e disposição geral, atividade e coordenação do sistema motor, reflexos e atividades 
sobre o sistema nervoso central e autônomo. Parâmetros comportamentais foram avaliados 
no tempo de 15min, 30min, 1h, 2h, 4h e 8h após a administração e, a partir de então, 
diariamente, até o 14o dia. O consumo hídrico e de ração também foram avaliados. No 15o dia 
os animais foram anestesiados e submetidos à eutanásia, sendo feitas as análises 
macroscópicas e pesagem dos órgãos vitais. A análise estatística foi realizada no programa 
SPSS 20.0. Para verificar se houve diferença significante entre os grupos e entre as variáveis 
foi realizada análise de variância (ANOVA) tomando-se como referência (P <0,05). Resultados: 
durante os catorze dias de observação, nenhuma morte ou sinal de risco ou toxicidade foram 
detectados, não obteve diferenças estatísticas no consumo diário de água e ração do grupo 
GCA em relação ao grupo GC, bem como no peso corpóreo, na avaliação  macroscópica 
(aspecto geral, cor e textura) e pesagem dos órgãos vitais. Conclusão: o extrato de C. 
adamantium não apresentou toxicidade aguda, quando administrado em alta dose em curto 
prazo. 
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Resumo: Introdução: o uso de plantas medicinais tem sido muito significativo nos últimos 
anos, sendo incentivado, inclusive, pela OMS. Entretanto, sabe-se que somente o uso popular 
não é suficiente para validar a segurança de uma planta. Os estudos toxicológicos são 
necessários para avaliar os possíveis efeitos adversos, garantindo segurança para uso. A 
espécie Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. (bocaiuva ou macaúba) é uma palmeira 
abundante no centro-oeste brasileiro. Entre os usos associados à planta, se destaca o consumo 
como licor, cocadas, sorvete, óleo de cozinha, paçoca, geleias, doces e vinhos. Entre as 
propriedades terapêuticas, cita-se uso como diurético, hipotensor, antitérmico e analgésico. 
Objetivo: avaliar a toxicidade aguda do extrato metanólico da A. aculeata em modelo animal. 
Métodos: foram constituídos dois grupos experimentais (ratas Wistar, 60 dias, n=3/grupo), 
sendo que um grupo foi tratado com o extrato de A. aculeata (GAC) (2g/kg) e um com solução 
fisiológica (GC) (1,5mL/kg), os quais receberam as soluções via oral, em jejum. Foram 
realizadas observações comportamentais sistemáticas para estimar a toxicidade da 
substância sobre o estado consciente e disposição geral, atividade e coordenação do sistema 
motor, reflexos e atividades sobre o sistema nervoso central e autônomo. Parâmetros (tais 
como: atividade geral, irritabilidade, resposta ao toque, resposta ao aperto da cauda, 
tremores, convulsões, piloereção e morte) foram avaliados no tempo de 15min, 30min, 1h, 2h, 
4h e 8h após a administração e, a partir de então, diariamente, até o 14º dia. O consumo 
hídrico e de ração foram tabulados diariamente. No 15º dia os animais foram anestesiados e 
submetidos à eutanásia, sendo feitas as análises macroscópicas e pesagem dos órgãos vitais. A 
análise estatística descritiva e inferencial foi realizada no programa SPSS 20.0. Para verificar 
se houve diferença significante entre os grupos e entre as variáveis foi realizada análise de 
variância (ANOVA) tomando-se como referência (P <0,05). Resultados: durante os catorze 
dias de observação, nenhuma morte ou sinal de risco ou toxicidade foram detectados. 
Também não houve nenhuma alteração estatística no consumo diário de água e ração do 
grupo GAC em relação ao grupo GC, bem como no peso corpóreo, avaliação macr oscópica 
(aspecto geral, cor e textura) e pesagem dos órgãos vitais. Conclusão: o extrato metanólico da 
A. aculeata não apresentou toxicidade quando administrado em alta dose em curto prazo.  
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Resumo: INTRODUÇÃO: A localização geográfica da região pantaneira é um fator limitante 
para que a população residente encontre dificuldades em receber assistência à saúde. A 
realização de exames laboratoriais vem se tornando uma importante ferramenta clín ica na 
compreensão e esclarecimento da etiologia, patogênese e fisiopatologia das doenças. A 
dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações anormais de lipídios ou 
lipoproteínas (Colesterol, HDL-C, LDL-C, VLDL e Triglicérides) no sangue, tendo por causa 
fatores genéticos e ambientais. Evidências clínicas-epidemiológicas têm demonstrado que 
níveis elevados de lipídios e lipoproteínas associados às medidas antropométricas e à 
hipertensão arterial contribuem para a formação de placas lipídicas. OBJETIVO: Traçar o 
perfil lipídico e correlacionar com dados antropométricos da população estudada. MATERIAL 
E MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal prospectivo em indivíduos adultos, realizado 
entre 2010 a 2013 na região do Abobral, pantanal sul-mato-grossense, com hábitos e 
costumes peculiares pantaneiros. Foi realizado perfil lipídico em equipamento automatizado 
com controle de qualidade e obtenção dos índices antropométricos (cintura abdominal e 
IMC); esses dados foram correlacionados entre os sexo s e armazenados no programa Excel. 
RESULTADOS: O colesterol total feminino (199,93±48,02 mg/dl), HDL-C masculino 
(48,13±11,07 mg/dl) e feminino (44±12,52 mg/dl), LDL-C masculino (127,69±41,88) e 
feminino (120,50±39,71), bem como os valores de VLDL masculino (28,25±22,72 mg/dl), e 
triglicérides masculino (142,31±113,06 mg/dl), são considerados dentro dos valores de 
referência, porém, os valores de colesterol total masculino (204,78±45,20 mg/dl), VLDL 
feminino (34,50±26,80 mg/dl) e triglicérides feminino (173,95±133,90 mg/dl) são superiores 
aos valores aceitos para uma população saudável. Por outro lado, os valores antropométricos 
cintura abdominal feminino (95,70±9,84cm), IMC masculino (27,43±4,66 kg/m2) e feminino 
(30,26±5,53 kg/m2), são considerados acima dos valores recomendados pela OMS. 
Estatisticamente houve correlação entre o perfil lipídico com o IMC e com a cintura abdominal 
(p <0,05) para o teste de Spearman. CONCLUSÃO: Concluímos que a população estudada 
apresentou dislipidemia associada à obesidade, principalmente para o sexo feminino, o que 

pode favorecer o aparecimento precoce de doenças crônicas cardiovasculares.  
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Resumo: As plantas medicinais desde os primórdios da civilização, já eram utilizadas para 
suprir necessidades básicas da humanidade, seguindo um aspecto observacional perante 
alguns efeitos ou potenciais de espécies vegetais. Ao longo dos tempos, o seu uso na med icina 
integrativa e complementar se difundiu e adquiriu padrões segundo as diferentes regiões do 
globo. Devido a pouca produção científica relacionada aos possíveis efeitos tóxicos das plantas 
medicinais, o presente estudo objetivou avaliar os possíveis efeitos genotóxicos por meio da 
análise do micronúcleo em eritrócitos do sangue periférico de ratos da linhagem Wistar. Para 
tanto, foram utilizados extratos vegetais hidroalcoólicos de Aristholochia triangularis Cham, 
Bromélia antiacantha Bertol e Vernonia polyanthes Less, plantas de maior ocorrência de uso 
entre os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) segundo dados ele ncados no trabalho 
intitulado Características Sócio Demográficas e Estudo Etnobotânico das Plantas Utilizadas 
pelos Usuários do SUS, Atendidos em um Hospital Público de Presidente Prudente SP. Para 
tanto, três grupos de cinco ratos machos da linhagem Wistar, foram tratados com os extratos 
via gavagem nos períodos de 24 horas e uma semana. Tendo em vista, a frequência normal de 
três micronúcleos para 1.000 eritrócitos, foi proposto que outros tratamentos sejam 
realizados utilizando-se períodos mais longos, como de 15 dias, 30 dias e 45 dias como 
garantia de resultados mais reais. Espera-se, que com a realização de testes nestes períodos 
propostos e com a obtenção de resultados relevantes, considerar a elaboração de informações 
sobre os possíveis efeitos adversos das plantas utilizadas pela população e promover o seu 
uso racional. 
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Resumo: A agilidade no diagnóstico e o início imediato do tratamento da tuberculose são 
ferramentas fundamentais na prevenção e controle da doença. A baciloscopia é o exame 
básico para o diagnóstico laboratorial e seu resultado pode ser liberado em 4 horas. A cultura 
é mais sensível, porém os métodos convencionais para o diagnóstico podem levar até 60 dias 
para a liberação do resultado. Avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de 
técnicas automatizadas, que possibilitam a liberação de resultados da cultura com maior 
rapidez. Este estudo foi proposto para avaliar o impacto da implantação do Sistema 
automatizado BACTEC-960 MGIT no programa de controle e prevenção da tuberculose na 
região de Presidente Prudente/SP. Do total de 625 amostras submetidas à cultura, 61 (10%) 
foram positivas para micobactérias e 33 (5%) apresentaram alguma contaminação pelo 
desenvolvimento de outros microrganismos, pela baciloscopia 47 (7,5%) foram positivas. 
Entre as 578 amostras negativas na baciloscopia, 18 foram positivas na cultura. Não houve 
nenhuma amostra com baciloscopia positiva cuja cultura apresentou contaminação. O tempo 
médio entre a incubação e a positividade da cultura, foi de 11,3 dias. Este prazo mostrou -se 
variável quando relacionado ao resultado da baciloscopia, sendo que a média foi de 7 dias 
para as positivas três (03) cruzes, 12 para as duas (02), uma (01) e as que continham entre 1 -
9 BAAR no esfregaço. Para as amostras que apresentaram baciloscopias negativas a cultura 
positivou entre 13,7 dias em média. Os testes de identificação das espécies isoladas revelaram 
que 58 (95%) foram Mycobacteruim tuberculosis, e as outras 5% micobacterias outras que 
não Mycobacteruim tuberculosis (MNT). Os resultados obtidos mostraram que o desempenho 
do Sistema automatizado BACTEC® MGIT960TM é importante ferramenta para o isolamento 

primário de micobactérias, porém é indispensável à associação do método com a baciloscopia.  
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Resumo: Infecções causadas por Klebsiella pneumoniae com resistência a múltiplas classes 
de antimicrobianos é na atualidade um importante problema de saúde pública, devido às 
limitadas opções terapêutica para o tratamento. Estudos de vigilância são fundamentais para 
avaliar o perfil de resistência e detectar a emergência destes patógenos. Objetivou -se neste 
estudo investigar a presença fenotípica da enzima Klebsiella pneumoniae carbapenemase 
(KPC) em Klebsiella pneumoniae isoladas de pacientes atendidos na Associação Beneficente 
de Campo Grande - Santa Casa no período de março a abril de 2013. Foram incluídas no 
estudo K. pneumoniae com sensibilidade reduzida aos carbapenêmicos no antibiograma. A 
identificação e a determinação da susceptibilidade antimicrobiana pelo método Disco Difusão 
foi realizada no laboratório do hospital. A pesquisa de KPC foi feita por meio do Teste de 
Hodge Modificado (THM), segundo recomendações do Clinical and Laboratory Standa rds 
Institute (2012). No período de estudo foram isolados 81 K. pneumoniae, 36 (44,4%) foram 
provenientes de cultura de Vigilância (28 swab retal e 8 swab nasal) e 45 de amostras clínica 
diversas, principalmente de urina (19,8%), ponta de cateter (6,2%), aspirado traqueal (6,2%) 
e sangue (4,9%). A maioria (32,2%) dos pacientes estava internada em Centro de Terapia 
Intensiva Adulto, local este que apresenta inúmeras condições de risco para infecções por 
micro-organismos oportunistas. O THM revelou que todas as K. pneumoniae eram produtoras 
da enzima KPC. No teste de susceptibilidade in vitro 100% das bactérias estudadas foram 
resistentes ao ertapenem, aztreonam e piperacilina/tazobactam. A elevada resistência ao 
ertapenem corrobora com dados da literatura que refere esse antimicrobiano como bom 
marcador para detecção de KPC. As drogas mais ativas no antibiograma foram os 
aminoglicosídeos: amicacina (77,8%) e gentamicina (66,7%). A presença de KPC pode ser o 
principal mecanismo responsável pela resistência aos carbapenêmicos neste hospital, uma 
vez que o THM foi positivo para todas as amostras. Este estudo se faz relevante, pois é a 
primeira descrição de carbapenemases no maior hospital do estado de Mato Grosso do Sul. O 
conhecimento desse mecanismo de resistência antimicrobiana pode auxiliar na tomada de 
condutas preventivas, controle de disseminação desses patógenos multirresistentes além de 
implantação de programas de vigilância e terapias efetivas pela Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar. 
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Resumo: No Brasil, o mel é produzido pela espécie Apis melifera, um produto alimentício 
composto por uma solução concentrada de açúcares e uma mistura complexa de outros 
carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, substâncias aromáticas, 
pigmentos, grãos de pólen e pode conter cera de abelhas procedente do processo de extração, 
além de conter substâncias específicas de seus próprios organismos. As substâncias fenólicas 
contidas no mel podem ser oriundas do néctar coletado pelas abelhas, do pólen ou da 
própolis. Muitas dessas substâncias, como os ácidos fenólicos e flavonóides, são conhecidas 
por apresentarem propriedades farmacológicas e com isso tornam-se alvos de estudo, devido 
a sua conhecida ação sobre numerosos processos fisiológicos no corpo, poden do beneficiar o 
coração, veias, fígado, sistema imunológico, rins, musculatura e sistema nervoso. Assim, 
espécies reativas de oxigênio estão entre as classes de moléculas derivadas do metabolismo 
de oxigênio causadoras de prejuízos às células e aos tecidos durante infecções e várias 
doenças, tais como cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes e doença de Parkinson. Por 
esta razão, há um grande interesse no uso de antioxidantes naturais no controle de desordens 
clínicas, especialmente, como agentes profiláticos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a atividade antioxidante das amostras comerciais de mel pela capacidade de sequestro 
do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila). Para o ensaio foram preparadas soluções 
metanólicas nas concentrações de 5, 10, 25, 50, 125 e 250 g/mL e uma solução de 0,3mM em 
metanol de DPPH, as mesmas concentrações foram usadas para o padrão positivo, rutina. As 
leituras foram realizadas em espectrofotômetro no comprimento de onda de 517nm, após 10 
minutos de incubação. As médias das porcentagens de atividade antioxidante (AAO%) das 
amostras em cada uma das concentrações testadas foram calculadas e a concentração eficaz 
mínima (CE50) foi obtida por regressão linear. Esperava-se uma grande atividade das 
amostras de mel analisada, mas os resultados não apontaram atividade antioxidante 
significativa. Isso pode ser explicado pela interação de uma espécie antioxidante com a 
molécula de DPPH, pois ela depende, dentre outros fatores da especificidade pela 
conformação estrutural do radical livre, sendo assim, determinadas moléculas podem não 
reagir da forma esperada. 
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Resumo: A água doce corresponde a 1% de toda a água do planeta e, em seu estado natural, 
representa um dos componentes mais puros, sendo um dos elementos indispensáveis à vida e 
uma das principais substâncias ingeridas pelo ser humano. Esta característica vem sendo 
alterado por contaminações e atualmente, é um importante veículo de transmissão de 
diversas doenças. As principais fontes de contaminações podem ser devido à descontinuidade 
do fornecimento, falta de rede de esgoto e saneamento que são lançados em rios e lagos, 
manutenção inadequada da rede e reservatórios, agrotóxicos e aterros sanitários, que afetam 
os lençóis freáticos, as indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos 
tóxicos e contaminação por microrganismos patogênicos. Ela é considerada potável após 
passar por tratamentos convencionais de parâmetros físico -químicos e microbiológicos que 
deverão estar de acordo com a Portaria nº 36, do Ministério da Saúde, de 19/01/90, e de 
acordo com a Portaria nº 518 de 2004 definem-se como água para o consumo humano, aquela 
livre de Escherichia coli. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade microbiológica das 
águas minerais comercializadas no campus da UCDB em Campo Grande/MS. A metodologia 
empregada consistiu em contagem em placa de Petri contendo ágar PCA em condições 
adequadas para cada bactéria, incubação em caldo presença e ausência para  coliformes e a 
confirmação desse resultado em caldo verde brilhante e caldo E.C. Os resultados obtidos nas 
análises realizadas nas três amostras adquiridas no referido campus, observa -se os valores 
transmitidos dos testes realizados para a identificação de bactérias heterotróficas, coliformes 
totais e fecais. Sendo que para a presença de bactérias heterotróficas através do 
plaqueamento, mostraram-se abaixo do valor permitido que corresponde a 500 UFC/ml, 
considerando apenas os valores obtidos através das amostras diluídas. Observou-se o 
crescimento de fungo, o qual foi identificado como Aspergillus sp. mas não é possível associá -
lo quanto ao seu valor permitido e complicações a saúde, devido não apresentar informações 
em literaturas e legislações, sendo o seu crescimento associado ao fato da água ser 
contribuinte ao crescimento da espécie. Ao analisar a presença de coliformes totais, o teste 
mostrou-se positivo para duas amostras em análise, mas foram negativos para a confirmação 
de coliformes termotolerantes, com isso, descarta-se a possibilidade da presença de E. coli. 
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Resumo: O leite bovino é um fluído biológico de elevado valor nutricional e um alimento rico 
em nutrientes contendo proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais e pode 
ser contaminado por microrganismos a partir de três fontes principais: do interior das 
glândulas mamárias, da superfície exterior do úbere, tetas ou da superfície do equipamento e 
utensílios de ordenha e tanque. A importância dos microrganismos presentes naturalmente 
no leite revela que o conhecimento sobre o seu índice de contaminação microbiana pode ser 
usado no julgamento de sua qualidade intrínseca. A comercialização de leite cru sem os 
cuidados necessários de higiene é um problema ligado aos aspectos culturais e econômicos e é 
justificado pelos produtores e pessoas que comercializam este tipo de mercadoria por gerar 
uma maior rentabilidade ao produtor de leite, visto que o seu preço é inferior ao do leite 
pasteurizado. Sabendo-se que a presença de altos níveis de contaminação microbiana em leite 
cru compromete a sua durabilidade, já que promovem a deterioração de seus componentes, 
como proteínas, gorduras e açúcares além de poder causar doenças infecciosas aos ind ivíduos 
que fazem consumo desse tipo de alimento, foi proposto realizar este trabalho com o objetivo 
de avaliar a qualidade microbiológica de leite por meio da detecção e identificação de 
Staphylococcus aureus, contagem de mesófilos, termófilos e psicrotró ficos, detecção e 
contagem de Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Salmonella spp. além da pesquisa de 
coliformes fecais e totais nas amostras de leite cru. Os resultados confirmaram a presença de 
S. aureus, já nas contagens de mesófilos, termófilos e psicrotróficos, apresentaram valores 
superiores ao máximo de 540 UFC/mL, porém esses valores podem ser explicados devido o 
produto não ser submetido a nenhum tipo de tratamento térmico (pasteurização) e como 
esses microrganismos não são indicadores de patógenos ou toxinas, mas sim responsáveis 
pelo processo de deterioração de alimentos, pode-se afirmar que o tempo de consumo dessa 
amostra fica reduzido. Ainda foram identificadas Proteus spp., Enterobacter aerogenes e 
Enterobacter sakasakii na amostra. Conclui-se assim que é imprescindível a submissão desse 
produto a um tratamento prévio, a fim de evitar possível malefícios a saúde. 
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Resumo: O barueiro (Dipteryx alata Vog.) é uma árvore nativa do Cerrado com intensa 
produção de frutos na fase adulta. Estes são ovóides, levemente achatados e de coloração 
marrom, com uma única semente (amêndoa) comestível e comercializada em empórios nos 
grandes centros. A castanha, que representa 5% do rendimento em relação ao fruto inteiro já 
a polpa, ainda é pouco utilizada na alimentação humana, com características químicas, para o 
interesse tecnológico na casca e na polpa do cumbaru, que é composta principalmente por 
amido, fibra insolúvel, açúcares e rica em vitaminas e sais minerais como o potássio, cobre, 
ferro, cálcio, fósforo e magnésio. Os minerais são nutrientes não energéticos essenciais, ou 
seja, não podem ser sintetizados pelo nosso organismo, devendo, assim, ser supridos pela 
alimentação, assim como são importantes para o crescimento saudável da criança, pois 
desempenham várias funções metabólicas meritórias e suas deficiências podem causar 
sequelas graves. No entanto, o consumo excessivo desses nutrientes podem ser prejudiciais. 
Diante da importância dos minerais, o objetivo do presente trabalho é determinar a presença 
dos minerais presentes nas cinzas da polpa de cumbaru. Para a determinação de cinzas, a 
metodologia utilizada foi adaptada das Normas Analíticas, do Instituto Adolfo Lutz (1985) e 
para a dos minerais foi utilizada a metodologia adaptada de Baccan (1994), Vogel (1981), 
Jefferry (1992) e Alexéev (1982). Assim, identificou-se a presença dos seguintes minerais, 
cálcio (Ca), sódio (Na), ferro (Fe), estrôncio (Sr), potássio (K) e cromo (Cr), porém ainda é 
necessária a realização de testes quantitativos da polpa de cumbaru. Os estudos realizados 
para a identificação dos minerais presentes nos alimentos ajudam a melhorar a compreensão 
da população sobre a importância dos alimentos e nutrientes para a saúde, por meio da 

educação nutricional em todos os níveis. 
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Resumo: Introdução: A Vitamina C também conhecida como ácido ascórbico encontrado 
principalmente em fontes naturais como as frutas. Estas possuem um alto valor nutritivo, 
sendo seu consumo diário indicado por serem fontes de vitaminas. As mesmas podem ser 
consumidas ao natural ou utilizadas em várias formas de preparações como os sucos. Essa 
vitamina hidrossolúvel participa da síntese de colágeno, atua como antioxidante facilita a 
absorção de ferro no trato intestinal e promove a prevenção e cura de resfriados. Porém, o 
teor vitamínico contido no suco é diferente para cada variedade de fruta, tendo diferença 
também ele sendo in natura ou industrializado. Objetivo: Objetivou quantificar e comparar o 
teor de ácido ascórbico em suco in natura e industrializado das frutas laranja, goiaba e caju. 
Materiais: Para determinação do ácido ascórbico foi utilizado o método descrito pelo Instituto 
Adolfo Lutz (1985), onde para a solução padrão utilizou-se uma solução padrão de ácido 
ascórbico e para as amostras de sucos foram pipetados 20 mL da amostra, acrescidos de ácido 
oxálico e uma solução de amido por meio de uma titulação com solução de iodo. As análises 
foram realizadas em triplicata. Resultados: Os resultados mostraram que todos os sucos 
apresentaram certa quantidade de ácido ascórbico (mg/100mL) onde os sucos in natura 
apresentaram 107,66 ± 2,51 (caju), 73,66 ± 2,08 (goiaba) e 49,33 ± 2,51 (laranja) e os 
industrializados obtinham 91,66 ± 1,52 de caju, 24,33 ± 2,08 de goiaba e 41,66 ± 3,21 de 
laranja. Verificou que dentre os sucos in natura o suco de caju foi o que apresentou maior teor 
de ácido ascórbico, com 107%, seguido de 73,6% de goiaba e por último com 49,3% de 
laranja. Quando comparados com os sucos industrializados, pode perceber que a maior 
quantidade de ácido ascórbico encontrada também foi o do suco de caju (92,6%), entretanto o  
suco de laranja industrializado apresentou um maior teor de ácido ascórbico do que o suco de 
goiaba, 41,6% e 24,3% respectivamente. Conclusão: Dentre as amostras avaliadas o caju 
apresentou o maior teor de vitamina C, tanto no suco in natura quanto industrializado. Em 
comparação aos dois tipos de sucos, verificou que os sucos industrializados apresentam 
menores valores de ácido ascórbico do que os sucos in natura. Desta forma, os resultados 
desse trabalho apontam para a importância do consumo de sucos frescos obtidos de frutas in 
natura. 
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Resumo: As internações hospitalares relacionadas ao uso de medicamentos deve -se em 
grande parte às falhas terapêuticas, não adesão ao tratamento, efeitos adversos e intoxicação. 
O objetivo deste projeto foi implantar o serviço de atenção farmacêutica na Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Rio Verde - GO- UniRV, capacitando os acadêmicos para a 
prática da atenção farmacêutica por meio da identificação, prevenção e resolução dos 
problemas relacionados ao uso de medicamentos em pacientes diabéticos e/ou hipertensos. 
Foi utilizada a Metodologia Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico e para isso foram 
selecionados cinco pacientes hipertensos e/ou diabéticos no bairro Corredor Publico da 
cidade de Rio Verde-Go de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 
Através de visitas domiciliares, agendadas quinzenalmente, e utilizando o seguimento 
farmacoterapêutico proposto por esta metodologia, que consiste em identificar os problemas 
de saúde do paciente e associá-los aos medicamentos que utiliza, detectando os prováveis 
problemas relacionados aos medicamentos (PRM) e fazendo as intervenções necessárias. 
Verificou-se que os cinco pacientes acompanhados sequencialmente por um período de 9 
meses, apresentou resultados positivos parciais em relação à resolução dos PRMs 
identificados em função das intervenções realizadas, considerando os indicadores 
estabelecidos pela pesquisa. Foram realizadas 39 entrevistas, detectado 59 PRMs e realizadas 
83 intervenções farmacêuticas. Entre os PRMs mais frequentes, três tipos se destacaram, 
referentes à efetividade: PRM4 foi o mais frequente (51%), tendo como causa principal a falta  
de adesão ao tratamento, seguido pelo PRM1 (24%), porem, mais de um paciente também 
apresentou suspeita de PRM5(13%). Ao final do projeto ficou demonstrado que o seguimento 
farmacoterapêutico é capaz de atender uma demanda social que nenhum outro profissional 
atualmente assume como sua responsabilidade, ou seja, atender as necessidades do paciente 
em relação à sua farmacoterapia. Neste contexto, agrega ao farmacêutico a responsabilidade e 
o compromisso com o resultado efetivo e seguro do tratamento do paciente. 
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Resumo: Introdução: A epidemia de AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) no mundo 
é assunto que deve ser debatido constantemente, principalmente quando se pensa em 
melhoria da resposta ao tratamento e da assistência aos portadores do HIV (Human 
Immunodeficiency Vírus). Em países tropicais em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a 
doença pode assumir características peculiares, associando-se a doenças infecto-parasitárias 
e doenças sexualmente transmissíveis identificadas tardiamente. Objetivo: Avaliar o 
abastecimento de medicamentos para pacientes infectados com Infecções Oportunistas 
(IO)/DST/AIDS nos serviços de referência do Estado de Pernambuco. Métodos: Entre os 
meses de setembro e outubro/2012, foi realizada uma vistoria técnica em 06 unidades de 
referência em I.O.; As Farmácias foram vistoriadas e entrevistados os profissionais 
Farmacêuticos. Dos 06 serviços visitados, 04 deles realizam exclusivamente atendimento 
ambulatorial para pacientes portadores de I.O. DST/AIDS, 02 deles realizam também 
atendimento hospitalar com internamento de seus pacientes. Foram avaliados o s seguintes 
itens: estrutura física e organizacional; controle dos medicamentos de I.O.; f luxo de 
atendimento e dispensação, sistema de controle e gerenciamento dos pacientes e controle de 
estoque. Resultados: Foram observados alguns pontos frágeis nas unidades: Falta de um 
sistema padrão para controle e gestão de estoque; Não disponibilidade de um local para 
orientação e acompanhamento farmacêutico; Profissional farmacêutico com pouco tempo 
disponível para prestar informações; Sistema para registro e controle específico dos pacientes 
com I.O.; Os pedidos de resuprimento mensal baseadas em informações de cadastro de 
pacientes ou pedido do mês anterior, apresentam-se de forma inadequada; O não 
atendimento dos pedidos conforme solicitados e não entregues na data prevista. Conclusão: O 
fornecimento dessas informações (posição de estoque, cadastro do número de pacientes, 
quantidade dispensada e etc.) de forma integrada e adequada é de extrema importância para 
que possa permitir um melhor gerenciamento da unidade, solicitação de pedidos mais 
coerentes e uma assistência mais humanizada. Por fim, outro fator importante a ser 
considerado é a questão da informação, onde poderia ser compartilhada entre todos os 

envolvidos no processo de abastecimento. 
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Resumo: Introdução Medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de 
diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas, sendo produzidos com 
rigoroso controle técnico para atender às especificações determinadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA. Os medicamentos controlados são conhecidos também como 
tarja preta, são medicamentos mais pesados, fortes, têm efeito mais imediato e efeitos 
colaterais. São usados para doenças de um grau de risco maior ou para doenças num nível 
avançado. O auxiliar em farmácia auxilia o farmacêutico durante as atividades diárias, sendo 
necessário ter conhecimento sobre os medicamentos e a farmácia. Objetivos O objetivo deste 
trabalho foi realizar uma avaliação do conhecimento sobre medicamentos controlados dos 
alunos do último ano de técnico em auxiliar de farmácia. Métodos Foi realizada uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa descritiva, baseada na aplicação de questionário com perguntas 
sobre medicamentos controlados aos alunos do último ano de técnico em auxiliar de farmácia 
de uma escola de educação profissional e técnica da cidade de Dourados, na qual os 
participantes foram restritos a escolher alguma das opções contidas no questionário, com 
objetivo de identificar o conhecimento sobre este tipo de medicamento. Resultados Dentre os 
resultados encontrados pode perceber que 100% dos alunos conhecem muito pouco sobre 
este assunto e sabem que este medicamento precisa de uma receita diferenciada. Verificou 
que 93,3% conheciam sobre algum efeito adverso do medicamento sendo que a sonolência foi 
a mais citada. Dentre os alunos 100% não conhecem nenhuma legislação, entretan to sabem 
que estes medicamentos devem ser mantidos separadamente em armários fechados e 
possuem tarja preta. Quando perguntado o porquê eles chamam de medicamentos 
controlados, 20% dos alunos não sabiam responder, 26,6% afirmavam que eles mexem com o 
sistema nervoso central e 20% controlam o organismo. Quando relatado sobre interações 
medicamentosas, 53,3% relataram que havia com anticoncepcionais e 60% com bebidas 
alcoólicas. Entre os alunos 20% já fizeram o uso de medicamentos controlados. Conclusão 
Verificou que entre os alunos do último ano de técnico de auxiliar em farmácia ainda falta 
conhecimentos mais específicos sobre os medicamentos controlados, entretanto, os mesmos 
relataram que ainda não tinham estudado sobre esta classe de medicamentos.  
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Resumo: Menezes, N.D.G1, Santana, G.A2 1Faculdade de Farmácia, UniRV - Universidade de 
Rio Verde, Rio Verde-GO, Brasil. neideguimaraes1@yahoo.com.br Obesidade é uma doença 
caracterizada pelo aumento de gordura corporal, que pode gerar inúmeras complicações, tais 
como diabetes, doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer. O sedentarismo, ingestã o de 
alimentos ricos em gordura e carboidrato em demasia, constitui as principais causas do 
excesso de peso. O IMC (índice de massa corporal), é a forma recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), para avaliar o excesso de peso dos indivíduos, consiste em dividir o 
peso (em Kg), pela altura elevada ao quadrado, resultados entre 25,0 a 29,9, é considerado 
sobrepeso. O tratamento para obesidade pode ser farmacológico e não farmacológico. O 
tratamento farmacológico só é recomendado quando associado co m orientação dietética e 
mudanças de estilo de vida. O objetivo da pesquisa foi investigar a opinião dos clientes com 
sobrepeso, de uma farmácia na cidade de Santa Helena de Goiás a respeito da 
imprescibilidade de utilização medicamentos no tratamento da o besidade. Foram abordados 
clientes com características de sobrepeso, os quais foram aplicados um questionário que 
respondem ao objetivo proposto. Participou do estudo, 50 indivíduos, de ambos os sexos, com 
idade acima de 18 anos. Para a obtenção do IMC (índice de massa corporal), no momento da 
entrevista, o participante foi pesado e medido sua altura e o IMC calculado. A pesquisa 
demonstrou que 96% dos entrevistados acham imprescindível o uso de medicamentos para 
perda de peso. Entre os medicamentos mais utilizados, a fluoxetina destacou-se com 50%, 
seguido do Chá verde (Camelia sinenses) 42% e sibutramina 38%. 92% dos entrevistados 
relataram que associam o uso de medicamentos, atividade física e dieta, entretanto, relatam 
que retornaram ao peso anterior no período de 6 meses a 1 ano após interromper o 
tratamento. Este dado é importante, pois revela a necessidade do suporte farmacológico. Os 
usuários apresentam dificuldade em manter apenas a dieta e atividade física. Os resultados 
obtidos sugere a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços médicos e farmacêuticos 
prestados aos pacientes obesos, aumentando a conscientização sobre a necessidade quase que 
obrigatória em relação à mudança para uma alimentação mais saudável e práticas de 
atividades físicas constantes, que consiste no meio mais seguro e permanente na diminuição 
do peso. 
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Resumo: Em uma instituição de saúde, a morbidade e mortalidade relacionadas com 
medicamentos são constituídas de diversos problemas associados ao tratamento 
farmacológico que ocorrem devido a interações negativas referentes à medicação. O 
farmacêutico é o profissional capaz de identificar, resolver e prevenir esses problemas 
relacionados a medicamentos (PRMs), principalmente no âmbito hospitalar. Para ta nto, são 
feitos estudos de caso com base num seguimento farmacoterapêutico onde se obtêm a 
história hospitalar do doente, verificando-se os medicamentos utilizados e os sintomas 
apresentados pelo paciente. Após a identificação, pode-se ou não sugerir intervenções no 
tratamento. No presente trabalho foi utilizado o método Dáder para o acompanhamento 
farmacoterapêutico dos doentes. Foram realizadas visitas aos pacientes que estiveram 
internados na clínica médica do Hospital Universitário da Universidade Feder al de Mato 
Grosso do Sul. O estudo foi feito com base nos dados dos prontuários, incluindo as prescrições 
medicamentosas, alimentares, o diagnóstico, os resultados dos exames solicitados e a 
evolução clínica do paciente. Realizou-se a abordagem deles e dos acompanhantes para 
preenchimento do questionário de roteiro de estudos clínicos. Os PRMs foram identificados, 
avaliando-se a necessidade, efetividade e segurança de cada um dos fármacos, além das 
interações, e encaminhadas às sugestões de intervenção no tratamento. Concluiu-se que 
muitos dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes eram devido às interações 
medicamentosas e às doses incorretas dos mesmos. Além disso, existiam medicamentos 
prescritos para tratar problemas de saúde os quais, na verdade, aconteciam por causa de 
outros medicamentos que já estavam sendo administrados. As propostas de intervenções 
foram feitas no sentido de reduzir os efeitos colaterais, corrigindo -se as doses ou trocando-se 
a classe farmacológica por outra de mesmo efeito terapêutico. 
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Resumo: A obesidade é uma doença crônica, e sua prevalência vem crescendo nas últimas 
décadas. Por esse motivo, torna-se diversificado o tratamento para a redução de peso, 
principalmente no que diz respeito à utilização farmacológica. A sibutramina é indicada em 
casos onde a reeducação alimentar aliado a exercícios físicos não são suficientes para atingir o 
objetivo clínico devido à alta ansiedade e a fome exagerada. É uma droga utilizada no 
tratamento da obesidade ou sobrepeso, inibidora de recaptação de serotonia e noradrenalina. 
É usualmente utilizada em doses de 10 a 15 mg/dia. O estudo teve como objetivo identificar o 
uso da sibutramina entre os universitários dos cursos da área da saúde da Universidade de 
Rio Verde-Go; verificar se ocorreu efeito desejado e se os mesmos foram orientados sobre os 
efeitos adversos. Foi aplicado um questionário a 80 acadêmicos da área da saúde abordados 
aleatoriamente. Após a entrevista, verificou que 88,75% não usaram a sibutramina e 11,25% 
usam ou usaram como medicamento contra a obesidade, destacando -se o sexo feminino. 
Quanto às orientações das possíveis reações adversas, 66,66% foram orientados e 33,33% 
não receberam orientação. Quanto às reações adversas, 55,54% informaram que tiveram 
reações adversas e 44,46% não tiveram reações adversas, dentre elas foram citadas: secura 
da boca, insônia, hipertensão, náusea, taquicardia, palpitações, dispnéia, dispepsia, vertigem, 
sudorese, aumento do apetite e alteração do paladar. Em relação à perda de peso, 77,77% 
obtiveram o resultado esperado e 22,23%% não obtiveram o resultado esperado com o uso 
da sibutramina, por outro lado, o mesmo resultado foi obtido quanto ao ganho de peso após o 
término do tratamento, onde 77,77% ganharam peso após o término do tratamento e 22,23% 
não ganharam peso após o término do tratamento. Entre os que retornaram ao peso, 
informaram que este retorno foi rápido e maior do que estavam antes do tratamento com a 

sibutramina. 
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Resumo: Introdução: A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil. - Aquifoliaceae) é uma das 
plantas mais consumidas na América do Sul, cresce naturalmente e também é cultivada na 
Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. A abordagem terapêutica da Homeopatia baseada nas 
Leis das Semelhanças (Similia Similibus Curentur) poderia explicar um possível efeito 
ansiolítico da tintura homeopática obtida de I. paraguariensis uma vez que a erva-mate possui 
grande quantidade de cafeína. Objetivo: Este estudo teve por objetivo a investigação do 
potencial ansiolítico da tintura homeopática de I. paraguariensis em ratos testados no 
Labirinto em Cruz Elevado. Métodos: A tintura homeopática foi produzida seguindo -se a 
metodologia de Fontes (2005) e o Manual de Normas Técnicas para Farmácia Homeopática 
(ABFH, 2003). Todos os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com a U.S. 
National Institute of Health e todos os procedimentos experimentais foram aprovados pelo 
Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Centro Universitário da Grande Dourados - 
Unigran (335/10A). 35 ratos Wistar foram divididos em 5 grupos e a ansiedade foi induzida 
pela retirada (abstinência) de anfetamina que foi administrada aos ratos de forma semi-
crônica, durante 12 dias. O grupo 1 recebeu tratamento com o veículo utilizado para produção 
da tintura homeopática, grupo 2 recebeu diazepam, grupo 3 recebeu I. paraguariensis 4DH, 
grupo 4 recebeu I. paraguariensis 40DH e o grupo 5 não recebeu nenhum tratamento. Os ratos 
foram testados, então, no Labirinto em Cruz Elevado (LCE) por um período de 5min para cada 
animal. A quantidade de tempo gasto nos braços abertos e fechados, bem como a quantidade 
de comportamento de rearing foi calculada. Resultados: A análise estatística foi determinada 
por ANOVA, seguida pelo pós-teste de Newman-Keuls. Foi considerada estatisticamente 
significante quando p-valor foi menor que 0.05. A soma da quantidade de tempos gastos no 
braço aberto do LCE foi: G1 - 176S / G2 - 656s / G3 - 612S / G4 - 237s / G5 - 219s. No braço 
fechado foi: G1 - 1630s / G2 - 1325S / G3 - 1221s / G4 - 1572s / G5 - 1730s. Conclusão: 
Conclui-se que a tintura homeopática de I. paraguariensis na potência de 4DH, testados em 
ratos, mostrou efeito ansiolítico comparável ao medicamento de alopático  de referência 
diazepam, mas na potência 40DH não foi possível observar o mesmo efeito.  
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Resumo: CONTROLE DE QUALIDADE DA PLANTA Calendula officinalis L. DO MERCADÃO 
MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, MS. Lucimare dos Santos Maciel, Patrícia Akemi S. 
Matsunaga, Camilla Izabela Nantes, Helder Braz Alcântara (Laboratório de Farmacognosia, 
UFMS, Campo Grande). Os ensaios de qualidade de matérias-primas vegetais preconizadas 
nas farmacopeias objetivam a verificação da identidade botânica, pureza e caracterização dos 
constituintes químicos. A Calendula officinalis L. é uma planta herbácea. Os extratos das flores 
são utilizados como anti-inflamatório e cicatrizante, têm atividade bactericida, fungistática, 
virucida, que estão relacionados com a presença de flavonóides. Foram obtidas amostras da 
planta Calendula officinalis L., no mercadão municipal de Campo Grande. Determinou -se o 
teor de flavonóides totais e ensaios de pureza como: teor de cinzas, teor de água e matéria 
estranha. A determinação de matéria estranha foi realizada pelo método de catação, e depois 
calculada a porcentagem, que foi 5,33%. Para determinação de umidade, utilizou-se o método 
gravimétrico, com dessecação da planta à 100ºC-105ºC. O valor encontrado foi 13,6%. Para 
determinação de cinzas incinerou-se o material, gradativamente, até que todo o carvão fosse 
eliminado. Calculou-se a porcentagem de cinzas em relação à droga seca, e o resultado foi 
7,77%. Desenvolveu-se o cromatograma, utilizando mistura de ácido fórmico anidro, água e 
acetato de etila (10:10:80), como fase móvel e sílica como fase estacionária. Examinou -se sob 
luz ultravioleta (365 nm). Procedeu-se a Espectrofotometria de absorção no visível, 
calculando a porcentagem de flavonóides totais pela expressão: Teor de Flavonóides Totais 
(TFT): A x 1,25 / (m-PD), em que; A = absorbância da Solução amostra; m = massa da droga 
(g); PD = perda por dessecação (% p/p). O resultado obtido foi igual a 0,27% (p/p). Apesar do 
valor para cinzas totais estar em conformidade com os valores farmacopeicos, a quantidade 
de matéria estranha e o teor de umidade estava acima daquele estabelecido, o que evidencia 
possível erro na colheita e estocagem. A cromatografia permite sugestionar que  a planta 
medicinal analisada é a Calendula officinalis L., as manchas observadas se assemelham as 
manchas padronizadas. No doseamento, o valor de flavonóides totais esteve abaixo do 
recomendado, tornando necessário repetir o procedimento para obter resultados mais 
satisfatórios. 

 

 



 

 

29 

 

 

Título: CONTROLE DE QUALIDADE DE COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 

 
Área: Indústrias (Tecnologia Farmacêutica, Controle de Qualidade, Farmacotécnica, 
Biotecnologia) 

Autor: LUCIMARE DOS SANTOS MACIEL 

Co-autores: Patrícia Akemi Simabuco Matsunaga 

 
Resumo: CONTROLE DE QUALIDADE DE COMPRIMIDOS SIMILARES DE ATENOLOL Lucimare 
dos Santos Maciel e Patrícia Akemi S. Matsunaga (Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, 
UFMS, Campo Grande). A hipertensão arterial é uma das doenças que mais afeta a popu lação 
brasileira. Entre os fármacos utilizados no tratamento da hipertensão encontra -se o atenolol, 
pertencente à classe dos-bloqueadores. Ao realizarmos um estudo de qualidade em um 
determinado produto, precisamos selecionar metodologias analíticas específicas a serem 
aplicadas no Controle de Qualidade. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
qualidade físico-química de comprimidos de atenolol da marca Telol, 50mg, através dos 
ensaios de peso médio, dureza, friabilidade, determinação do teor de ativo e tempo de 
desintegração. Para determinação de peso médio, foram pesados individualmente 20 
comprimidos em balança analítica. Segundo a farmacopeia brasileira para comprimidos não 
revestidos, com peso médio maior que 80mg e menor que 250mg, o  limite de variação é de ± 
7,5%. Foi obtida a variação de exatamente 7,5%. Para o teste de dureza, 10 comprimidos 
foram submetidos à ação do durômetro, sendo obtido um resultado de 65N como média. O 
resultado do teste é informativo, sendo que limite aceitável é de no mínimo 30N. Pesou-se 20 
comprimidos de Atenolol, submetendo-os à ação do friabilômetro. Pesou-se novamente e 
calculou-se a friabilidade em função da percentagem do pó perdido. O resultado foi de 0,25%. 
São considerados aceitáveis os comprimidos com perda igual ou inferior a 1,5% do seu peso. 
Para a realização do ensaio de desintegração, utilizou-se como líquido de imersão água 
mantida a 37 ± 1°C. Foram avaliados 5 comprimidos e todas as amostras analisadas se 
desintegraram dentro do tempo limite de 30 minutos estabelecido pela Farmacopeia. O teor 
de atenolol nos comprimidos foi determinado através de espectrofotometria de absorção na 
região do ultravioleta (UV).Para o cálculo do teor de Atenolol, utilizou-se a equação da reta: 
Y=0,004x ? 0,032, onde obtivemos o valor igual a 94%. O Atenolol deve conter, no mínimo, 
90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de C14H22N2O3. De acordo com os 
resultados obtidos, pode-se verificar que as amostras de comprimidos de atenolol, marca 
Telol,50mg, encontraram-se dentro das exigências estabelecidas pela farmacopeia brasileira 
5º Ed. Desta forma, pode-se concluir que os comprimidos analisados neste trabalho 
apresentam qualidade satisfatória para que possam ser utilizados no tratamento de 
hipertensão arterial. 
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Resumo: Introdução As aplicações no campo farmacêutico têm caracterizado a análise 
térmica como uma importante ferramenta na solução de problemas envolvendo 
desenvolvimento, produção e controle de qualidade de medicamentos e insumos. As 
principais aplicações nessa área têm visado à determinação do grau de pureza de fármacos, 
além da caracterização de matérias-primas e produtos acabados. A temperatura de fusão de 
uma substância pura, a uma determinada pressão, é um valor característico dessa substância, 
pelo que constitui um método de avaliação do seu grau de pureza. Objetivos Determinar o 
ponto de fusão das matérias primas captopril, maleato de enalapril e anlodipina. Métodos O 
ponto de fusão foi utilizado para avaliar a pureza da amostra. A técnica foi feita com ajuda de 
um termômetro, que atinge a uma temperatura de até 300º C e de um capilar. Pegou -se o 
capilar fechado em uma das extremidades, e dentro dele uma amostra da substância 
pulverizada. Para colocar a substância no capilar fez-se um pequeno monte da substância e 
imergiu-se o capilar nesse monte para que o pó penetrasse em seu interior. O capilar é então 
unido a um termômetro, de modo que sua ponta inferior atingisse cerca da me tade do bulbo 
de mercúrio. Quando a temperatura estiver próxima ao ºC da matéria prima descrita no laudo 
observou a temperatura e a mudança de estado. As amostras foram realizadas em triplicata. 
Resultados Entre resultados das matérias primas testadas, observou que das 3 análises da 
amostra de captopril, esta apresentou um ponto de fusão abaixo dos resultados encontrados 
pela literatura (103-104ºC), obtendo 100ºC na primeira análise, 101ºC na segunda e 99ºC na 
terceira. Isto ocorreu também com o Maleato de Enalapril que obteve seus valores abaixo dos 
valores de referência (143-145ºC), tendo seus resultados de 135 ºC, 130 ºC e 115 ºC 
respectivamente. Observou que a anlodipina foi à única matéria prima com os resultados 
dentro dos limites de referência (145-199ºC), tanto na 1ª análise quanto nas outras 
repetições da análise, obtendo os resultados de 190 ºC, 191 ºC e 189 ºC. Conclusão Dentre as 
amostras constatou que apenas a matéria prima anlodipina está de acordo com os valores 
indicados nas referências, já o captopril e maleato de enalapril como não estavam dentro de 
seus limites pode-se dizer que as amostras continham impurezas, o que fez com que a 
temperatura do início e do término da fusão fosse, respectivamente, inferior à temperatura 
característica das mesmas. 
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Resumo: O citrato de tamoxifeno corresponde a um fármaco amplamente utilizado no 
tratamento de tumores. No Brasil, sua comercialização limita-se à forma farmacêutica de 
comprimidos. O citrato de tamoxifeno possui propriedades físico -químicas características de 
moléculas com problemas de solubilidade, o que em consequência leva a necessidade do 
aumento de dose por conta da baixa absorção. As ciclodextrinas constituem polímeros cíclicos 
que possuem características anfóteras, ou seja, sua estrutura interna é lipofílica e a sua parte 
externa possui grupos hidrofílicos que favorecem sua solubilidade em água e fluidos 
biológicos. As ciclodextrinas têm sido amplamente utilizadas na formação de complexos 
solúveis com fármacos sabidamente lipossolúveis. Com o intuito de melhorar tais 
propriedades do tamoxifeno, esse trabalho teve por objetivo desenvolver e avaliar as 
características físico-químicas dos complexos tamoxifeno - ciclodextrina produzidos por 
diferentes metodologias. Os complexos foram preparados na melhor razão molar com base no 
estudo de solubilidade de fases. A metodologia empregada para realização desses complexos 
foi pelo método da pasta, fusão, coevaporação e liofilização. Os complexos formados foram 
avaliados por análise térmica termogravimétrica (TG), calorimetria exploratória diferencial 
(DSC) e espectroscopia do infravermelho (IV). Os resultados obtidos no estudo de 
solubilidade de fases demonstrou que a melhor razão molar foi a de 1:1, onde apenas uma 
molécula de - ciclodextrina (-CD) foi necessária para complexação. As análises de DSC e TG 
demonstram que houve diferenças térmicas dos complexos em relação ao fármaco puro, 
principalmente nos métodos da fusão, liofilização e coevaporação, indicando que houve 
formação de complexos. O método de IV confirmou a complexação do fármaco com - CD pelo 
método de liofilização, fusão e coevaporação, com desaparecimento da banda de v C=C, o que 
sugere a inclusão do anel aromático na cavidade da-CD. De acordo com os resultados obtidos, 
houve complexação do fármaco com a-CD nos complexos desenvolvidos, além de haver uma 
melhora na solubilidade do fármaco em 95 vezes.  
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Resumo: Os nutracêuticos fazem parte de uma nova concepção de alimento, e se tornaram 
uma tendência do mercado alimentício, pois além de terem funções nutricionais básicas, 
também apresentam substâncias biologicamente ativas, que ao serem incluídos numa dieta 
resultam em benefícios à saúde. A Acrocomia aculeata apresenta alto potencial nutracêutico, 
pois seu extrato é rico em nutrientes como os minerais e moléculas ativas como o -caroteno e 
o-tocoferol, apresentando atividade antioxidante, anti-inflamatória e quimiopreventiva. 
Assim, a finalidade deste estudo foi desenvolver formulações de um alimento funcional do 
tipo shake, utilizando como matéria-prima o extrato da polpa de bocaiúva, a fim de ampliar o 
aproveitamento industrial desse fruto. O extrato seco da polpa de bocaiúva, obtido por 
liofilização, foi submetido aos testes de concentração de carotenóides totais e atividade 
antioxidante e seus resultados foram comparados com os do óleo da polpa desse fruto, sendo 
o extrato seco que apresentou os melhores resultados, foi o selecionado para a confecção da 
bebida. Utilizaram-se formulações disponíveis no mercado para a elaboração do shake, a qual 
passou por diferentes análises, incluindo análise sensorial realizada apenas pelo pesquisador 
e o avaliador desse trabalho. Na análise sensorial a formulação que obteve os melhores 
resultados foi a amostra com flavorizante sabor baunilha e com extrato seco de bocaiúva a 
5%. Concluímos que a bocaiúva é uma fonte interessante para formulações nutracêuticas e o 
shake é um dos diferentes tipos de alimentos em que seu extrato pode ser incorporado de tal 
maneira que seu uso adequado possa reduzir a ocorrência de enfermidades, principalmente 

as relacionadas ao excesso de radicais livres. 
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Resumo: Introdução: a assistência farmacêutica engloba um conjunto de ações que vão desde 
o planejamento e execução de atividades para aquisição de medicamentos até a dispensação 
dos medicamentos ao paciente. Essas ações são de grande complexidade visto que necessita 
do apoio e conhecimento dos gestores tanto da instância superior quanto de gestores 
operacionais. A atuação do farmacêutico é imprescindível em todas as etapas da assistência 
tanto na parte da administrativa (planejamento e compra de medicamentos) quanto na parte 
técnica (dispensação de medicamentos aos pacientes). Objetivos: abordar as ações 
governamentais brasileiras no âmbito da assistência farmacêutica no SUS que promoveram a 
melhoria da gestão. Método: a metodologia empregada foi a pesquisa exploratória tendo como 
base a leitura dos dados secundários de literatura bibliográfica e da análise e interpre tação de 
relatórios institucionais da área. Resultados: criação de novas políticas no âmbito 
farmacêutico, criação de novas legislações e novas ferramentas de gestão. São importantes 
avanços na gestão da assistência farmacêutica que contribuem para a atuação dos 
profissionais assim como os gestores envolvidos no ciclo da assistência farmacêutica. 
Conclusão: Conclui-se que o governo brasileiro realizou importantes ações no campo da 
assistência farmacêutica, com a criação de novas políticas (Política Nacional de Medicamentos 
e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica) e legislações (decretos, leis e portarias) 
assim como implementação de novas ferramentas de gestão tendo como principal ferramenta 
a criação do Hórus (Sistema Nacional de gerenciamento da Assistência Farmacêutica), sendo 
uma importante tecnologia de informação no âmbito da assistência farmacêutica.  
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Resumo: A busca por substâncias naturais tem sido intensificada face a urgência de novos 
fármacos, para tanto, a escolha de métodos simples, sensíveis e práticos que eliminem etapas 
no processo de separação de constituintes bioativos, torna-se indispensável. As Piperaceae 
têm sido classificadas entre as mais primitivas angiospermas, podendo assim ser considerado 
um fóssil vegetal vivo. Os Piperes são muito utilizadas para fins medicinais e, dentre as 
atividades biológicas relevantes, temos: utilização como antisséptico urinário, inseticida, 
tratamento da dor, nevralgia, convulsões e insônia. Os fenólicos também chamados de 
substâncias antioxidantes são aquelas substâncias capazes de estabilizar ou desativar os 
radicais livres antes que estes ataquem os alvos biológicos nas células e os grupos fenólicos 
são substâncias amplamente distribuídas na natureza e são importantes por possuírem 
efeitos biológicos, por exemplo, atividade antimicrobiana, cardiovascular, hormonal, 
antitumoral e antiviral dentre outras. Com base nisso, esse trabalho objetivou quantificar 
algumas classes de metabólitos secundários de interesse farmacológico, como os fenólicos, 
flavonóides e taninos para testar seus efeitos antioxidantes. Os testes foram realizados com os 
extratos brutos etanólicos de folha e galho das espécies de piperes em estudo, para as 
quantificações, utilizaram-se de técnicas espectrofotométricas baseados em reações 
colorimétricas dessas classes com reagentes como de Folin-Ciocalteau para fenólicos totais, 
para os taninos, foram empregadas as mesmas técnicas, porém após a complexação dos 
mesmos com a proteína, sendo o seu valor, a diferença entre os fenólicos totais e fenólicos 
após a precipitação, foi utilizado cloreto de alumínio para doseamento dos flavonóides e para 
a determinação da atividade antioxidante, a metodologia baseou-se no sequestro radicalar do 
DPPH. Os resultados apresentaram quantidades significativas de fenólicos e flavonóides, mas 
para taninos, mostrou valor insignificante, e para a propriedade antioxidante, não foi 
identificada pela metodologia adotada, isso pode ser explicado pela interação de uma espécie 
antioxidante com a molécula de DPPH, pois ela depende, dentre outros fatores da 
especificidade pela conformação estrutural do radical livre, sendo assim, determinadas 
moléculas que podem não reagir da forma esperada. Conclui-se assim que os testes mais 
sensíveis e novas técnicas devem ser empregados a fim de confirmar os resultados obtidos.  
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Resumo: Introdução: Nosso grupo demonstra que o óleo dos frutos de Schinus 
terebinthifolius apresenta atividade anti-hipernociceptiva em modelo de neuropatia em ratos 
e como as análises químicas desse óleo essencial demonstraram a presença (R)-(+)-limoneno 
e - felandreno tornou-se interessante testar os compostos em modelo de neuropatia. O (R)-
(+)-limoneno é conhecido por possuir propriedades imunossupressorae e é capaz de inibir 
algumas citocinas inflamatórias enquanto o - felandreno demonstrou efeitos antiinflamatórios 
e anti-nociceptivos em estudos anteriores. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo 
avaliar a atividade anti-hipernociceptiva dos compostos (R)-(+)-limoneno e - felandreno no 
teste de Von Frey eletrônico em ratos submetidos à ruptura do nervo ciático (SNI). Métodos: 
Vinte ratos Wistar machos (250-350g) foram devidamente anestesiados e submetidos à 
cirurgia de ruptura do nervo ciático, que consiste em uma amarradura  e corte dos nervos 
tibial e fibular, deixando apenas o nervo sural intacto. Outros sete ratos machos não foram 
submetidos à cirurgia e utilizados como grupo controle negativo. Os animais foram divididos 
em três grupos experimentais: Grupo controle (SNI), operado e tratado com solução salina e 
tween 2%, Grupo tratado com (R)-(+)- limoneno, Grupo tratado com - felandreno, operados e 
tratados com os respectivos compostos 10mg/kg e Grupo controle negativo (Sham), não 
operado e tratado com solução salina e tween 2%. No décimo e no décimo quinto dia de 
tratamento foi realizado o teste eletrônico Von Frey através de um analgesímetro digital que 
foi aplicado na superfície plantar da pata esquerda dos animais com uma força ascendente 
que estimula a região inervada. Após a retirada da pata foi então determinado a força em 
gramas. Resultados e Conclusão: A administração oral dos compostos(R)-(+)- limoneno e - 
felandreno durante 15 dias, preveniu significativamente a hipernocicepção mecânica dos 
ratos machos submetidos à ruptura do nervo ciático quando comparada ao grupo SNI, com 
inibição de 63% para o (R)-(+)- limoneno e 55% para - felandreno no décimo dia e no décimo 
quinto dia a inibição foi de 60% para (R)-(+)- limoneno e de 35% para - felandreno. Esses 
resultados demonstram que os compostos analisados são os possíveis responsáveis do efeito 
anti-hipernociceptivo do óleo essencial de S. terebinthifolius, posteriormente analisado. 

Porém mais estudos são necessários para elucidar seus mecanismos de ação.  
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Resumo: INTRODUÇÃO: Jacaranda decurrens é pertencente Bignoniaceae. Popularmente 
conhecida como carobinha. Devido a suas propriedades medicinais já descritas, e ao seu 
grande uso popular, o presente estudo desenvolveu extratos aquosos secos por aspersão 
(spray drying) das raízes e folhas de J. decurrens. O processo de spray drying é relevante na 
produção de fitoterápicos e de pré-formulações industriais. OBJETIVOS: Avaliação do 
potencial anti-inflamatório dos extratos secos por aspersão (Spray Drying), das folhas e raízes 
de J. decurrens em modelos experimentais em camundongos. METODOLOGIA: A atividade 
anti-inflamatória dos extratos foi avaliada mediante edema de pata e pleurisia induzidos por 
carragenina, em camundongos Swiss. No modelo de edema de pata, os camundongos 
receberam por injeção intraplantar de 300mg de carragenina (na pata traseira direita). Em 
seguida, receberam via oral (gavagem) veículo ou solução contendo EFJD e ERJD nas doses de 
30, 100 e 300mg/Kg. O volume da pata foi medido 0,5, 1, 2, 3, 4 horas após a aplicação da 
carragenina, com pletismometro. No modelo de pleurisia, os camundongos receberam via oral 
(gavagem) veículo ou solução contendo o EFJD e ERJD nas doses de 30, 100 e 300mg/Kg. A 
pleurisia foi induzida por injeção intrapleural de 300µg/cavidade de carragenina diluída em 
solução salina. Após 4 h, os animais foram sacrificados e a cavidade pleural lavada com 1 mL 
de tampão fosfato-salino (PBS). O lavado foi utilizado para contagem de leucócitos e dosagem 
proteica. RESULTADOS: As doses de 30 e 100mg/kg inibiram de maneira significativa o 
edema de pata, no tempo de 2 horas após a injeção de carragenina, com a inib ição de 82±3% 
para as folhas e 88±3% para as raízes na dose de 30 mg/kg e, de 69±3% para as folhas e 
77±5% para as raízes na dose de 100 mg/kg. No tempo de 4 horas as inibições foram de 
82±8% nas folhas e 83±7% nas raízes na dose de 30mg/kg, e de 65±4% e 9 4±3% na dose de 
100mg/kg. Na pleurisia houve significativa redução da migração de leucócitos com inibição de 
74±4% para as folhas e 76±14% para as raízes, 4 horas após a administração do agente 
flogistico, e inibição de 35±6% para as folhas e 55±4% para as raízes no extravasamento 
proteico. CONCLUSÃO: Pode-se verificar, que o processo de secagem por aspersão, não 
interferiu na atividade anti-inflamatória que também pode ser evidenciada. Entretanto, mais 
estudos são necessários para evidenciar o possível composto responsável por essas 
atividades, bem como seu mecanismo de ação. 
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Resumo: Introdução: Ao longo do tempo o uso indiscriminado de antibióticos tem provocado 
o aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos disponíveis no mercado. Por este 
motivo existe uma necessidade crescente pela descoberta de novas drogas com atividade 
antibiótica ou que tenham a capacidade de associada com outro antibiótico, potencializar sua 
ação, ou seja, ter uma atividade moduladora. As plantas medicinais tem se mostrado eficientes 
em fornecer tais atividades. Crateva tapia L. pertence à família Capparaceae, é conhecida 
popularmente como Trapiá e as cascas do seu caule são usadas popularmente como 
antidesintérico, febrífugo e antiinflamatório. Objetivo: Avaliar a atividade antibiótica e 
moduladora do extrato bruto hidroalcoólico (70%) de Crateva tapia L. (EBCT) frente às cepas 
bacterianas multirresistentes. Método: A área de coleta foi o sítio do Carão, situado no 
município de Altinho, localizado no Agreste central de Pernambuco, Brasil. Foi feita extração 
por esgotamento utilizando álcool 70%. Foi determinada a concentração mínima inibitória 
(MIC) utilizando a técnica de microdiluição. Foram utilizados inóculos de cepas 
multirresistentes de Escherichia coli (EC), Staphylococcus aureus (SA) e Pseudomonas 
aeruginosa (PA), todas isoladas de feridas cirúrgicas. Diluições seriadas do extrato em DMSO 
foram utilizadas, variando de 1024 a 8 µg/mL, em triplicata. Para a avaliação da atividade 
moduladora de resistência a antibióticos, o MIC de cada antibiótico (Amicacina, Neomicina e 
Gentamicina) foi realizado na presença e na ausência do extrato, em triplicata. O MIC foi 
considerado como a última concentração onde houve inibição do crescimento bacteriano. 
Resultados: O MIC do EBCT frente a todas as cepas utilizadas, foi 1024 µg/mL. O extrato 
modulou a resistência ao antibiótico Neomicina frente à EC, antagônicamente, aumentando o 
MIC de 156,25 para 625 µg/mL. Quanto a Amicacina frente à SA, o extrato modulou a 
resistência sinergicamente, diminuindo o MIC de 312,5 para 39,06 µg/mL (redução de 
87,5%). O mesmo aconteceu para o antibiótico Gentamicina, tanto frente à SA, quanto frente a 
PA. Em ambos os casos o MIC reduziu de 312,5 para 78,12 µg/mL, sendo esta uma redução de 
75%. Nos demais testes não houve modulação. Conclusão: Apesar da atividade antimicrobiana 
do extrato de C. tapia não ter sido satisfatória, este apresentou atividade modulatória 
relevante, dando suporte a um futuro fracionamento e ampliação dos testes com outras cepas 
e antibióticos. 

 

 



 

 

38 

 

 

Título: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO ETANÓLICO BRUTO E 
DO ÓLEO ESSENCIAL DE Lippia sidois Cham., DIANTE DO Staphylococcus aureus, ISOLADO 

NA CAVIDADE ORAL DE HUMANOS. 

 

Área: Produtos Naturais (Química, Farmacologia, Química Medicinal) 

Autor: Nilda Maria Alves 

Co-autores: Raphaela Martins da Silva 

 
Resumo: O gênero Lippia pertence à família Verbenaceae. A espécie Lippia sidoides Cham é 
conhecida popularmente como alecrim pimenta. Seus principais constituintes são o timol e o 
carvacrol, os quais apresentam propriedades antissépticas, antimicrobiana, antifúngica, 
antioxidante, anti-inflamatória e larvicida. O Staphylococcus aureus é a espécie mais virulenta 
do seu gênero, que causa infecções graves, podendo ser encontrado na cavidade oral, devido a 
diversos fatores. Portando o objetivo desse trabalho foi verificar a ação antimicrobiana do 
extrato etanólico bruto e do óleo essencial de Lippia sidoides Cham., diante de Staphylococcus 
aureus isolado da cavidade oral. A metodologia utilizada foi a do teste de difusão em ágar, 
sendo que para cada placa foram preparados e esterilizados 25 mL de ágar Mueller -Hinton, os 
quais foram adicionados do extrato etanólico bruto de L. sidoides para a obtenção das 
concentrações de 100 µg/mL, 50 µg/mL, 25 µg/mL, 12,5 µg/mL, 6,25 µg/mL, 3,12 µg/mL, 1,6 
µg/mL, 0,8 µg/ mL e 0,4 µg/mL e do óleo essencial de L. sidoides para a obtenção das 
concentrações de 6,25 µg/mL, 3,12 µg/mL, 1,6 µg/mL, 0,8 µg/mL e 0,4 µg/mL. Foram 
inoculados 0,1 mL da cultura na superfície do meio em cada placa. Após a inoculação as placas 
foram incubadas a 35ºC/18 horas. Após esse período foi observado que o extrato etanólico 
bruto possui potencial antimicrobiano sobre o S. aureus, havendo inibição total nas 
concentrações mais elevadas de 100 µg/mL até a concentração de 12,5 µg/mL. Já as 
concentrações de 6,25 µg/mL até 0,4 µg/mL não houve inibição do S. aureus. Enquanto que 
nas concentrações de 6,25µg/mL até 0,4 µg/mL testadas com o óleo essencial de L. sidoides, 
houve a inibição total do S. aureus, apresentando uma ação antibacteriana potencial. 
Recomenda-se assim, o uso do óleo essencial, o que sugere estudos complementares e a 

realização de trabalhos futuros. 
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Resumo: Introdução: Com o aumento na expectativa de vida tem-se observado também um 
aumento de casos das patologias que acometem a população mais idosa, as quais são bem 
representadas pelas doenças crônicas degenerativas, destacando -se a Doença de Alzheimer 
(DA). O surgimento da hipótese colinérgica para explicação das manifestações clínicas da 
doença contribuiu para o direcionamento da pesquisa na busca por tratamentos que 
fornecessem melhoria de qualidade de vida para os pacientes portadores dessa doença. A 
maior parte das substâncias disponíveis para o tratamento da DA são consideradas paliativas 
e apresentam alguma toxicidade, e custo relativamente elevados, comumente representados 
por compostos aminados e ou derivados de alcalóides. Objetivos: O presente trabalho buscou 
avaliar a atividade anticolinesterásica de plantas medicinais, que tivessem indicação popular 
para algum distúrbio relacionado ao sistema nervoso, a exemplo de tonturas, dor de cabeça, 
?esquecimento?. Materiais e métodos: As amostras foram coletadas no Município do Carão, 
região do semi-árido no agreste Pernambucano e seus extratos preparados com três solventes 
de diferentes polaridades: hexano, acetato de etila e metanol. A avaliação da atividade 
inibitória da AchE foi baseado no método de Ellman (1961) modificado por Rhee (2001). 
Resultados: Das 30 amostras analisadas, merecem destaque as espécies Ricinus comunis, 
Mimosa tenuiflora e Citrus limonum, consideradas potentes inibidores, com porcentagem de 
atividade anticolinesterásica de 65,56 ± 1,27; 65,49 ± 1,07 e 65,40 ± 1,67 respectivamente, 
para os extratos metanólicos na concentração de 0,5mg/mL. Vale salientar que o Citrus 
limonum, foi uma das espécies que tinha citação para ?esquecimento?. Sabe-se que já foram 
isolados alguns alcalóides de Mimosa tenuiflora e Ricinus comunis. Conclusão: Os resultados 
obtidos dão suporte para um fracionamento e isolamento melhor guiado, na busca e 
identificação de um composto com considerável atividade anticolinesterásica e que possa 
contribuir favoravelmente ao arsenal terapêutico existente para o tratamento da doença de 
Alzheimer. 
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Resumo: Introdução: A Piper vicosanum é uma planta da família das Piperaceae e espécies do 
gênero Piper são amplamente utilizadas para fins medicinais. No entanto, são poucos os 
estudos envolvendo a espécie vicosanum, sobretudo na inflamação. Objetivo: Avaliar a 
atividade anti-inflamatória do óleo obtido da Piper vicosanum, na dose de 300mg/kg, em 
ratos. Métodos: A atividade anti-inflamatória foi avaliada em ratos Wistar com peso 
aproximado de 300g. Primeiramente os animais foram tratados via oral com óleo de P. 
vicosanum na dose de 300mg/kg (n=5/grupo) e os animais do grupo controle receberam 
apenas solução salina a 0,9%. 1 hora após o tratamento, foi induzida a pleurisia pela aplicação 
intrapleural de carragenina (300µg em 0,1mL). Após 4 horas da aplicação da carragenina, os 
animais foram submetidos à eutanásia por overdose de anestésico, via i.p., e realizada a 
lavagem com 0,1mL de solução salina a 0,9% do espaço intrapleural. Desse lavado foram 
retirados 20µL de cada amostra e adicionado 400µL de solução de Turck, em tubo de ensaio. 
As soluções foram homogeneizadas e inseridas uma porção (10µL) em câmara de Neubauer 
para contagem total de leucócitos. Resultados: A contagem do total de leucócitos nas amostras 
de lavado pleural do grupo de ratos que recebeu a administração oral do óleo de P. vicosanum 
foi estatisticamente menor comparado ao grupo controle que recebeu apenas solução salina 
também via oral. Conclusão: Conclui-se que o óleo obtido de P. vicosanum possui atividade 
anti-inflamatória no teste de pleurisia induzida pela aplicação de carragenina em r atos. É 
importante, agora, confirmar esta atividade anti-inflamatória através de outros testes de 
inflamação, incluindo também análises bioquímicas visando fortalecer o presente resultado.  
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Resumo: O gênero Aspilia, destaca-se pelas atividades biológicas, tais como antibacteriana e 
antifúngica, sendo assim o presente trabalho tem como objetivo o estudo da atividade 
antimicrobiana de A. latissima, uma planta abundante nas margens do rio Paraguai, no 
Pantanal brasileiro. Foi preparado um extrato bruto hidroetanólico das folhas e raízes secas e 
trituradas. Esses extratos foram fracionados resultado nas seguintes frações: Hexano (Fr. HX), 
Clorofórmio (Fr. CHCl3), Acetato de Etila (Fr. AcOEt), Etanol (Fr. EtOH) e Etanol:água (Fr. 
EtOH:H2O). A atividade antimicrobiana, frente à cepas Candida albicans, Candida parapsilosis, 
Candida krusei, Candida tropicalis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli e Staphylococcus aureus, dos extratos brutos e frações das folhas e raízes de 
A. latissima foi estudada através dos testes de disco-difusão, descrita no doc. M44-A2 do CLSI 
e M2-A8 do NCCLS, e Concentração mímima inibitória (CIM), doc. M27-A3 do CLSI e M7-A6 do 
NCCLS. Pelo teste de disco-difusão tivemos um destaque para as Fr. CHCl3 das folhas e raízes 
frente a S. aureus, com halo de 19,67±0,58 mm e 15,00±0,00 mm, respectivamente. Esse 
resultado foi confirmado pelo CIM de 500 µg/m, para folhas e raízes. Conclusão: O presente 
estudo demonstrou atividade antimicrobiana das folhas e raízes de A. latissima frente à S. 
aureus, que pode estar relacionada à presença de triterpenos e diterpenos descritos para esse 
gênero. 
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Resumo: As plantas medicinais surgiram como os primeiros recursos terapêuticos utilizados 
para o cuidado da saúde dos seres humanos e de sua família, fazendo parte da evolução 
humana. O estudo etnobotânico desponta como o campo interdisciplinar que compreende o 
estudo e interpretação do conhecimento, significação cultural, manejo e usos tradicionais dos 
elementos da flora. Os estudos etnobotânicos vão além do que pode pretender a investigação 
botânica, uma vez que suas metas se concentram em torno de um ponto fundamental que é a 
significação ou o valor cultural das plantas em determinada comunidade humana. O presente 
trabalho tem por objetivo avaliar o uso de plantas medicinais pelos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) atendidos em um hospital público da região oeste do Estado de São  Paulo.Os 
sujeitos da pesquisa serão entrevistados por meio de questionários padronizados pela CEME, 
para conhecimento da situação sócio-demografica dos mesmos, bem como serão preenchidas 
as fichas catalograficas de coleta das espécies vegetais também padr onizadas pela CEME. Do 
elenco das espécies vegetais coletas, estas serão submetidas a tratamento e confecção das 
exsicatas. Espera-se através desse trabalho conhecer o perfil sócio-demográficos dos usuários 
do Sistema Único de Saúde e as plantas medicinais Palavras Chaves: Etnobotânica, Plantas 
Medicinais, Fitoterápicos, Efeitos Terapêuticos, Usuários do Sistema Único de Saúde.  
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Resumo: Cochlospermum regium, conhecido, segundo a tradição empírica, como 
algodãozinho-do-cerrado é uma espécie oriunda do cerrado brasileiro, amplamente difundida 
na tradição popular devido suas propriedades medicinais e curativas, das quais, destacam-se 
suas propriedades: antiinflamatórias, analgésicas, antibacterianas e antiedemató gicas. A raiz é 
a região vegetal de maior interesse na elaboração dos preparados medicamentosos, onde 
reside grande concentração de componentes químicos, associados à ação farmacológica. O 
presente trabalho teve como meta a caracterização anatômica e histo química das raízes do 
algodão-do-cerrado. O material para testes histoquímicos e anatômicos do vegetal de 
Cochlospermum regium, foi coletado as 11:00h da manhã na reserva da Universidade de Rio 
Verde- FESURV, em Rio Verde - GO. Foi coletado um espécime, que foi submetido a técnicas 
usuais de histoquímica, utilizando reagentes específicos para a detecção de substâncias de 
interesse, tais como compostos fenólicos, amido, óleos essenciais, entre outros. E a avaliação 
anatômica ficou a cargo de colorações que permitiam a visualização e identificação dos 
tecidos e da organização dos tecidos das raizes. Através da investigação anatômica e 
histoquímica foi possível perceber que a raiz do espécime coletado para o experimento 
encontra-se em crescimento secundário, apresentando em sua casca, espessa camada de 
súber e câmbio vascular dotado de várias camadas celulares. Nos testes histoquímicos, foi 
detectada uma gama de constituintes químicos, tais como: compostos fenólicos (incluindo 
taninos), lignina, amido, compostos lipídicos, alcalóides e óleos essenciais. A análise dos 
resultados confirmou que a raiz de C. regium possui uma organização tecidual complexa e 
rica, com presença de estruturas secretoras, como os ductos, com uma gama de metabólitos 
secundários, principalmente compostos fenólicos e uma mistura de compostos lipofílicos. O 
potencial histoquímico de suas raízes é surpreendente, visto que a maioria dos testes 
expressou positividade, possibilitando dessa maneira, novas opções em investigações futura.  
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Resumo: A Pereskia aculeata Mill. é uma trepadeira arbustiva pertencente à família Cactaceae 
e conhecida popularmente como ora-pro-nobis, utilizada como fonte de proteínas, fibras e 
minerais, empiricamente indica-se seu uso na deficiência de ferro, que constitui uma causas 
de anemia nutricional, que constitui um problema de saúde pública. O tratamento da anemia 
nutricional é feito pela administração de sais de ferro. Neste sentido, diante do potencial 
nutritivo da ora-pro-nobis, o presente trabalho objetivou determinar o teor de ferro tanto nas 
drogas vegetais preparadas a partir das folhas secas e pulverizadas, quanto nas cinzas de suas 
soluções extrativas alcoólicas (30%, 50%, 70% e 99,5%). As folhas da planta foram coletadas 
no horto da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE/P.Prudente/SP). Os ensaios físico -
químicos da droga vegetal desidratada e pulverizada foram realizados de acordo com a 
Farmacopeia Brasileira e normas do Instituto Adolfo Lutz. As soluções extrativas alcoólicas 
em suas respectivas graduações foram obtidas por Percolação Simples na proporção 1:10, em 
triplicata. Após evaporação e calcinação das soluções extrativas, o teor de ferro das amostras 
foi determinado pelo Método de Espectrofotometria de Absorção Atômica. A droga vegetal 
pulverizada apresentou teor médio de ferro de 243,86 mg/100g, significativamente superior 
aos encontrados em outros vegetais. Dentre os líquidos extratores pesquisados para extração 
do ferro presente na droga vegetal pulverizada, o líquido extrator alcoólico a 30% é o mais 
eficiente, apresentou em suas cinzas a maior média de teor de ferro (122,85 mg/100g), 
indicando que a extração desse mineral ocorre melhor quando utilizado liquido extrator em 
baixa graduação alcoólica, ou até mesmo a água pura. Considerando -se os valores de ingestão 
diária recomendada de ferro, tanto a droga vegetal pulverizada quanto as cinzas das soluções 
extrativas, apresentaram significativo teor de ferro, que seria capaz de suprir as demandas 
diárias desse nutriente em crianças e adultos, o que a torna um importante instrumento de 
prevenção da deficiência de ferro nos grupos de risco. 
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Resumo: Introdução: A casca, as folhas e os frutos de Schinus terebinthifolius Raddi 
(Anacardiaceae) têm sido utilizados na medicina popular como agente antiinflamatório, 
adstringente, hemostático, na cicatrização de feridas, na redução da febre, analgésico e para o 
tratamento de doenças do sistema urogenital. Os frutos contêm ácidos, óleos essenciais e 
triterpenóides, e o óleo essencial dos frutos tem altas concentrações de monoterpenos. 
Estudos anteriores do nosso grupo demostrou que o óleo essencial extraído de frutos de S. 
terebinthifolius apresenta atividade anti-inflamatória aguda contra a formação de edema e 
infiltração de células. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo avaliar a atividade anti-
hipernociceptiva do óleo essencial dos frutos de S. terebinthifolius no teste do Von Frey 
eletrônico em ratos submetidos à ruptura do nervo ciático. Métodos: Dez ratos Wistar machos 
(250-350g) foram devidamente anestesiados e submetidos à cirurgia de ruptura do nervo 
ciático, que consiste em uma amarradura e corte dos nervos tibial e fibular, deixando apenas o 
nervo sural intacto. Outros cinco ratos machos não foram submetidos à cirurgia e utilizados 
como grupo controle negativo. Os animais foram divididos em três grupos experimentais: 
Grupo controle (SNI), operado e tratado com solução salina e tween 2%, Grupo tratado 
(SNI+Schinus), operado e tratado com óleo essencial de S. terebinthifolius- 100mg/kg e Grupo 
controle negativo (Sham), não operado e tratado com solução salina e tween 2%. No décimo e 
no décimo quinto dia de tratamento foi realizado o teste eletrônico Von Frey através de um 
analgesímetro digital que foi aplicado na superfície plantar da pata esquerda dos animais com 
uma força ascendente que estimula a região inervada. Após a retirada da pata foi então 
determinado à força em gramas. Resultados e Conclusão: A administração oral do óleo 
essencial do fruto de S. terebinthifous 100mg/ kg durante 15 dias preveniu significativamente 
a hipernocicepção mecânica quando comparada ao grupo basal que recebeu veículo, tanto no 
décimo quanto no décimo quinto dia, com inibição de 100% em ambos os dias dos testes. 
Desta forma os resultados do presente trabalho demonstra que o óleo essencial estudado 
possui atividade anti-hipernociceptiva e relevância clínica no desenvolvimento de novas 
drogas. Porém estudos adicionais são necessários para o esclarecimento do seu mecanis mo de 
ação bem como os compostos envolvidos neste processo. 
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Resumo: Introdução: Campomanesia adamantium é tradicionalmente utilizada na medicina 
popular como anti-inflamatório, antirreumática, antidiarreico e hipocolesterolêmico. No 
entanto, até o momento, existem poucos estudos na literatura que comprovem sua eficácia e 
segurança. Objetivo: avaliar os efeitos anti-inflamatórios do extrato de Campomanesia 
adamantium casca em roedores e determinar se o uso da planta é seguro após a exposição 
aguda e subaguda. Métodos: a toxicidade aguda do extrato da casca dos frutos de 
Campomanesia adamantium (ECA) foi avaliada pela administração oral em ratas, em doses 
únicas de 0, 500, 1000 ou 2000 mg/kg de peso corporal. No teste de toxicidade subaguda 
foram utilizados ratos machos e fêmeas nos quais foram administradas doses diárias de 125 e 
250 mg/kg de peso corporal do extrato. O comportamento geral e sintomas tóxicos foram 
observados durante 14 e 28 dias, respectivamente. A atividade anti-inflamatória foi avaliada 
na pleurisia induzida por carragenina em ratos do sexo  masculino. Resultados: não foram 
observados sinais clínicos de toxicidade nos animais dos grupos experimentais durante a 
exposição aguda e subaguda do ECA. No teste de toxicidade subaguda houve diminuição de 
alguns valores hematológicos (leucócitos totais, eosinófilos e monócitos) e bioquímicos (AST, 
ALT, fosfatase alcalina). No entanto, ainda permaneceram dentro do padrão aceitável. No teste 
de pleurisia, a administração oral de ECA inibiu significativamente a migração dos leucócitos 
em todas as doses testadas (100 e 300 mg/kg), sendo maior com a dose de 100 mg/kg, com 
uma inibição máxima de 75 ± 4% em relação ao controle. O extrato também teve atividade 
significativa como a redução do extravasamento de proteína nas duas doses testadas, mas 
com uma melhor resposta com a dose de 300 mg/kg, com uma inibição máxima de 77 ± 17%. 
Conclusões: o presente estudo mostra que o extrato de Campomanesia adamantium tem 
propriedades anti-inflamatórias em ratos sem causar toxicidade. 
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Resumo: Os mosquitos são responsáveis por doenças mais do que qualquer outro grupo de 
artrópodes, com isso, o interesse em estudar o Aedes aegypti, é devido a sua atuação como 
vetor responsável pela febre amarela e dengue hemorrágica, sendo que o método de controle 
ideal é acabar com seus criadouros através de larvicidas. Assim, o objetivo do presente estudo 
foi determinar a atividade inseticida contra as larvas de Aedes aegypti de caju, liquido oleoso 
da castanha do caju, gervão roxo e bambu e determinar sua toxidade. Os bioensaios foram 
feitos em uma concentração de 500 ppm de cada extrato vegetal com as larvas de A. aegyptti, 
do final do 3° e início do 4° estágio. Foram utilizadas 25 larvas para cada 25 mL de solução 
com extrato ficando em contato com a solução durante 24 horas para avaliar a mortalidade 
das mesmas. Também é feito um teste controle (branco) onde as larvas ficam em contato 
somente em água. As concentrações que causaram mortalidade em mais de 30% dos 
indivíduos foram então repetidas em quadruplicata e comparadas com o controle positivo 
(rotenona). Os extratos testados apresentaram alta característica toxicológica, uma vez que 
todas as larvas morreram e tais características permitem um estudo mais detalhado para a 
formulação de um bioinseticida. As plantas estudadas já tem descrição como: o caju que 
apresenta atividade anti-inflamatória, usado também em casos de dores e febres, o líquido 
oleoso da castanha do caju rico no conteúdo em ácidos fenólicos, e usada popularmente com 
atividade anti-inflamatória e também em casos de dores e febres, o gervão roxo que é 
bastante utilizado em casos de doenças renais, helmintoses, constipação e hipertensão e 
bambu que é indicado para afecções nervosas, artrose, diarreia, doenças da pele e anti-
helmíntico. 
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Resumo: O aumento da necessidade da busca por novos tratamentos para infecções 
bacterianas é o grande desafio da medicina atual pelo aumento da resistência aos 
antimicrobianos, que cada dia vem sendo mais evidente, pois doenças infecciosas continuam a 
ocupar posição de destaque como causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo, 
apesar dos avanços técnico-científicos. Devido a isso o uso de extratos e componentes 
químicos de origem vegetal com propriedades contra microrganismos patogênicos que 
possuem resistência a certas drogas vêm contribuindo para o resultado satisfatório em 
tratamentos terapêuticos. Assim, o trabalho teve por objetivo, avaliar a ação de extratos das 
plantas Azadirachta indica e Schinusmolle frente à Pseudomonas aeruginosa e Candida 
albicans, e do óleo essencial das folhas de Piper arboreum contra as bactérias Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. Alíquotas de 0,25g do extrato foram 
ressuspendidos em 2,5 mL de solução salina e a partir dela, preparadas concentrações de 100, 
50 e 25 %. Foram impregnadas 20 µL do extrato nas diferentes concentrações em discos de 
papel de 6mm de diâmetro e colocados em placas de Petri contendo ágar Müller -Hinton 
semeadas com os microrganismos. Para o óleo essencial foi utilizado o método de spots com 
as diluições de 10, 5 e 2,5 µL/mL e em seguida as placas foram colocadas em estufa à 37°C. 
Após um período de 18-24h foi observado o diâmetro do halo de inibição (mm). Os extratos 
mostraram efeito negativo frente aos microrganismos P. aeruginosa e C. albicans e com o óleo 
essencial foi possível verificar que este possui efeito inibitório sobre os microrganismos 
estudados. Os halos apresentaram uma variação de 0,4 a 1,5 cm de diâmetro, sendo as 
maiores dimensões para bactéria S. aureus na diluição 2,5 µL/mL, evidencia ndo uma possível 
alternativa no controle microbiológico. Contudo, há necessidade da realização de outros 
testes com diferentes tipos de microrganismo de maior patogenicidade, pois fatores 
importantes como a técnica utilizada, o meio de crescimento, o micro rganismo, a técnica de 
extração de uma mesma espécie vegetal, podem alterar o teor de princípios ativos presente 
nos extratos. 
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Resumo: As plantas medicinais da flora nativa brasileira são consumidas com pouca ou 
nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas. Dito isto, o presente estudo 
justifica-se, tendo em vista a necessidade de se avaliar as possíveis ações tóxicas dos 
fitoterápicos, entre esses o Pasalix®, que é amplamente usado pela população. ? Pasalix® é 
um fitoterápico constituído por extratos de três plantas medicinais: Passiflora incarnata L. 
(Passifloraceae), Crataegus oxyacantha L. (Rosaceae) e Salix alba L. (Salicaceae) e possui um 
efeito calmante leve, sendo utilizado no tratamento, principalmente, da ansiedade e insônia. A 
avaliação mutagênica foi realizada pelo teste do micronúcleo em eritrócitos policromáticos da 
medula óssea de ratos machos da linhagem Wistar. Os animais foram divididos em grupos e 
tratados, via gavage, recebendo Pasalix®, P. incarnata, C. oxycantha e S. alba, nos períodos de 
15 e 30 dias. Para todos os grupos, o material foi coletado 24 horas após o tempo de 
tratamento, seguindo a metodologia descrita por Heddle (1973) e Schmid (1975). Os 
resultados demonstraram que o fitoterápico Pasalix® e o extrato de Passiflora incarnata L. 
induziram um aumento significativo na frequência de micronúcleos nos eritrócitos 
policromáticos da medula óssea de ratos, quando comparados ao controle negativo. Além 
disto, este aumento foi similar a aquele encontrado nos animais expostos ao controle positivo. 
Estes resultados sugerem um potencial significativo para induzir danos ao DNA, nestas 
condições testadas. Os resultados obtidos pelo tratamento com o extrato de Crataegus 
oxycantha L. e Salix alba L. não demonstraram um valor significativo para a mutagenicidade. 
Palavras-chave: Fitoterápico. Pasalix®. Micronúcleo. 
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Resumo: O bambu é um grupo de plantas perenes, pertencentes à família Poaceae ou 
Graminae, é utilizada na medicina tradicional para aliviar a hipertensão arterial e pode ter 
atividade antioxidante e efeitos antiinflamatórios. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
atividade antioxidante e potencial citotóxico dos extratos brutos etanólicos de Bambusa 
vulgaris, B. vulgaris var. vitatta e B. multiplex, frente ao método DPPH e frente às larvas de 
Artemia salina, definindo qual a dosagem mais tóxica e sua DL50 respectivamente. Para o 
teste antioxidante foram preparadas soluções etanólicas das folhas e galhos nas 
concentrações de 5, 10, 25, 50, 125 e 250mg/mL, e foi utilizada uma solução 0,3mM em etanol 
de DPPH (2,2 difenil-1picril-hidrazila) e o padrão positivo, a rutina. As leituras foram feitas 
em espectrofotômetro no comprimento de onda de 515m, após um período de 10 minutos. As 
médias %AAO, em cada uma das concentrações testadas, foram calculadas e a concentração 
eficaz mínima (CE50) foi obtida por regressão linear. O teste de citotoxidade foi realizado 
segundo o protocolo de Mc Laughin (1995), com os ovos de A. salina colocados para eclodir 
em uma solução de sal marinho, em um recipiente recoberto parcialmente, sob a luz a uma 
temperatura ambiente de cerca 20 a 30°C, os testes foram realizados nas concentrações de 
500, 250, 125 e 62,5 ppm a partir de uma solução estoque de 500 µg/mL. Os extratos testados 
não apresentaram toxidade significativa nos testes apurados, mostrando potencial toxico  
apenas na concentração de 500 ppm nos testes preliminares, conclui-se então uma não 
toxicidade da mesma, frente a A. salina. Os valores de CE50 para os galhos de: B. vulgaris, B. 
vulgaris var. vitatta e B. multiplex apresentaram significativos resultados (5,88, 3,78 e 
5,87?g/mL) respectivamente, indicando um melhor potencial de capacidade, enquanto os 
extratos de folha de B. vulgaris, B. vulgaris var. vitatta e B. multiplex não apresentaram essa 
mesma capacidade comparados à rutina com CE50 de 6,73µg/mL. Os extratos apresentaram 
significativa atividade antioxidante, sendo assim pode-se dizer que possuem substâncias que 
inibam a redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células e como não 
apresentaram toxidade, estimula a pesquisa de uso medicamentoso do bambu. Porém 
maiores estudos e a aplicação de outras metodologias se fazem necessário para confirmação 
dos resultados. 
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Resumo: A espécie Syzygium jambos L. Alston - Myrtaceae, conhecida popularmente como 
jambo amarelo, é uma árvore de origem asiática, predominante de regiões tropicais e 
subtropicais. Estudos apresentam a presença de compostos fenólicos, flavonóides, taninos e 
óleo essencial. O trabalho se propôs a avaliar a influencia de fatores ambientais tais como: 
sazonalidade, temperatura, precipitação pluviométrica, nutrientes minerais do solo e foliar 
sobre a composição do óleo essencial e níveis dos compostos fenólicos extraídos das folhas de 
Syzygium jambos. Foram coletadas amostras de folhas em duas regiões distintas do estado de 
Goiás, nordeste e sudeste, nos períodos de seca - julho 2011 e de chuva - janeiro 2011. As 
amostras foram secas em estufa de circulação de ar e trituradas em tamis de malha  fina. O 
óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho de Clevenger modificado e 
submetido à analise por cromatografia gasosa, acoplada a espectrômetria de massas (CG/EM). 
O doseamento dos compostos fenólicos foram realizados por espectrofoto metria. Os níveis de 
nutrientes do solo e das folhas também foram analisados. Os dados foram submetidos à 
análise de correlação de Pearson, regressão múltipla e agrupamento hierárquico. Os 
resultados revelaram que as variáveis ambientais relativas a localidade exerceu maior 
influência sobre a variabilidade química dos óleos essenciais e compostos fenólicos obtidos da 
folhas de S. jambos. 
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Resumo: A acariçoba (Hydrocotyle umbelata) é tradicionalmente utilizada pela medicina 
Ayurvédica e possui propriedades rejuvenescedora e revitalizante do sistema nervoso e 
cérebro. A planta é usada também na indústria cosmética. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
os caracteres agronômicos e o teor de flavonóides totais de acariçoba, em resposta a aplicação 
de lâminas distintas de irrigação e sombreamento. O delineamento experimental foi instalado 
e conduzido em uma área experimental da Universidade de Rio Verde, Fazenda Fontes do 
Saber, situada no município de Rio Verde - GO, realizado em blocos casualizados, com as 
parcelas compostas por dois tratamentos de irrigação, dois tratamentos de luminosidade e 5 
repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos de irrigação foram: T1 
irrigado uma vez ao dia e T2 irrigado duas vezes ao dia. Nos tratamentos de luminosidade as 
plantas foram mantidas a pleno sol (100% de luminosidade) e a 50% de luminosidade usando 
telas de poliolefinas. Os caracteres avaliados foram: massa fresca e massa seca das partes 
aéreas, altura da planta, número de plantas e teor de flavonóides totais das partes aéreas. Os 
resultados obtidos neste experimento mostraram que os tratamentos de irrigação com um ou 
dois turnos diários de rega não interferiram em nenhum dos caracteres agronômicos 
avaliados, da mesma forma, para as plantas mantidas em sombreamento em comparação as 
plantas mantidas a sol pleno, se mostraram estatisticamente iguais. No entanto o teor de 
flavonóides de acariçoba foi superior quando desenvolvido em sombreamento, em 
comparação ao desenvolvido a sol pleno, denotando um efeito positivo da baixa irradiância na 
síntese deste grupo de metabólito secundário. Os resultados sugerem novas investigações no 
sentido de definir um manejo que propicie maior produção de fitomassa.  
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Resumo: No Brasil onde encontramos uma grande variedade de plantas com utilização 
etnofarmacológica, os vegetais são em geral comercializados sem parâmetros que certifiquem 
a qualidade das ervas medicinais. Hymenaea stigonocarpa, conhecida popularmente como 
jatobá, produz uma seiva que é amplamente utilizada pela população para doenças 
pulmonares, infecções urinárias e como tônico. O objetivo deste estudo foi avaliar se existe 
contaminação microbiológica em amostras de seiva de Jatobá comercializadas em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Foram incluídas seis amostras aleatórias adquiridas no 
Mercado Municipal e uma seiva controle coletada na Serra do Amolar. A análise 
microbiológica foi realizada segundo Farmacopéia (USP 2009) com pequenas modificações. 
Os resultados foram interpretados de acordo com recomendações da Organização Mundial da 
Saúde. Das seis amostras comercializadas avaliadas cinco apresentaram cultura positiva. 
Quatorze micro-organismos foram isolados sendo oito bactérias (quatro Enterobacter spp, 
três Klebsiella spp e um Bacillus sp) e seis fungos (quatro Candida spp, uma Rodothorula sp e 
um Sporobolomyces salmonicolor). Quatro das cinco seivas com cultura positiva 
apresentavam dois ou mais micro-organismos em uma mesma amostra. A contaminação 
microbiana foi considerada elevada, variando de 1.700 a 100.000 UFC/mL de seiva. Com 
exceção de uma, todas as seivas de Jatobá comercializadas apresentam contaminação 
microbiológica superior à permitida pela Organização Mundial da Saúde e por isso são 
consideradas inapropriadas para consumo pela população.  
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Resumo: O bambu faz parte da vida do homem na sociedade desde os tempos pré-históricos, 
por ser um material de uso milenar, vem ganhando grande destaque, pois mesmo sendo um 
recurso natural o seu manejo fácil e rápido crescimento garante sua sustentabilidade. Daphnia 
magna vem sendo muito utilizado em teste de toxicidade de novos agentes químicos, de 
efluentes urbanos, industriais e de ecossistemas de água doce, pois este animal é reconhecido 
como um organismo-teste, de ciclo de vida curto, tamanho relativamente pequeno e a alta 
fecundidade, tornando-se mais fácil e econômico para cultivo em laboratório. Sendo assim, o 
objetivo foi avaliar o potencial citotóxico dos extratos brutos etanólicos de folha e galho de 
Bambusa vulgaris, B. vulgaris var.vittata e B. multiplex frente às larvas de Artemia salina e 
definir qual a dosagem mais tóxica, a DL50 e a metodologia mais simples e adequada a nossa 
região com a Daphnia. O teste de citotoxidade foi realizado segundo o protocolo por 
McLaughin (1995), onde os ovos de A. salina foram colocados para eclodir em uma solução de 
sal marinho, em um recipiente recoberto parcialmente, sob luz a uma temperatura ambiente 
de cerca 20-30?C. Os extratos foram testados utilizando as concentrações de 500, 250, 125 e 
62,5 ppm a partir de uma solução estoque de 500 µg/mL. Para a padronização da metodologia 
de Daphnia foram testados diversos métodos com o objetivo de avaliar uma que fosse mais 
simples e eficaz para estes organismos. Foram realizadas buscas na literatura e criadores do 
microcrustáceo sobre um método mais adequado para a região de Campo Grande/MS. O 
resultado foi a criação de uma água verde, com um pouco de fertilizante em um recipiente e 
deixando exposta ao sol ou sob uma lâmpada incandescente durante sete dias. Após a eclosão, 
foram colocadas em torno de 200 mL de água verde em um bécker com 5g de substrato de 
Daphnia, mantendo sob iluminação durante as primeiras oito horas e com uma aeração para 
movimentar a água lentamente. Em seguida, foram iniciadas as colônias e os testes 
toxicológicos in vitro. Os extratos da planta demonstrou atividade somente na concentração 
de 500 ppm nos testes preliminares o que não pode ser caracterizada como portador de 
atividade citotóxica frente a A. salina, estimulando a pesquisa de uso medicamentoso de 
espécies de bambus. 
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Resumo: Introdução: O Acompanhamento Farmacoterapêutico é um processo no qual o 
farmacêutico atende as necessidades do paciente relacionadas ao medicamento, a fim de 
detectar, prevenir e resolver os Resultados Negativos associados à Medicação (RNM). A 
hanseníase é uma doença infectante e contagiosa originada pelo Mycobacterium leprae, é 
revelada a partir de sinais e sintomas cutâneos e neurológicos. O tratamento é realizado 
através da poliquimioterapia (associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina). Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi identificar e resolver os possíveis RNMs, reações adversas e adesão 
ao tratamento dos pacientes portadores de hanseníase atendidos no Posto de Saúde Central 
no município de Toledo/PR utilizando a Metodologia Dáder de Seguimento 
Farmacoterapêutico. Método: Foram convidados 30 pacientes portadores de Hanseníase 
atendidos no Posto de Saúde Central do município de Toledo/PR, que estavam em tratamento, 
sendo que destes, 8 aceitaram participar da pesquisa. Foi realizada a primeira entrevista 
obtendo-se o estado de situação, no qual realizou-se a fase de estudo, fase de avaliação, a 
intervenção farmacêutica e a visita após a intervenção. Resultados: Observou-se a presença de 
reações adversas associadas ao uso dos medicamentos, sendo boca e pele seca, em 
contrapartida, não se detectou RNMs, porém todos os pacientes realizaram o tratamento 
correto e por isso não houve abandono do tratamento. Conclusão: No presente estudo foi 
possível observar que não houve RNMs, porém, observou-se a presença de reações adversas 
decorrentes do uso dos medicamentos, sendo realizada a intervenção farmacêutica. Em 
relação à adesão ao tratamento, não houve abandono, sendo este fato importante para curar 
os pacientes. 
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Resumo: Introdução: Com o crescimento da população idosa brasileira o desenvolvimento de 
estratégias que promovam a correta adesão à farmacoterapia se torna muito importante. A 
quantidade de medicamentos, a frequência das doses, as instruções para a administração e as 
formas de dosagens prescritas influem nos resultados da terapia. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi avaliar a complexidade da farmacoterapia em pacientes idosos atendidos na 
farmácia básica do Município de Marechal Cândido Rondon Pr. Método: O estudo proposto foi 
de caráter descritivo, realizado no período de abril a agosto de 2012. Realizou -se a coleta de 
dados de 80 pacientes com idade igual e superior a 60 anos, independente do sexo e que 
consentiram em participar do estudo. A análise da completude das prescrições foi realizada 
considerando critérios pré- estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Avaliou-
se a complexidade da farmacoterapia pelo Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT). 
Resultados: Analisando as prescrições, observou-se que as medicações mais utilizadas pelos 
pacientes foram medicamentos cardiovasculares e para o sistema digestivo. Verificou-se a 
completude das prescrições e observou-se que 100% destas apresentavam ausência em 
algum dos requisitos pré- estabelecidos e verificou-se que a presença de informações 
adicionais como tomar o medicamento junto com alimento, esteve presente em 68,75% das 
prescrições. Em relação ao ICFT, verificou-se um valor médio de 22,3 pontos, o que indica um 
alto índice de complexidade do regime terapêutico e que estudos desta natureza são 
importantes para criação de estratégias que visam melhorar a complexidade da terapia. 
Conclusão: Foi possível analisar a completude das prescrições médicas e calcular o índice de 
complexidade da farmacoterapia (ICFT). Verificou-se que as prescrições analisadas não 
forneceram todas as informações necessárias para uma dispensação correta e segura dos 
medicamentos, e em relação ao ICFT, verificou-se um alto índice de complexidade da 
farmacoterapia, e observou-se que a quantidade de medicamentos encontrados nas 
prescrições médicas exerceu grande influência sobre a facilidade ou dificuldade do 

tratamento farmacológico. 
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Resumo: O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é importante para garantir a segurança e 
a saúde da população, pois com suas ações integradas ao Sistema Único de Saúde SUS, 
executadas por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, exerce atividades de regulação, normatização, controle e 
fiscalização na área de Vigilância Sanitária. Assim, a finalidade deste estudo foi proporcionar 
aos farmacêuticos maiores conhecimentos práticos de sua área dentro da Vigilância Sanitária 
Municipal, mostrar as atividades realizadas pela VISA de Dourados-MS e sua importância. A 
pesquisa foi realizada através do acompanhamento das atividades diárias realizadas no 
período de março a julho de 2012 do Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados-MS. Durante 
a pesquisa acompanhamos os fiscais da vigilância em seu campo de atuação, principalmente 
em estabelecimentos de saúde como laboratórios de análises clinicas, hospitais, drogarias, 
farmácias de manipulação, clínicas médicas e odontológicas. As ações esperadas da VISA 
caracterizam-se por vários procedimentos como a orientação, cadastramento que envolve o 
assentamento dos dados de todos os estabelecimentos de saúde, inspeção sanitária tem como 
objetivo de avaliar os estabelecimentos, serviços de saúde, produtos e condições de ambiente 
e trabalho, investigação sanitária de eventos destinada a averiguar as causas de disseminação 
de doenças, monitoramento de produtos e outras situações de risco, educação sanitária, 
atendimento ao público e coletas de amostras para análise. Através deste projeto podemos 
observar que o farmacêutico dentro da Vigilância Sanitária Municipal além de fiscalizar todas 
as áreas do seu âmbito de atuação, possui várias atividades integr adas a ela que estão 
relacionadas à saúde da população, com o intuito de prevenção e proteção, através de ações 
educativas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde. A Vigilância Sanitária de Dourados, atualmente 
desempenha um papel importante na sociedade, pois suas funções são todas voltadas para 
melhoria da qualidade de vida do cidadão. Conhecer sua pratica diária foi de suma 
importância, pois além de vivenciar uma das áreas farmacêuticas, mudamos o pré -conceito de 
que esse órgão municipal atua apenas na aplicação de multas, más como parte do SUS, está 

também para educar e garantir a qualidade e segurança da saúde de toda população. 
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Resumo: Introdução: a Artrite Reumatoide (AR) é uma doença de natureza autoimune que 
leva à inflamação, principalmente, das articulações sinoviais. O estado inflamatório crônico da 
- AR leva os pacientes acometidos a desenvolverem deformidades e complicações sistêmicas 
que resultam em mortalidade precoce. É uma doença de distribuição universal, com 
prevalência estimada entre 0,4 a 1% da população e incidência de 10 a 50/100.000 casos 
novos por ano. Os custos socioeconômicos são altos, tanto pelo elevado custo do tratamento 
crônico quanto pela incapacidade desses pacientes para o trabalho - decorrente da dor e 
incapacidade funcional das articulações. Para mensurar o estado funcional dos pacientes com 
AR utiliza-se, com muita frequência, o Questionário de Avaliação da Saúde (HAQ). Porém, há 
também disponível para uso, o questionário DAS 28, que avalia o índice de atividade da 
doença, baseado em 28 articulações. Objetivo: comparar os resultados obtidos em ambos os 
questionários HAQ e DAS 28 através da aplicação dos mesmos em pacientes com AR no HU de 
Dourados, MS, Brasil. Métodos: aplicação dos questionários HAQ e DAS 28 (versões traduzidas 
para o Português) em pacientes com AR (n=72) após atendimento no ambulatório de  
Reumatologia do HU. Avaliação das articulações edemaciadas e dolorosas dos pacientes por 
médico reumatologista. Coleta de sangue para realização de VHS - exame cujo resultado 
integra o índice para a DAS 28. Este projeto foi aprovado pelo CEP da UFGD, sob o protocolo 
Nº 14136013.0.0000.5160. A análise estatística foi realizada no programa SPSS 20.0. Para 
verificar se houve diferença significante entre os grupos e entre as variáveis foi realizada 
análise de variância (ANOVA) considerando P<0,05. Resultados: de acordo com os resultados 
do questionário sobre avaliação do estado de saúde (HAQ), 64% dos pacientes com AR estão 
na escala moderada. Quanto à atividade da doença (DAS 28), 45,83% dos pacientes 
enquadram-se na categoria alta atividade da doença. Conclusão: conclui-se que a alta 
atividade da doença pode não refletir na avaliação de saúde, já que só 2 dos 5 pacientes 
classificados no nível grave pelo HAQ, estão em alta atividade segundo o DAS 28. O HAQ é um 
dado subjetivo que pode sofrer variações dependendo das condições mentais e emocionais 

dos pacientes durante sua aplicação. 
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Resumo: Introdução: a Artrite Reumatoide (AR) é uma doença de natureza autoimune que 
leva à inflamação, principalmente, das articulações sinoviais. O estado inflamatório crônico da 
- AR leva os pacientes acometidos a desenvolverem deformidades e complicações sistêmicas 
que resultam em mortalidade precoce. É uma doença de distribuição universal, com 
prevalência estimada entre 0,4 a 1% da população e incidência de 10 a 50/100.000 casos 
novos por ano. Os custos socioeconômicos são altos, tanto pelo elevado custo do tratamento 
crônico quanto pela incapacidade desses pacientes para o trabalho - decorrente da dor e 
incapacidade funcional das articulações. No hospital universitário (HU) de Dourados são 
tratados atualmente 190 pacientes com AR, sendo estes pacientes residentes na região da 
grande Dourados. Objetivo: avaliar a qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico de AR 
em tratamento no HU de Dourados, MS, Brasil. Métodos: aplicação de questionário de 
qualidade de vida SF-36 versão traduzida para o Português em pacientes com AR após 
atendimento no ambulatório de Reumatologia do HU (GT, n=72). Foram aplicados os mesmos 
questionários a um grupo de voluntários, com ausência de diagnóstico de AR (GC, n=24). Além 
da aplicação dos questionários, foram aferidas as variáveis: pressão arterial, altura e massa 
corporal. Este projeto foi aprovado pelo CEP da UFGD, sob o protocolo Nº 
14136013.0.0000.5160. As respostas foram tabuladas segundo as oito seções propostas pelo 
questionário (aspecto funcional; aspecto físico; dor; aspecto geral da saúde; vitalidade; 
aspecto social; aspecto emocional e saúde mental) e avaliadas com escores de estado de saúde 
de 0 a 100, onde 0 representa o pior e 100 o melhor estado de saúde. A análise estatística foi 
realizada no programa SPSS 21.0. Para verificar se houve diferença significante entre os 
grupos e entre as variáveis foi realizada análise de variância (ANOVA) considerando  P<0,05. 
Resultados: os pacientes com AR apresentaram menores valores de escore em todos os 
aspectos analisados, apontando uma diminuição de qualidade de vida. Na seção Aspecto 
emocional?, o GC apresentou 91,6% contra 16,6% no GT. Conclusão: O questionário  SF-36 foi 
um bom recurso para determinar a qualidade de vida dos pacientes com AR. Os pacientes 
analisados apresentaram comprometimento em vários aspectos analisados, ficando explícito 
que a AR prejudica suas vítimas em todos os âmbitos: social, mental e físico. 
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Resumo: Introdução: O descarte de medicamentos em desuso, vencidos ou sobras é feito por 
grande parte da população em lixo comum ou na rede pública de esgoto, podendo gerar 
consequências à agressão ao meio ambiente, a contaminação da água, do solo e de animais, 
além do risco à saúde de pessoas que possam reutilizá-los por acidente ou mesmo 
intencionalmente devido a fatores sociais. Muitos fatores como a falta de informação 
relacionada à prevenção e cuidados básicos com a saúde da população gera este tipo de 
atitude. Neste sentido, é relevante verificar tais procedimentos realizados por determinada 
população, pois possibilita a descrição de seus hábitos e reflexão sob medidas que possam 
torná-los mais adequados dentro da realidade em que se encontram. Os medicamentos 
vencidos, devem ser levados para locais de coletas específicos, como farmácias e drogarias, 
além das Unidades Básicas de Saúde (USB), para assim evitar o aumento da carga poluidora 
no meio ambiente e problemas a saúde. Objetivo: O objetivo foi conhecer qual o local mais 
comum de descarte de medicamentos dos moradores do bairro Florida I da cidade de 
Dourados-MS. Métodos: Foi realizado um estudo constituído pelas famílias do bairro Florida I 
da cidade de Dourados, MS. Foi aplicado um questionário sobre descarte de medicamento s em 
desuso e/ou vencidos. Foram visitadas 100 famílias residentes no bairro, onde considerou 
como critério de exclusão a ausência no momento da visita, presença de menores de idade, 
impossibilidade para responder ao questionário e a recusa em respondê -los. Resultados: 
Dentre as 100 visitas, 98 pessoas responderam o questionário, 75,5% eram do sexo feminino, 
sendo que 48,9% concluíram o ensino fundamental e apenas 3% não frequentaram escola. Em 
relação ao descarte de medicamentos, 86% acreditam que os medicamentos merecem 
descarte especial. No entanto, 87% não faz o descarte adequado, apesar dos riscos o local 
mais utilizado para descarte dos medicamentos foi o lixo (45,9%) e em seguida o vaso 
sanitário (33,6%). Quando perguntados sobre quais medicamentos er am descartados 
estavam diclofenaco (24,48%), dipirona (19,38%), paracetamol associado a neurolépticos 
(17,34%) e 5% outros. Conclusão: Pode constatar que a maioria da população estudada ainda 
faz o descarte de medicamentos de forma errada, entretanto, sabem da necessidade de existir 
um descarte adequado para os mesmos. A população necessita ser informada quanto aos 

danos gerados e descarte correto dos medicamentos. 
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Resumo: Introdução: A hepatite C é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C 
(HCV), o qual pertence à família Flaviridae, gênero Hepacivirus. Causa hepatite aguda e 
crônica com alta probabilidade de cronificar, para cirrose e carcinoma hepatocelular, se não 
tratada. O HCV é um agente infeccioso transmitido principalmente pelo sangue, através de 
transfusões sanguíneas, hemodiálise, contaminação por agulhas, seringas e materiais 
perfurocortantes. No Brasil os estudos de prevalência são ainda limitados, o que dificulta 
relatar sua real prevalência no território brasileiro. O que se tem feito são estudos regionais, 
haja vista a dificuldade de se fazer um estudo único com abrangência em todo o território 
brasileiro. A hepatite viral é um sério problema de saúde pública. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, estima-se que 3% da população mundial esteja infectada com o HCV e que 
170 milhões de pessoas no mundo sejam portadores crônicos com grande risco de 
desenvolver as complicações da doença. No Brasil, o tratamento é garantido pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Configura-se num tratamento bastante caro e com muitos efeitos 
colaterais, o que em muitas vezes seja um dos complicadores à adesão ao tratamento. 
Conhecer a prevalência da doença contribui para a adoção de medidas preventivas, criação de 
novas políticas públicas, o bom uso do dinheiro público e aumento da efetividade do SUS. 
Objetivo: Determinar a prevalência do vírus da hepatite C nas cidades pertencentes à 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) localizados no extremo sul 
catarinense. Metodologia: realizou-se uma pesquisa com coleta de dados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação com os seguintes critérios: hepatite, linha município de 
notificação, coluna - UF notificação, períodos disponíveis ano 2011 e 2012, UF de notificação e 
residência - Santa Catarina, com confirmação laboratorial e classificação etiológica vírus C. 
Resultados: Em 2011, houve 1.061 casos notificados em Santa Catarina, sendo que destes, 95 
casos foram confirmados na AMREC. Estes dados representam 8,95% dos casos de Santa 
Catarina. Em 2012, houve 955 casos notificados, sendo que 111 casos foram confirmados na  
AMREC, o que representa 11,6% dos casos de Santa Catarina. Conclusão: observa -se um 
aumento do número de casos de Hepatite C na AMREC, com maior número de casos na faixa 
etária de 40-59 anos. É imprescindível o monitoramento de casos da Hepatite C da região para 
que não cause maiores complicações da doença (cirrose e carcinoma hepatocelular) e 
consequentemente gastos com o tratamento destas complicações. 
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Resumo: Introdução: O trabalho na saúde é entendido como dispositivo educativo e espaço 
para desenvolver processos de luta dos diversos setores, possibilitando a formação de 
profissionais comprometidos com as necessidades de saúde da população. O projeto VER -SUS 
pretende estimular a formação de trabalhadores para o SUS, envolvidos com os princípios e 
diretrizes do sistema e que se vejam como atores sociais, agentes políticos, capazes de 
promover transformações na saúde pública. Experiência: A vivência no Sistema Único de 
Saúde (SUS) aconteceu no município de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Foram cinco 
dias analisando o funcionamento e a rotina dos lugares que oferecem diferentes tipos de 
serviços de saúde. Secretaria Municipal de Saúde, Centros de Referências: Odontológica 
(CEO), de Reabilitação (CRR), de Especialidades Médicas (CEM), da Saúde da Mulher (CRSM), 
da Assistência Social (CRAS) e o Especializado em Assistência Social (CREAS), Centro de Apoio 
Psicossocial (CAPS) e Hospital Regional foram lugares visitados por nosso grupo 
multidisciplinar de graduação em farmácia, enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia, de 
diferentes universidades. Observamos um pouco da rotina de trabalho e a percepção dos 
usuários. Impactos: A experiência de trabalhar e conviver como uma equipe multi foi uma das 
características mais ricas da vivência, já que a graduação dificilmente oferece a possibilidade 
de criarmos percepções distintas de uma situação problema. Dentre os pontos positivos 
destacamos a infraestrutura, os investimentos em recursos materiais, a localização 
privilegiada e planejada que facilitam o atendimento rápido aos usuários, e a dedicação da 
maioria dos profissionais envolvidos no processo de produção de saúde. Um dos pontos 
negativos foi a falta de funcionários capacitados e disponíveis para trabalho provisório e 
substituto, gerando uma sobrecarga de funções para os profissionais que, por isso, deixam de 
exercer ações de promoção e prevenção da saúde como prevê a atenção primária. Conclusão: 
A vivência no âmbito do SUS permite ao acadêmico que se dispõe a participar e que se entrega 
às atividades propostas um pensamento mais crítico diante de problemas e diferentes 
situações. O VER-SUS nos despertou a ânsia em fazer parte de uma nova realidade de saúde 
conforme as diretrizes, acreditando na iniciativa e principalmente no potencial de uma e quipe 
multiprofissional que trabalhe com amor e dedicação, sempre em busca da qualidade do 
serviço prestado. 
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Resumo: Introdução: A vivência no município de Nova Andradina/MS aconteceu com onze 
acadêmicos da área da saúde de diferentes universidades e cursos, dentre eles enfermagem, 
fisioterapia, farmácia, psicologia e Nutrição. A experiência aconteceu em julho de 2012, o 
objetivo foi presenciar a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS), preparando os futuros 
profissionais de saúde para atuarem com qualidade, contribuindo para o amadurecimento da 
prática multiprofissional e interdisciplinar, favorecendo discussão entre saberes e a 
integralidade da atenção em saúde. Descrição da Experiência: A vivência se deu por visitas às 
unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), inclusive a da Zona Rural no Distrito de 
Nova Casa Verde, ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), aos Centros de Referências 
em Assistência Social (CRAS) e Especializado (CREAS), Centro de Atendimento Psicossocial 
(CAPS), Centros de Especialidades Médicas (CEM) e odontológica (CEO), Centro de Apoio à 
Mulher (CAM), Centro Regional de Reabilitação (CRR), Associação de pais e amigos dos 
excepcionais (APAE) e Hospital Regional (HR). Participamos também de reuniões na 
Secretaria Municipal de Saúde e de Gestão da Atenção Básica. Impactos: O município oferece 
uma infraestrutura conservada e de boa qualidade, além da localização de fácil acesso pa ra a 
população. Os centros de especialidades estão dispostos em uma mesma quadra e as ESFs 
estão bem distribuídas, cobrindo diferentes zonas da cidade. Em todos os níveis de atenção 
faltam profissionais capacitados para ocupar cargos primordiais e de substituição, 
sobrecarregando assim, os atuantes que compõem uma equipe mínima, tornando o 
atendimento ao usuário do SUS defasado. Os profissionais são bem engajados em seu 
trabalho, porém, consumidos pela rotina e pelo acumulo de funções, acabam não realizando  
todas as atividades preconizadas pelo SUS, como a promoção e prevenção da saúde. 
Conclusão: A vivência nos proporcionou conhecer a realidade do SUS e as atuações dos 
diversos profissionais, e principalmente, uma interação entre todos do grupo com intensa 
troca de conhecimentos, resgatando a valorização pessoal e a importância do trabalho 
multiprofissional e intersetorial na saúde pública. Por fim, sendo o SUS um direito para todos, 
inclusive para o próprio profissional de saúde, é dever deste, atuar da melhor maneira 
possível, com comprometimento e humanização, refletindo em mudanças, mesmo que 

graduais, para melhorias e progressos no âmbito do SUS. 


