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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – FARMÁCIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xpw-mwoq-onz 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Cleber Costa de Martini e Angélica Gadelha 
dos Santos. 
 
 
1. USO DE FITOTERÁPICOS PARA TRATAR DEPRESSÃO E ANSIEDADE 
 
Camila de Souza Oliveira; Caroline Santos de Souza; Paulo Henrique da Silva Lima; Isabella Garcia 
Takahashi 

 
RESUMO 
Os medicamentos fitoterápicos estão sendo recomendados pelos médicos pra tratamento de 
depressão, pois possuem algumas vantagens em relação aos medicamentos sintéticos, principalmente 
quando se trata de efeitos colaterais e reações adversas. O artigo foi realizado através de uma revisão 
bibliográfica, para tratar sobre uso de fitoterápicos nos transtornos psiquiátricos. Por meio de um 
levantamento de dados em artigos científicos e revistas eletrônicas nacionais e internacionais, 
utilizando PubMed, SciELO e Google Acadêmico como as seguintes bases de dados. Existem 
fitoterápicos que ajudam nos sintomas dos pacientes diagnosticados com depressão, dentre essas 
plantas medicinais temos como exemplo, o Hypericum perforatum, Passiflora incarnata, Matricaria 
recutita L, Melissa officinalis, Valeriana officinalis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: depressão; ansiedade; fitoterápicos; plantas medicinais. 

 
 
2. A ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO CUIDADO PRIMÁRIO À SAÚDE DO BRASIL 
 
Cleberson Ferreira Dos Santos; Vitória Guirelli de Souza; Cleber Costa de Martini; Isabella Garcia 
Takahashi; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
A inserção do farmacêutico na Atenção Primária à Saúde (APS) consolida e reforça a necessidade do 
acesso e uso seguro de medicamentos. A atuação desse profissional junto à equipe permite a 
otimização dos serviços prestados às comunidades, relacionados à terapêutica do paciente, bem como 
reduz as faltas e os custos com esses produtos. Por meio de uma revisão bibliográfica em artigos 
científicos e sites do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, buscou-se 
descrever sobre a atenção farmacêutica e como esse profissional pode contribuir na APS. Vale 
ressaltar que o uso racional de medicamentos requer que seja prescrito o medicamento correto para a 
condição clínica do paciente, em doses adequadas as suas individualidades e por período apropriado, 
ao menor custo para este e para a comunidade. O profissional farmacêutico contribui com o sistema 
de saúde promovendo a assistência farmacêutica e, em especial, por meio da atenção farmacêutica 
realizada ao paciente garante um atendimento individualizado e um acompanhamento 
farmacoterapêutico adequado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: atenção farmacêutica; serviços farmacêuticos; atenção básica à saúde. 
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3. DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS 
 
Douglas Neves do Nacimento; Guilherme da Silva Loureiro; Paulo Henrique da Silva Lima; Uilian 
Gabaldi Yonezawa; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
Medicamentos são produtos químicos industrializados ou manipulados de grande relevância para o 
cuidado em saúde da população. Restauram a saúde do paciente, servem de forma preventiva ou 
paliativa e auxiliam nos exames para diagnósticos. O acumulo de medicamentos nas residências é 
oriundo de sobras de tratamentos e da automedicação, em algumas ocasiões acabam vencendo. O 
descarte inapropriado no lixo comum ou na rede de esgoto gera impactos negativos ao meio ambiente 
e a saúde humana, contaminado o solo, as fontes de abastecimento de água e as gerações futuras. 
Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo descrever sobre a importância do descarte correto 
de medicamentos vencidos e em desuso, bem como divulgar informações sobre a forma correta de 
realizar o descarte. Para isso foi realizado uma revisão bibliográfica em artigos científicos publicados 
nas plataformas de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Medical Literature Analysisand 
Retrieval System Online (Medline). O profissional farmacêutico é responsável pela utilização correta 
dos medicamentos bem como pelo seu descarte adequado, garantindo o cuidado da população e do 
ambiente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: descarte de medicamentos; logística reversa; educação em saúde; assistência 
farmacêutica. 

 
 
4. IPÊ-ROXO: Potencial Terapêutico no Tratamento do Câncer 
 
Laura Pereira Silva; Lohanna Alves Ribeiro; Ana Claudia Conde Peres; Bruna Higashi; Priscila de Matos 
Cândido Bacani 
 
RESUMO 
Existem diversos usos terapêuticos relacionados às plantas medicinais onde a fitoterapia é uma dessas 
opções, como uma forma acessível sua importância vem crescendo consideravelmente, incluindo no 
combate ao câncer. Nesse sentido, este trabalho por meio de uma revisão de literatura, buscou 
demonstrar as propriedades anticâncer do Ipê-roxo. O Ipê-roxo vem sendo muito estudado por seu 
potencial medicinal no tratamento do câncer. Estudos têm demonstrado que a casca interna do Ipê-
Roxo é rica em compostos naturais com propriedades anticancerígenas, com destaque para o lapachol 
e β-lapachona. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer; ipê-roxo; lapachol. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – FARMÁCIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xos-pxfw-iof 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Bruna Higashi e Leila da Silva Santos. 
 
 
5. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UMA FARMÁCIA MUNICIPAL DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Ismael Mantovani Camargos Videschi; Jonathan Martinho Leite; Cleber Costa de Martini; Liliane 
Patrícia Plentz; Catarina Akiko Miyamoto 
 
RESUMO 
No Brasil, dois programas de assistência à saúde são de suma importância aos pacientes portadores 
de doenças crônicas, o Sistema Único de Saúde e o Programa Farmácia Popular. Os mesmos são de 
suma importância aos pacientes portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. 
Na terapia atual, os anti-diabéticos mais utilizados são os que aumentam a secreção pancreática da 
insulina (sulfanilureias) e os inibidores da gliconeogênese (biguanidas), e os anti-hipertensivos mais 
utilizados agem sobre bloqueio específico da angiotensina II; inibição da enzima conversora de 
angiotensina (ECA); bloqueio seletivo dos receptores cardíacos beta-1 e diuréticos. Os resultados deste 
estudo mostram que as médias anuais prescritas dos anti-hiperglicemiantes metformina 500 mg, 
metformina 850 mg e glibenclamida 5 mg são, respectivamente, 73.754; 264.685,6 e 158.118,6. 
Provavelmente, a metformina 850 mg é a mais efetiva com efeito anti-hiperglicemiante, razão pela qual 
ter maior número de prescrição. Dentre os anti-hipertensivos, a losartana 50 mg seguida da 
hidroclorotiazida 25 mg são os mais prescritos. As médias anuais de losartana 50 mg, captopril 25 mg, 
atenolol 50 mg, atenolol 100 mg e hidroclorotiazida 25 mg são, respectivamente, 718.953,2; 163.746; 
162.080,6; 51.044,4 e 638.428. Os dados obtidos de uma farmácia municipal de uma cidade, de 
aproximadamente 60.000 habitantes, mostram que em cinco anos, a economia gerada pela 
dispensação gratuita de anti-hiperglicemiantes (R$ 288.561,53) e de anti-hipertensivos (R$ 849.870,30) 
é superior a R$ 1.000.000,00. Valores esses do Programa Farmácia Popular. 
 
PALAVRAS-CHAVE: anti-hiperglicemiantes; sulfanilureias; biguanidas; anti-hipertensivos; enzima 
conversora de angiotensina; diuréticos. 

 
 
6. NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
 
Stefani dos Santos Mendes; Tainara Midiane da Silveira; Angélica Gadelha dos Santos; Juliana Ferreira; 
Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
Com o envelhecimento, o ser humano está mais propício a desenvolver algumas patologias que na 
maioria das vezes podem ser evitadas e/ou prevenidas. Devido ao aumento da expectativa de vida da 
população, a busca de longevidade, satisfação e saúde têm causado um aumento do consumo de 
suplementos alimentares e nutracêuticos. Estes compostos vêm se destacando por apresentarem 
efeitos benéficos à saúde e auxiliarem no tratamento de doenças. Por meio de uma revisão bibliográfica 
em livros e artigos científicos que abordam sobre o tema, este trabalho tem o objetivo de descrever 
sobre os nutracêuticos, ressaltando as propriedades e finalidades de uso de alguns desses bioativos. 
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É evidente que tais substancias apresentam efeitos positivos na prevenção e promoção da saúde. 
Contudo ressalta-se a importância do uso racional destes, pois além dos resultados benéficos podem 
não ser indicados em algumas situações ou até gerar efeitos adversos e interações com medicamentos. 
Há a necessidade de orientações fornecidas por profissionais de saúde para o uso correto e melhor 
acompanhamento destes indivíduos, garantindo a qualidade e segurança no consumo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: alimentos funcionais; nutracêuticos; produto farmacêutico; cuidado em saúde. 

 
 
7. EFEITOS TERAPÊUTICOS E ADVERSOS DOS OPIÓIDES 
 
Sabrina de Oliveira Cordeiro; Rafaela Prediger dos Anjos; Cleber Costa de Martini; Catarina Akiko 
Miyamoto; Liliane Patrícia Plentz 
 
RESUMO 
Opióides correspondem a todas as substâncias naturais, semissintéticas ou sintéticas que interagem 
com os receptores opióides. Constituem um grupo farmacológico de escolha para o alívio de dores 
agudas e oncológicas intensas, além de tratamento de diversas síndromes dolorosas crônicas não 
oncológicas. A farmacodinâmica ocorre pela interação com quatro receptores opióides (μ (MOP), δ 
(DOP), κ (KOP) e nocicetina/orfanina (NOP)), pertencentes a uma superfamília de receptores 
acoplados à proteína G (GPCRs). Dentre os efeitos farmacológicos citam-se as atividades (i) analgésica 
para o alívio de dores severas; (ii) antidiarreica; (iii) supressora da tosse e (iv) anestésica. Em 1986, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) lança o sistema de escadas com três degraus para o tratamento 
da dor oncológica. Primeiro degrau, tratamento da dor leve, anti-inflamatórios não hormonais (AINES) 
e analgésicos comuns. Segundo degrau, tratamento de dores leves a moderadas, adição de um opióide 
fraco, em casos de falha da prescrição anterior. Terceiro degrau, controle de dores moderadas a graves 
que não são aliviadas com a prescrição do segundo degrau; substitui o opióide fraco por um forte. 
Dentre os efeitos colaterais incluem-se sedação, delírio, náusea, vômito, constipação, prurido, urticária, 
retenção urinária, convulsões, dependência física, tolerância e depressão respiratória. A implantação 
de estratégias para a intervenção do farmacêutico para melhor efetividade da farmacoterapia com 
opióides se faz necessária, uma vez que este profissional pode contribuir para a obtenção da eficácia 
e da segurança da terapia medicamentosa. O mesmo pode atuar no ajuste da dose, na troca do 
princípio ativo, conforme a mensuração da dor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: analgésicos opióides; receptores opióides; dores oncológicas. 

 
 
8. USO DE ANTIBIÓTICOS Β-LACTÂMICOS NO TRATAMENTO DA SÍFILIS 
GESTACIONAL 
 
Jéssica Coutinho Lima de Souza; Cleber Costa de Martini 
 
RESUMO 
A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices de 
morbimortalidade intrauterina. É causada pelo Treponema pallidum e acomete milhares de pessoas no 
mundo, segundo a OMS. A transmissão ocorre por contato sexual sem o uso de proteção, por contato 
direto com a lesão, ou de mãe para filho (congênita). A sífilis se classifica em primária, secundária, 
terciária e congênita. O diagnóstico é feito por meio de teste não treponêmicos e treponêmicos, entre 
os quais são o Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) e o ensaio de hemaglutinação 
Treponema pallidum (TPHA). O tratamento para o combate do T. pallidum é realizado com a penicilina 
benzatina em todos os estágios e tipo de sífilis, o farmacêutico é de grande importância para a eficácia 
do tratamento. Este artigo tem como objetivo apresentar uso de antibióticos β-lactâmicosno tratamento 
da sífilis gestacional. A metodologia adotada compreendeu estudos de revisão bibliográfica a partir da 
consulta de artigos, periódicos e trabalho de conclusão. Os resultados obtidos demonstraram que 
apesar da importância do agravo, da grande quantidade de trabalhos publicados no país com enfoques 
na qualidade do cuidado pré-natal, nas características marcadoras de vulnerabilidades, a meta para o 
controle da doença pactuada há mais de 10 anos, ainda não foi alcançada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sífilis; sífilis congênita; Treponema pallidum.  
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9. AVALIAÇÃO ESPIROMÉTRICA EM CRIANÇAS COM ASMA QUE PRATICAM 
NATAÇÃO 
 
Jussara Belau dos Santos; Cleber Martini 
 
RESUMO 
A asma é um problema de saúde global, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. A 
associação da natação com o tratamento farmacológico vem trazendo boas perspectivas e para a 
avaliação dessa melhora, se faz necessário a realização habitualmente, do exame de espirometria. 
Esse exame vem sendo utilizado a mais de 150 anos por sua simplicidade, reprodutibilidade e eficácia 
na detecção e no monitoramento de doenças pulmonares, dentre elas a asma. A asma é um problema 
de saúde global, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, onde a maioria dos casos é feito 
um tratamento farmacológico que poderiam causar efeitos colaterais.  A associação da natação como 
atividade física com o tratamento farmacológico vem trazendo boas perspectivas e para a avaliação 
dessa melhora se faz necessário a realização, de condição habitual, do exame de espirometria como 
forma de avaliação e reestruturação de controle da asma em crianças. Através de pesquisa 
bibliográfica, objetivou-se elencar os benefícios da natação para asmáticos infantis e sua comprovação 
através do exame de espirometria. Concluímos que de modo geral, os pesquisadores que estudaram 
a relação entre a asma e prática da natação juntamente com a medicação, obtiveram resultados 
comprovados de melhora dos sintomas e crises nas crianças, bem como a qualidade de vida 
comprovados através de exames como a espirometria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espirografia; natação; asma.  

 


