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DIA 05/09/2019 – 15h às 17h 

1 Detecção do gene blaCTX-M em Enterobactérias provenientes de frangos de 
corte 

2 Estudo da resistência antimicrobiana em bactérias Gram negativas oriundas de 
peixes do rio Guandu no município de Seropédica, Rio de Janeiro 

3 Uso de medicamentos padronizados para deficiências nutricionais em um 
instituto de infectologia 

4 Nanopartículas de sílica mesoporosa de núcleo magnético contendo com 
dacarbazina e marcadas com 99mTc para detecção precoce e diferencial de 
melanoma metastático por tomografia computadorizada por emissão de fóton 
único  

6 Revisão sobre a rastreabilidade de medicamentos no Brasil 

7 A contribuição da atenção farmacêutica ao doador voluntário de medula óssea  

8 A implantação do Sistema de Garantia da Qualidade em um laboratório de 
ensino de ciências farmacêuticas – a aplicação de ferramentas da qualidade 

9 Fracionamento de medicamentos antimicrobianos: ferramenta de ampliação 
do acesso e do uso racional em uma Unidade Básica de Saúde 

11 Pesquisa de cardiotoxicidade em revisão de prontuários de pacientes 
submetidos à quimioterapia com Rituximabe e Trastuzumabe 

12 Gestão por processos aplicada a uma farmácia ambulatorial 



13 Perfil sociodemográfico dos usuários em Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) no município de João Pessoa-PB 

14 Assistência à comunidade local e regional e experiência exitosa em Educação 
farmacêutica 

15 Perfil sociodemográfico dos portadores de hanseníase atendidos no hospital de 
referência do município de João Pessoa-PB 

16 Elaboração de um Checklist como ferramenta do acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes em terapia nutricional parenteral em um 
hospital de oncologia. 

17 Perfil sociodemográfico dos estudantes do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba portadores de alergias respiratórias  

18 Atuação do farmacêutico no Serviço de Farmácia Clínica (SFC) em ambiente 
hospitalar 

 

DIA 06/09/2019 – 10h às 12h 

19 Dificuldades curriculares, interesse pelos programas acadêmicos e a relação 
com o mercado de trabalho na visão dos estudantes do curso de farmácia da 
Universidade Federal da Paraíba no período de 2014 a 2017 

20 Sala de espera como espaço de sensibilização da população para o uso de 
plantas medicinais nos cuidados a saúde em uma Unidade de Saúde da Família 
do município de João Pessoa: um relato de experiência 

21 Intervenções farmacêuticas numa unidade de atenção primária: em busca da 
segurança do paciente 

22 Estudos das prescrições antecipadas: análise farmacêutica sobre erros de 
prescrições e o impacto deste profissional na rotina de uma clínica de 
oncologia do Rio de Janeiro 

23 Levantamento sobre o conhecimento de cosméticos naturais  



24 Instrumento de plano farmacoterapêutico na alta hospitalar de pacientes 
pediátricos portadores de doenças crônicas 

25 Reações adversas a medicamentos através da metodologia trigger tools: 
aplicação e desempenho dos medicamentos gatilhos 

26 Criação de ferramenta para gestão de processos em farmácia oncológica 

28 Educação farmacêutica e experiência exitosa de campanha sobre uso racional 
de medicamentos 

29 Efetividade dos serviços farmacêuticos do TEIAS Manguinhos 

30 Perfil do uso de medicamentos entre alunos do ensino médio e EJA de uma 
escola estadual no Rio de Janeiro 

31 Hemoterapia e Terapia Celular: o que é essencial para a formação do 
farmacêutico? 

32 Responsabilidade Sócio Ambiental: implementação da coleta seletiva solidária 
na indústria farmacêutica 

33 Obtenção do perfil de dissolução de rifampicina a partir de micropartículas de 
amido e poli(ácido lático) obtidas por spray drying 

34 Proposta de roteiro de inspeção para transportadoras sujeitas à fiscalização do 
CRF-RJ 

35 CONTRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VISANDO À REDUÇÃO DE 
RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES 

36 Cálculo da dose de Nano partículas radioativas: primeiras considerações para o 
projeto de agentes teratósticos. 

38 Avaliação da dispensação de antimicrobianos para pacientes institucionalizados 
em hospital universitário na cidade de Bagé-RS no período de inverno de 2018 

40 Perfil de pacientes renais crônicos internados no hospital universitário de Bagé-
RS: recorte de tempo 

41 Perfil de pacientes internados por Acidente Vascular Encefálico não 
discriminativo no Hospital Universitário de Bagé-RS 



43 Perfil de pacientes com neoplasia de mama internados no hospital universitário 
da cidade de Bagé, RS 

44 Processos de conciliação medicamentosa realizados em um hospital 
universitário na região da campanha, RS 

45 Perfil de pacientes internados por hepatite em um hospital universitário da 
cidade de Bagé, RS 

46 Perfil de usuários de morfina durante internação em hospital universitário na 
cidade de Bagé, RS 

 
DIA 06/09/2019 – 14h às 16h 

47 DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO PROTETORA SOLAR E HIDRATANTE A 
BASE DE PASTA DÁGUA E EXTRATOS VEGETAIS 

48 Serviço de Cuidados Farmacêuticos em um ambulatório multiprofissional de 
hipertensão arterial resistente em um hospital de ensino  

49 Cuidado Farmacêutico ao paciente com baixa adesão à farmacoterapia: relato 
de caso 

50 Da seleção ao acesso: Desafios e perspectivas para racionalização dos recursos 
em hospitais do Estado do RJ 

52 REMUME: Os medicamentos disponíveis para o tratamento da asma são as 
melhores opções?  

53 Cartografia social sob a luz da interprofissionalidade: análise de estudantes da 
área da saúde. 

54 Resultados preliminares de um serviço de cuidados farmacêuticos para pessoas 
idosas em atendimento ambulatorial  

55 Desenvolvimento e avaliação de nanoemulsões contendo bioprodutos 
microbianos simbióticos da abelha Melipona quadrifasciata 

56 Implantação do serviço de farmácia clínica na clínica médica de uma unidade 
do hospital de ensino 



57 Cuidado farmacêutico e identificação de problemas relacionados a 
medicamentos: atuação do ensino e a prática clínica em uma Farmácia-escola 

59 Análise físico-química de comprimidos de Cloridrato de Metformina em 
medicamento de referência, genérico e similar 

60 Implantação do serviço de farmacovigilância em um hospital de ensino 

62 PLANEJAMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DE NANOEMULSÕES CONTENDO EXTRATO 
DA ESPÉCIE VEGETAL Brugmansia suveolens 

63 DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE NANOEMULSÕES CONTENDO EXTRATO 
DA ESPÉCIE VEGETAL Brugmansia suaveolens E SUA ATIVIDADE BIÓLOGICA 

64 A Experiência da Universidade do Grande Rio na Campanha Nacional de 
Fotoeducação: Cuidado Farmacêutico na Fotoproteção 

65 Relato de experiência em educação em saúde para idosos na residência 
multiprofissional em saúde do idoso 

 

 


