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Medicamentos, permitindo orientação aos prescritores; 2 - o medicamento passou a ser dispensado apenas por prescrição 
médica pela farmácia.No segundo momento,26 pacientes (26%) utilizaram o medicamento. Em 50% das situações (13 
pacientes) o Flumazenil foi utilizado para reverter sedação por benzodiazepínicos administrados em procedimentos. 
Observou-se queda de 56% do consumo médio mensal de ampolas e aumento da taxa do medicamento prescrito que foi 
realmente administrado.Conclusões:O trabalho sugeriu um padrão de prescrição mais racional, constatando que os Estudos 
de Utilização servem como excelente instrumento para identificação de problemas cujos resultados são revertidos para a 
área educacional. Os estudos podem e devem ser utilizados para direcionar esforços gerenciais, normativos e educativos no 
sentido de promover maior segurança no uso dos medicamentos.  
 
AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA DE ANTOCIANOS SOBRE O APRENDIZADO E MEMÓRIA EM CAMUNDONGOS.. 
Ramirez M. R , Izquierdo I , Maria do Carmo Bassols Raseira , Barros D.M. , Henríquez A . Farmácia-UFRGS . FAMED - 
UFRGS. 
Os flavonóides compõem uma classe de substâncias de origem natural cuja síntese não ocorre na espécie humana. Tais 
compostos possuem uma série de propriedades farmacológicas que os fazem atuar sobre diversos sistemas biológicos. Os 
antocianos são uma classe de flavonóides muito abundante em frutos e têm sido objeto de diversos estudos relacionados as 
suas propriedades nutracêuticas. Extratos de frutas contendo antocianosídeos foram testados experimentalmente e 
apresentaram diversas atividades biológicas e farmacológicas. Dentre essas podemos citar a melhora da função neuronal e 
cognitiva. Objetivos: 1) determinar o teor das antocianinas totais nos frutos de myrtillo (Vaccinium Myrtillus) por 
espectrofotometria. 2)Avaliar o efeito farmacológico das antocianinas sobre o aprendizado e memória em camundongos 
utilizando aprendizado condicionado, tarefa de esquiva inibitória. 3) Avaliar o efeito de antocianinas sobre a atividade 
locomotora, utilizando a tarefa de campo aberto.Materiais e métodos: frutos fornecidos pelo Centro de Pesquisa 
Agropecuária de Clima Temperado da EMBRAPA de Pelotas (RS), mantidas sobre congelamento. Extração e doseamento de 
antocianos conforme a farmacopéia Portuguesa (2002). Animais: camundongos (Mus-Mus) de 45- 60 dias de idade, 
provenientes do biotério da FEPPS, mantidos em 5 animais por caixas, com ciclo claro/escuro de 12h, temperatura de 22ºC 
± 1ºC, água e comida ad libitum. O estrato de antocianos facilita a memória de longa duração (LTM), e não afeta a 
atividade locomotora e exploratória em camundongos após 30 dias de tratamento crônico. Estes resultados sugerem um 
efeito modulatorio dos antocianos no Sistema Nervoso Central e assim, estariam de acordo com estudos clínicos que 
demonstraram que os bioflavonoides melhoram a memória de curta duração (WM) numa variedade de desordenes 
cognitivos como a doença de Alzheimer’s. (FAPERGS, EMBRAPA). 
 
OCORRÊNCIA DE ENCEFALOPATIA INDUZIDA POR CEFEPIMA. Silva D , Jacoby T , Martinbiancho J , Santos L , 
Meneghini L . Unidade de Assistência Farmacêutica . HCPA. 
Fundamentação:Cefepima é antibacteriano da classe das cefalosporinas, de quarta geração, de uso parenteral, eliminada 
pelos rins de forma inalterada. Seu espectro de atividade inclui estafilococcos, pneumococcos, enterococcos, Pseudomonas 
aeruginosa e enterobactérias. A dose indicada para adultos é de um a 2g de 12/12h. Dados da literatura sugerem a 
ocorrência de efeitos colaterais associados a encefalopatia, como confusão, desorientação, alucinação, agitação, convulsão, 
tremores e delírio em pacientes tratados com Cefepima portadores de insuficiência renal.Objetivos:Realizar revisão 
bibliográfica relacionando a presença de encefalopatia em pacientes tratados com Cefepima com insuficiência 
renal.Causistica:Foi utilizado o site Pubmed com as palavras-chave: “cefepime” e “adverse effects” e o portal de periódicos 
da Capes para a retirada dos artigos na íntegra como fonte literária para esta revisão.Resultados:Foram utilizados quatro 
artigos totalizando 28 pacientes, sendo 12 homens e 16 mulheres, com idades entre 28 e 91 anos, todos portadores de 
insuficiência renal aguda ou crônica com níveis alterados de creatinina e níveis normais de eletrólitos. O uso de Cefepima 
ocorreu devido à broncopneumonia, fins profiláticos, osteomielite ou infecção do trato urinário e a dose diária variava de um 
a 8g/dia. Os achados clínicos incluíam confusão, tremor, sonolência, agitação, mioclonia e apareciam em 24 horas a 10 dias 
após o início do tratamento com Cefepima e desapareciam em poucas horas a 10 dias após sua suspensão. Foi descartada a 
influência de outros medicamentos potencialmente neurotóxicos utilizados concomitantemente a Cefepima.Conclusões:O 
quadro de encefalopatia é de difícil diagnóstico, uma vez que pode estar associado a outras patologias e/ou medicamentos 
usados concomitantemente a Cefepima. O Eletroencefalograma (EEG) é uma ferramenta bastante utilizada para esse fim. 
Acredita-se que o efeito resulte de um antagonismo competitivo do neurotransmissor inibitório ácido gama aminobutírico 
(GABA) pela porção da molécula do antibiótico estruturalmente relacionada à bicuculina, um conhecido antagonista GABA.É 
importante realizar ajuste de posologia através do monitoramento dos níveis plasmáticos de Cefepima em pacientes de 
baixo peso e com comprometimento renal por haver risco de acúmulo no Sistema Nervoso Central (SNC), o que pode levar 
ao desenvolvimento de encefalopatia. Sugere-se acompanhar o paciente a fim de observar se os sintomas aparecem após o 
início do tratamento e se há melhora clínica após suspensão de Cefepima. 
 
PROPOSTA DE UM MANUAL DE CLASSIFICAÇÃO DOS TEMAS DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELOS CENTROS 
DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS. Hennigen FW, Heineck I , Zuckermann J , Camargo AL , Fischer MI , Lima 
LH , Stoll P , da Cas J , . Centro de Informação sobre Medicamentos do Rio Grande do Sul (CIM-RS) e Centro de Informação 
sobre Medicamentos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CIM-HCPA) . Outro. 
Fundamentação:A classificação dos temas das solicitações de informação recebidas pelos Centros de Informação sobre 
Medicamentos (CIM)é um aspecto fundamental na qualidade da informação.Em trabalho anteriormente realizado pelo CIM-
RS, os temas das solicitações recebidas pelo Centro foram classificados de acordo com as propostas do Sistema Brasileiro de 
Informação sobre Medicamentos (SISMED) e de Malone P. M. A primeira proposta apresentou melhores resultados, porém, 
observou-se a necessidade de estabelecer critérios de classificação e uma nova relação de temas. Objetivos:Avaliar a 
concordância na classificação dos temas entre diferentes Centros de Informação, a partir da proposta de classificação do 
SISMED (proposta I) e da proposta apresentada no manual de classificação (proposta II).Causistica:Foram utilizadas no 
estudo as solicitações de informação recebidas pelo CIM-RS e pelo CIM-HCPA no mês de junho de 2004, totalizando 46 e 96 
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