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aleatoriamente cinqüenta solicitantes que procuraram o CIM no período de maio a julho de 2003. Os questionários foram entregues 
pessoalmente ou deixados na unidade de trabalho, sendo posteriormente recolhidos depois de respondidos. Os itens considerados 
para este trabalho foram: resposta fornecida em tempo hábil, se as necessidades dos usuários foram supridas, se houve mudança 
na prática clínica (em caso positivo, qual mudança), finalidade da solicitação, como foi utilizada a informação e sugestão de uma 
nota entre 1 e 5.RESULTADOS: Dentre os 50 solicitantes que responderam os questionários, 45 (90%) consideraram que a 
informação foi prestada em tempo hábil, 46 (92%) tiveram suas necessidades supridas, 44 (88%) resultaram na mudança da 
prática clínica. Antes de contatar o CIM 36 (72%) entrevistados haviam consultado outras fontes de informação, e 38(76%) já 
haviam contatado o CIM anteriormente. Dos 50 entrevistados 41(82%) consultaram o CIM com a finalidade de solucionar 
problemas relacionados com o paciente e 9 (18%) para pesquisa. A resposta fornecida ao solicitante foi compartilhada com colegas 
em 100% e 92% dos entrevistados consideraram o serviço realizado pelo CIM de bom a ótimo.CONCLUSÃO: Os dados mostraram 
que a informação gerada pelo CIM – HCPA atende às necessidades dos solicitantes, em tempo hábil, promovendo mudanças na 
prática clínica na maioria dos casos. Desta forma, consolida a importância do CIM em prestar informações de qualidade e 
atualizadas, já que estas têm influência direta na conduta dos profissionais da saúde nesta instituição. 
 
INTEGRAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA QUALIDADE ASSISTENCIAL ATRAVÉS DA ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES. Silva D , 
Jacoby T , Zuckermann J , Martinbiancho J , Santos L , Mahmud S , Cauzzi C , Santos D , Santos P , Scribel L , Valente R , Veiga R , 
Ferreira MA , Beltrami L . Unidade de Assistência Farmacêutica . HCPA. 
FUNDAMENTAÇÃO: A complexidade de novas terapias nas últimas décadas tornou necessário integrar o farmacêutico à equipe 
multidisciplinar. Dentro desta abordagem, o Serviço de Farmácia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) passou a enfocar 
as suas atividades na melhoria da qualidade assistencial. Através da análise de prescrições, o farmacêutico orienta as equipe 
médica e de enfermagem quanto às possíveis interações e incompatibilidades medicamentosas que possam interferir na evolução 
clínica. Para a análise de prescrição, levou-se em consideração o elevado número de fármacos prescritos, a dificuldade de acesso 
para administração dos medicamentos e a relação custo-benefício.OBJETIVO: Identificar possíveis interações e incompatibilidades 
medicamentosas nas prescrições de pacientes internados em áreas consideradas de risco, com o intuito de minimizar os riscos 
relacionados ao uso de medicamentos.METODOLOGIA: Analisaram-se prescrições médicas de pacientes, selecionados ao acaso, nas 
Unidades de Terapia Intensiva Adulta (CTI 2) e Pediátrica (UTIP), Oncopediatria (Oncoped), Transplante Renal, Hepático e de 
Medula Óssea (TMO), no período de maio a julho de 2003 e identificadas as interações e incompatibilidades medicamentosas mais 
freqüentes. As consultas  e literatura especializada�foram realizadas através da base de dados MICROMEDEX do Centro de 
Informações de Medicamentos (CIM-HCPA). Após análise e discussão referentes ao tipo de medicamento, posologia, os horários de 
administração e via de acesso, os resultados da pesquisa foram informados à equipe médica e de enfermagem em “round” pelo 
farmacêutico responsável pela unidade, e registrados no prontuário do paciente.RESULTADOS E DISCUSSÃO: Acompanharam-se 
1007 prescrições de 190 pacientes, com a média de 15,4 itens por prescrição. O total de interações diferentes encontradas foi de 
1519, sendo 421 registradas no prontuário pelo potencial de risco. Dentre as mais freqüentes e clinicamente significativas, 
incluíram-se as interações entre fenotiazinas e petidina (depressão respiratória e de sistema nervoso central), e entre 
benzodiazepínicos e opióides (depressão respiratória). Da mesma forma, foram detectadas 377 incompatibilidades e destas 170 
registradas nos prontuários, as que apresentaram maior incidência foram entre cefepime e metoclopramida, diazepan e cloreto de 
potássio 20%. Conclui-se que às equipes de saúde estão buscando cada vez mais o farmacêutico como facilitador para o 
esclarecimento de dúvidas e informações sobre o uso de medicamentos, a fim de aprimorar seus conhecimentos e decisões na 
prática clínica. 
 
DESENVOLVIMENTO DA ESTABILIDADE DA ACETAZOLAMIDA NA FORMA DE SUSPENSÃO USANDO O XAROPE ORA-
PLUS(R). Zago RP , Dacas JB . Setor de Farmácia . HCPA. 
Introdução:Num ambiente hospitalar, os profissionais enfrentam situações em que o medicamento, na sua forma farmacêutica 
comercialmente disponível, não se mostra adequado para o paciente, especialmente no caso de pacientes pediátricos, quando se 
necessita alterar dosagens. Dessa maneira, deve-se prever o prazo de validade que esta nova forma terá e, para isso, realizou-se 
um estudo verificando a estabilidade química, podendo determinar o tempo e a temperatura de conservação do medicamento, sob 
forma de suspensão. Analisou-se o comportamento químico da Acetozolamida, ou Diamox®, com apresentação em cápsulas ou pó 
para reconstituição na concentração 500mg, quando diluída no xarope ORA PLUS®. Objetivos da pesquisa:1. Desenvolver uma 
forma farmacêutica diferenciada, possível de manipular na área da farmácia, de maneira a garantir segurança e adaptação do 
paciente;2. Determinar, com precisão, a estabilidade química e a solubilidade do composto, e, dessa forma, a compatibilidade entre 
os ingredientes da formulação, através de estudos de estabilidade avançada.A acetazolamida tem uso significativo 
antiglaucomatoso, anticonvulsivante, diurético e antiurolítico. O medicamento pode ser administrado via oral, sendo bem absorvido 
e amplamente distribuído no organismo, liga-se fortemente às proteínas, apresentando tempo de meia vida de 10 a 15 horas, além 
de não sofrer biotransformação e atingir a concentração plasmática máxima de 12 a 25 u/mL , sendo excretado pela urina de forma 
inalterada. O xarope Ora-Plus®, veículo para suspensões orais, inodoro, turvo e viscoso, solúvel em água, não apresenta toxicidade 
ou efeitos adversos.Metodologia:A verificação das condições de estabilidade da suspensão de acetazolamida diluída em Ora-Plus® 
em uma concentração de 25 mg/mL se fez utilizando 12 comprimidos de 250 mg de acetazolamida diluídos em 120 mL de Ora-
Plus.Foi realizado um estudo dessa suspensão durante 60 dias, armazenada a uma temperatura de 5°C ou 25°C pelo procedimento 
validado de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), avaliando também possíveis alterações de pH, aparência e odor 
durante o período da análises.Resultados:Após 60 dias armazenados a 5°C ou 25°C a acetazolamida apresentou cerca de 94% da 
sua concentração inicial em solução de Ora-Plus®. Não houve alterações no odor, bem como da aparência, nem alterações no pH, 
este manteve-se constante em torno de 4,3.Conclusão:Este estudo mostrou-se como um indicador da estabilidade da 
acetazolamida por meio da Cromatografia de Alta Eficiência. Os resultados afirmam que não se tem mudança significativa durante 
60 dias de análises, sendo o Ora-Plus® ótimo veículo para diluições pediátricas.  
 
CUIDADOS COM MEDICAMENTOS: INFORMAÇÕES PARA CRIANÇAS. Ponte CIRV , Silva KVCL , Mylius L , Ramos P , Keller C 
. Departamento de Produção de Matéria Prima . Outro. 
Medicamentos têm a finalidade de diagnosticar, prevenir e curar doenças ou aliviar sintomas. O uso incorreto ou desnecessário 
destes é um problema para a saúde pública. As intoxicações medicamentosas ocorrem em função de doses excessivas, troca, 
interpretação errada de instruções de uso, desconhecimento dos efeitos nocivos, descuido dos responsáveis e facilidade de compra. 
Conforme Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (FIOCRUZ,2001), medicamentos são considerados os principais 
agentes de intoxicação humana no Brasil, e as crianças representam cerca de trinta e cinco por cento dos casos. No nosso Estado, 
segundo Centro de Informações Toxicológicas (CIT-RS-2002),são responsáveis por quinze por cento dos casos de intoxicação em 
crianças. Este trabalho visa levar informações adequadas acerca de medicamentos para crianças, procurando alertar sobre os 
perigos e risco do uso incorreto dos mesmos. O público alvo foi cerca de 120 alunos,com idade entre 6-14 anos, de escolas do 
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ensino fundamental de Porto Alegre e Viamão. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, sendo o tema desenvolvido a partir de 
levantamento de dados, oficinas e exposições abordando, de forma lúdica, as etapas envolvidas no desenvolvimento de 
medicamentos, vias de administração, formas farmacêuticas, armazenamento, bulas, tarjas, prazo de validade e genéricos. Após as 
oficinas, as crianças produziram textos e desenhos, ressaltando a importância dos temas abordados. Analisando estes materiais, 
verificou-se que as informações foram assimiladas pelas crianças, sendo que as mais salientadas foram as que puderam ser vistas 
ou tocadas. Assim, as crianças tornam-se multiplicadores destas informações, podendo evitar acidentes com medicamentos e 
diminuir as estatísticas de intoxicação.  
 
DETECÇÃO DE ENTEROPARASITOS EM CRIANÇAS E EM VERDURAS CONSUMIDAS EM CENTROS EDUCACIONAIS.. 
Oliveira F , Ponte CIRV , Valença K , Mylius LC . Faculdade de Farmacia . Outro. 
Fundamentação:As conseqüências das infecções por enteroparasitos podem atingir proporções assustadoras, não só quanto aos 
sintomas clínicos do hospedeiro, mas também quanto aos aspectos sócio-econômicos e político. Objetivos:Este trabalho teve como 
objetivos:- detectar os índices de parasitoses intestinais em crianças freqüentadoras de centros educacionais em Porto Alegre e 
Viamão. - Verificar a presença destes agentes infecciosos parasitários em verduras consumidas pelas crianças. Causistica:Foram 
realizados exame parasitológico de fezes - EPF em 129 amostras de fezes de crianças de idades entre 06 e 13 1nos através da 
técnica de sedimentação espontânea Hofmann, Ponz e Janner (HPJ). Para a análise das verduras, utilizou-se a técnica de Faust 
(centrífugo-flutuação) adaptada por Branco et al.(1997).Resultados:Das 129 amostras analisadas, 58,14% apresentavam-se 
parasitadas, sendo os helmintos Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura (69,33% e 46,67% respectivamente) os mais freqüentes. 
Já a análise das hortaliças revelou 28,2% de contaminação, sendo as larvas de Strongyloides stercoralis presente em 36,36% e 
larvas de Ancilostomídeos e ovos de Ascaris lumbricoides presentes em 9,09% das amostras parasitadas. Conclusões:Isso 
demonstra que os legumes podem ser fontes de contaminação dessas crianças, se não forem convernientemente manipulados. A 
orientação educacional em medidas de higiene pessoal e alimentar são uma forma importante na prevenção dessas infecções.  
 
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DE BACCHARIS TRIMERA EM PLEURISIA INDUZIDA POR 
CARRAGENINA EM RATOS. Paul EL , Santos RCV , Biolcchi V , de Oliveira JR . Laboratório de Pesquisa em Biofísica . PUCRS. 
Baccharis trimera (LESS) DC. (Asteraceae) é uma planta sul-americana, conhecida como carqueja e utilizada na medicina popular 
no tratamento de diversos males. O objetivo deste estudo é avaliar o potencial efeito anti-inflamatório do extrato aquoso de 
Baccharis trimera, utilizando modelo experimental de indução da pleurisia pela carragenina em ratos Wistar. Os animais foram 
alocados aleatoriamente em grupos experimentais e pré tratados com extrato aquoso de B. trimera, nas concentrações de 200, 400 
e 800 mg/kg de peso, administrado via intraperitoneal, 30 minutos antes da indução da pleurisia. A avaliação de parâmetros como 
volume de exsudato, contagem total e diferencial de células e nível de proteínas nos grupos pré tratados, quando comparados com 
o grupo controle, sugere que o extrato aquoso de B. trimera possui efeito anti-inflamatório na pleurisia induzida por carragenina. 
Este efeito pode ser evidenciado pela redução no volume, na concentração proteica e no número total de leucócitos e de 
polimorfonucleares no líquido pleural.  
 

FARMACOLOGIA GERAL 

ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF FRUCTOSE-1,6-BISPHOSPHATE ON CARRAGEENAN-INDUCED PLEURISY IN RAT. 
Santos RCV , Alves-Filho JCF , Castaman TA , De Oliveira JR . Laboratório de Pesquisa em Biofísica . PUCRS. 
In the present study, we evaluated the effect of Fructose-1,6-Bisphosphate (FBP), a high energy intermediate metabolite of 
glycolisis, in an acute model of lung injury. Injection of carrageenan into the pleural cavity of rats elicited an acute inflammation 
response characterized by a fluid accumulation in the pleural cavity which contained a large number of polymorphonuclear 
neutrophils. FBP (500mg/kg) attenuated the inflammation parameters: exudate volume, total leukocytes and the number of 
polymorphonuclear, but the protein concentration in the exudate was not significantly affected by treatment with FBP. The precise 
site and mechanism of the anti-inflammatory effect was not adressed, considering the diverse pharmacological actions os FBP. This 
drug has anti-inflammatory actions suggesting that it may represent a novel strategy for the modulation of inflammatory response.  
 
EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DE ULOMOIDES DERMESTOIDES (FAIRMAIRE, 1893) NA PLEURISIA INDUZIDA POR 
CARRAGENINA. Vieira FBC , Santos RCV , Biolchi V , Paul EL , Lunardelli A , Castaman TA , Corseuil E , De Oliveira JR . 
Laboratório de Pesquisa em Biofísica . PUCRS. 
O Ulomoides dermestoides (Fairmaire, 1893) (Coleoptera, Tenebrionidae) é um inseto de pequeno porte, encontrado 
freqüentemente em cereais armazenados, sendo que a sua ingestão para fins medicinais faz parte dos costumes tradicionais 
japoneses e chineses. O inseto é usado na medicina popular para tratamento de problemas gástricos, asma e processos 
inflamatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do extrato de U. dermestoides (EUD) no modelo inflamatório 
experimental de pleurisia induzida pela carragenina em ratos. O EUD foi administrado via intraperitoneal nas concentrações de 8 e 
16 mg de proteína/ kg de peso de rato, 30 minutos antes da indução da pleurisia. Ficou evidenciado que o EUD nestas duas doses, 
induziu um efeito anti-inflamatório na pleurisia induzida pela carragenina, evidenciado através da diminuição do número total de 
leucócitos e de polimorfonucleares.  
 
INVESTIGAÇÃO DO NÍVEL DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DE AMBULATÓRIO 
GERIÁTRICO. Hartmann ACV , GLOCK L , NISA-CASTRO-NETO W* , BÓS A . Instituto de Gerontologia; Faculdade de Biociências* 
. PUCRS. 
Os idosos são especialmente vulneráveis a efeitos colaterais e interações medicamentosas pois seus organismos podem não ser 
mais capazes de lidar tão bem com os medicamentos. Eles podem ter dificuldades de metabolizá-los por causa da diminuição da 
função renal e/ou hepático. Portanto, eles deveriam relatar ao seu médico sobre o uso de toda e qualquer medicação que usam, 
embora sejam de uso liberado, como o ácido acetilsalicílico, vitaminas ou antiácidos. Quando recebem uma prescrição, deveriam 
questionar ao seu médico ou farmacêutico sobre as possíveis interações que poderiam advir do seu uso. Avaliar o entendimento 
sobre o uso de medicamentos por pacientes idosos. Utilizou-se uma abordagem conceitual sobre o tema “medicamentos e o 
paciente idoso” e uma avaliação empírica através do uso de um questionário a sujeitos com idade igual ou acima de 60 anos, que 
participaram de um Programa Voluntário de Saúde, na PUCRS, denominado Programa Comunidade Solidária. Esta amostra foi 
constituída por 27 sujeitos que responderam voluntariamente a um questionário sobre o conhecimento que tinham a respeito do 
medicação que usam costumeiramente. Verificou-se que, 19 (70,4%) tomam todos os dias algum tipo de medicação, dos quais 21 
(77,8%) pacientes idosos usam a medicação de acordo como lhe foi prescrita pelo médico. No entanto 21 (77,8%) responderam 




