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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – BIOMEDICINA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/hwn-qbgq-gee 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Natália Prearo Moço, Erli Souza Bento, Gabriel 
Capella Machado, Deigilam Cestari Esteves. 
 
 
1. ERROS PRÉ-ANALÍTICOS DOS EXAMES LABORATORIAIS: Interferências no 
Diagnóstico e Resultado Final  
 
Enae Silva de Souza; Felipe Silva Araújo; Catarina Akiko Miyamoto; Priscila de Matos Cândido Bacani; 
Ana Cláudia Conde Peres 
 
RESUMO 
Os laboratórios clínicos são prestadores de assistência à saúde, contribuindo com um papel 
extremamente importante na realização e fornecimento de exames. Existem fases para a elaboração 
destes exames, e a fase de início, denominada pré-analítica, conta com a presença de um requerimento 
de exame, acompanhado com a orientação do paciente, coleta do material biológico, armazenamento, 
transporte deste material e sua identificação, para que posteriormente haja a efetuação do exame, 
gerando um laudo. No entanto, esses resultados devem ser seguros e de qualidade para fornecer um 
diagnóstico correto ao paciente. Inúmeros estudos apontam uma elevada quantidade de erros nesta 
etapa, pois se trata de uma fase difícil em manter um monitoramento e controle. Uma interferência não 
adequada na fase pré-analítica pode ter como consequência um resultado alterado. Os exemplos de 
erros nesta etapa ocorrem desde uma falta de orientação do paciente para a realização do exame, até 
mesmo a negligência na sua execução. A fase pré-analítica pode ser, de fato, uma das mais 
importantes durante a realização de um exame laboratorial, qualquer ação que não esteja dentro dos 
padrões adequados, pode causar alterações nos resultados. Perante isso, há a necessidade da 
implementação de métodos eficazes para não ocorrência de transtornos futuros. 
 
PALAVRAS-CHAVES: fase pré-analítica; orientação; erros; diagnóstico. 

 
 
2. A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA MEDICINA PERSONALIZADA 
 
Leonardo Floriano Faria; Carolina Rodrigues de Paula; Natália Prearo Moço, Ana Cláudia Conde Peres, 
Gabriel Capella Machado, Catarina Akiko Miyamoto 
 
RESUMO 
Os avanços recentes da biologia molecular, em especial no campo da medicina genética, têm facilitado 
de forma significativa o esclarecimento dos mecanismos das doenças humanas. O avanço nos testes 
genéticos tem o potencial para aplicação de terapias mais efetivas em grupos de indivíduos e 
populações pela possibilidade de se conhecer a origem e causa molecular da doença. E desta maneira, 
é possível a prescrição personalizada dos medicamentos necessários de forma específica para cada 
caso. Em muitos casos, o polimorfismo de sequência gênica pode levar ao desenvolvimento de 
desordens fisiopatológicas e/ou esconder possíveis fenótipos que predispõem os indivíduos a doenças 
das quais não estão cientes e que podem se manifestar ao longo da vida. Variantes de número de 
cópias (CNVs) podem ocasionar grandes distinções e/ou heterogeneidade de fenótipos comuns e 
raros. Desta forma, as CNVs também podem afetar a maneira pela qual as pessoas reagem às drogas, 
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mesmo quando pessoas com casos similares são submetidas às mesmas drogas e tratamentos. Os 
testes genéticos para enfermidades de origem genética (câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, 
etc.) têm o benefício de apontar riscos de alguma desordem ser gerada mesmo no caso de pessoas 
saudáveis e/ou melhor adequação de terapias em pessoas já acometidas por alguma das enfermidades 
citadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: herança genética; genética molecular; sequenciamento gênico; testes genéticos. 

 
 
3. O USO DE ANTIBIÓTICOS NA PRODUÇÃO ANIMAL E O DESENVOLVIMENTO 
DE RESISTÊNCIA EM PATÓGENOS HUMANOS 
 
Júlia Vilalva Moreira Rosa; Catarina Akiko Miyamoto; Natália Prearo Moço; Gabriel Capella Machado 
 
RESUMO 
A produção animal no Brasil e no mundo vem crescendo a cada dia e com isso se revolucionando. 
Neste cenário, os antibióticos têm importância vital. Os mesmos são utilizados de modo terapêutico 
para curar infecções e evitar a morte dos animais. Além disso, são largamente usados de forma não 
terapêutica, como promotores de crescimento que ajudam os animais a crescerem saudáveis e bem 
nutridos e para prevenir o espalhamento de patógenos. Apesar do uso dessas substâncias 
apresentarem diversos benefícios, o seu uso excessivo traz consequências à saúde humana, 
principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de resistência em patógenos de interesse 
médico, sendo este um problema de saúde pública mundial. A forma mais direta de propagação desses 
microrganismos é o consumo de alimentos de origem animal, porém existem outras rotas de 
contaminação possíveis. A legislação que regulamenta o uso dos antibióticos na produção animal varia 
de acordo com a região do globo. Este artigo realizou uma revisão de literatura a respeito do uso de 
antibióticos em criações animais e a sua relação com o aparecimento de microrganismos patogênicos 
resistentes aos antibióticos usados na medicina humana, a fim de conscientizar sobre a importância da 
utilização racional desses medicamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microbiologia; resistência; produção animal; antibióticos  

 
 
4. A BANALIZAÇÃO DO USO DOS BENZODIAZEPÍNICOS 
 
Cleslaine Camila Da Silva Trindade; Daniela Nascimento Schiavuzzo; Erli de Souza Bento; Isabella 
Garcia Takahashi; Paulo Henrique da Silva Lima 
 
RESUMO  
Os fármacos classificados como benzodiazepínicos podem acarretar um sério problema de saúde 
pública, uma vez que atualmente estão entre os medicamentos mais consumidos no Brasil. O aumento 
da utilização destes fármacos em conjunto com o seu uso indiscriminado ocorre pela falta de orientação 
profissional e pela falta de conhecimento da sociedade sobre os riscos à saúde relacionados a essas 
drogas. Devido ao grande consumo destes medicamentos psicotrópicos pode ocasionar a dependência 
química e psíquica, tolerância, interações medicamentosas e reações. Como os benzodiazepínicos são 
substâncias que agem diretamente no sistema nervoso, seus efeitos indesejáveis podem comprometer 
a saúde e qualidade de vida dos pacientes, resultando em problemas de saúde pública e dificultando o 
trabalho da equipe multiprofissional. Dessa forma, o presente estudo visa conscientizar os profissionais 
da saúde e pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos, sobre os efeitos adversos provocados por 
esses fármacos, a fim de diminuir o uso irracional dos medicamento, assim trazendo novos 
conhecimentos para os leitores sobre esse tipo de fármaco, que é bastante popular na sociedade como 
um todo, mesmo podendo causar alguns tipos de reações negativas, que varia muito entre a dosagem 
administrada, e o tempo em que o paciente esta usufruindo esse medicamento, nesse trabalho também 
abordamos alguns tópicos consideráveis que relata como os benzodiazepínicos agem em nosso 
sistema nervoso e seus efeitos colaterais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: benzodiazepínicos; uso indiscriminado; automedicação. 
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5. CONTAMINAÇÃO POR MICRORGANISMOS EM SERVIÇOS DE 
EMBELEZAMENTO 
 
Estefani Batista Ramos; Erli de Souza Bento; Ana Cláudia Conde Peres; Deigilam Cestari Esteves 
 
RESUMO 
O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo, o que salienta a influência das mídias 
com padrões já instaurados, o culto ao corpo, a ânsia por manter-se sempre jovem, é uma realidade 
que se propaga em todas as faixas etárias, etnias e classes sociais. Todos estão em busca de uma 
aparência melhor apresentável, conforme determinado pelas celebridades e o que já está estabelecido 
como belo para a tradução dos conceitos de beleza. O aumento intensificado pela procura em serviços 
de beleza, fez com que crescesse o número de pessoas atuando na área. Esses serviços incluem 
manicure, pedicure, designer de sobrancelhas, micropigmentadores, cabeleireiros, barbeiros, 
maquiadores, depiladores, esteticistas que com a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, passaram a 
ter a profissão regulamentada e com os direitos, além dos profissionais como biomédicos, enfermeiros, 
farmacêuticos estetas, os dentistas que trabalham na área. Em todas essas situações os 
pacientes/clientes tem seu organismo alterado, invadido de alguma forma, fazendo com que o sistema 
imune que estava em alerta passe a trabalhar. A mudança ou destruição das barreiras naturais de 
defesa e a presença de microrganismos que podem estar no organismo humano, nos acessórios 
utilizados em procedimentos, no ar, ou outro tipo de fômite, facilitam a entrada de agentes agressores 
podendo levar a situações graves.  
 
PALAVRAS-CHAVE: serviços de embelezamento; microrganismos; mercado da beleza; 
biossegurança. 

 
 
 


