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 O Seminário de Acompanhamento Discente 2016 apresenta, a seguir, os resumos 
dos trabalhos dos discentes de Mestrado e de Doutorado matriculados no 2º ano do seu 
respectivo Curso, no PPGCF. 

 Antes dos resumos apresentamos as regras que foram utilizadas para o processo 
de inscrição e de avaliação das apresentações orais. 

 Ressaltamos a excelente participação de pós-graduandos e orientadores que, ao 
longo do dia 11 de novembro de 2016, perfizeram um total de 44 presentes, aos quais a 
Comissão Organizadora agradece. 

 Na oportunidade, externarmos o agradecimento especial à Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente, que fizeram parte da Comissão Avaliadora, constituída pelos 
professores Luiz Carlos da Cunha, José Realino de Paula, Gisele Augusto Rodrigues, 
Pierre Alexandre dos Santos, Ricardo Neves Marreto e Danielle Guimarães Almeida Diniz. 

 Acrescentamos, ainda, que todas as fichas de avaliação dos pós-graduandos foram 
digitalizadas e enviadas para cada pós-graduando e seu respectivo orientador, para que o 
processo de “acompanhamento” seja, efetivamente, exercido. 

 Finalmente, lembramos que o Seminário foi cadastrado como projeto de Extensão 
do PPGCF e que todos os apresentadores, membros da comissão avaliadora e 
participantes (ouvintes) receberam certificados de participação. 

 Que tenhamos, nas próximas edições, todo o êxito que precisamos e merecemos 
ter... 

 Cordialmente, 

 

Goiânia, 18 de novembro de 2016 

 

 

Coordenação do PPGCF 

 

Prof. Dr. Luiz Carlos da Cunha 

Prof. Dr. José Realino de Paula 
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Seminário de Acompanhamento Discente 2016 
Convocação e Regras 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, visando atender a exigências da CAPES e em 
atendimento ao novo Regulamento da Pós-Graduação da UFG (Res. CEPEC 1403/2016) aprovou, em reunião da 
Coordenadoria de Pós-Graduação, em 26/08/2016, a realização do II Seminário de Acompanhamento Discente, níveis 
de Mestrado e de Doutorado, conforme orientações abaixo discriminadas. 
 

1. O Seminário está programado para a data de 11 de novembro de 2016, sexta-feira, no Auditório da FF-UFG, 

nos períodos matutino e vespertino, conforme cronograma de apresentações a ser oportunamente publicado. 
a. No período da manhã serão apresentados os trabalhos dos mestrandos e, à tarde, os trabalhos dos 

doutorandos. 
 

2. Participarão, obrigatoriamente, os discentes matriculados no 2° ano dos respectivos cursos de Mestrado e de 
Doutorado, estando aptos a participar, assim, 16 alunos de Mestrado e 10 de Doutorado. 
 

3. Regras básicas: 
a. Elaboração e entrega de apresentação em PowerPoint, conforme modelo, e apresentação em 10 min 

(com tempo mínimo de 5 minutos), com 5 minutos para arguição e discussão junto à banca 
examinadora. 

i. Novos slides poderão ser acrescentados ao modelo proposto, de acordo com a necessidade 
do apresentador. Ex.: Se o pós-graduando precisar de 3 slides na introdução, ou em qualquer 
outra parte da apresentação, terá plena liberdade de acrescentar. 

b. A ordem de apresentação definida será por sorteio, antes de iniciar as apresentações do período. 
c. Encaminhamento de resumo estruturado em português, conforme modelo, o qual será publicado no 

site do Programa, dentro dos “Anais do Seminário de Acompanhamento Discente do PPGCF”. 
 

4. A banca examinadora será constituída, prioritariamente, pelos professores da Comissão de Bolsas e 
Acompanhamento Discente, ou por outros docentes, conforme definido pela CPG. 

 
a. Para a avaliação, a banca examinadora considerará, para a apresentação, os seguintes aspectos: 

tempo, clareza, objetividade, domínio do assunto, linguagem formal e técnica, postura, resultados 
parciais do projeto; adicionalmente, será avaliada a capacidade de resposta à arguição da banca 
examinadora. 
 

5. Os discentes deverão encaminhar, ao email da Secretária do PPGCF, Fernanda Bellato 
(fernandabellato@gmail.com), até o dia 09/11/2016, a apresentação em PowerPoint e o resumo, conforme 
modelos no site do Programa, no menu “Seminário de Acompanhamento”. 
 

6. Os apresentadores receberão certificado de participação, o qual poderá ser utilizado como atividade 
complementar. 

 
O PPGCF acrescenta, ainda, que o Seminário de Acompanhamento será anual, de forma a abranger, a partir de 2017, 
todos os alunos matriculados no Programa, em todos os períodos. 
Aguardamos a participação de todos os pós-graduandos! 
Bom proveito! 

 
Goiânia, 13 de setembro de 2016 

 
Prof. Dr. Luiz Carlos da Cunha 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – FF/UFG  
 

P.S.: Este documento foi revisado pela Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente do PPGCF (Profs. Luiz Carlos 
da Cunha, José Realino de Paula, Gisele Augusto Rodrigues e Pierre Alexandre dos Santos, além da discente Kamila 
Bonhe Japiassu). 
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Seminário de Acompanhamento Discente 2016 

Critérios de Avaliação (MODELO) 
11/11/2016 

Discente: ________________________________________________ Tempo de apresentação: _______ 
Orientador(a): __________________________________________________________________________ 
Título do 
trabalho:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Critérios Comentários Nota 
máxima 

Nota 
1  

Nota 
2  

Nota 
3  

1. Apresentação (10 min) – divisão  
 

8,0    

1.1. Tempo  
 

1,0    

1.2. Clareza  
 

1,0    

1.3. Objetividade  
 

1,0    

1.4. Domínio do assunto  
 

1,0    

1.5. Linguagem formal e técnica  
 

1,0    

1.6. Postura  
 

1,0    

1.7. Resultados parciais do projeto  
 

1,0    

1.8. Introdução ao tema 
(fundamentação teórica) 

 
 

1,0    

2. Capacidade de resposta  
 

2,0    

Pontuação Final  10    

Média  -  

 
Avaliador(es):  
 

Profa. Danielle Guimarães Almeida Diniz   Profa. Gisele Augusto Rodrigues 
 

Prof. José Realino de Paula  Prof. Luiz Carlos da Cunha 
 

Prof. Pierre Alexandre dos Santos  Prof. Ricardo Neves Marreto 
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Seminário de Acompanhamento Discente 2016 
Lista de Resumos 

Mestrado 

 

Discente Orientador(a) 

Anna Paula K. Santos  Profa. Stephânia Fleury Taveira 

Antônio Henrique de Sousa Pinto  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

Benaia Carolina Melo Reis  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

Camila Gabriela de Souza  Prof. Matheus Lavorenti Rocha 

Carolina Machado Ozório Lopes do Nascimento  Prof. Ricardo Neves Marreto 

Danillo Luiz dos Santos  Prof. José Realino de Paula 

Gabriela de Carvalho Latorre Fortes  Profa. Eliana Martins Lima 

Guilherme Liberato Alves  Profa. Stephânia Fleury Taveira 

Jennifher Silva Nerys  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

Lorena Alves Moreira  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

Mayk Teles de Oliveira  Profa. Maria Teresa Freitas Bara 

Najla Santos Lacatelli Esteves  Profa. Stephânia Fleury Taveira 

JUSTIFICARAM NÃO APRESENTAÇÃO  

Fernanda Vieira Teixeira  Prof. Ricardo Neves Marreto 

Lívia Pereira Gomes Milani  Prof. Edemilson Cardoso da Conceição 

Nayara Luiza Oliveira Ferreira  Prof. Edemilson Cardoso da Conceição 

Benaia Carolina de Melo Reis  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

 
Doutorado 

 

Discente Orientador(a) 

Andryne Rego Rodrigues  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

Alessandro Ferreira da Cruz  Prof. Luiz Carlos da Cunha 

Chanderlei Castro Tavares  Prof. Pierre Alexandre dos Santos 

Flávia Cristina da Silva  Profa. Carolina Horta Andrade 

Hérica Núbia Cardoso Cirilo  Profa. Maria Teresa Freitas Bara 

Nathalia Pedroso Barbosa  Prof. Edemilson Cardoso da Conceição 

Paulo de Tarso Ferreira Sales  Profa. Maria Teresa Freitas Bara 

Priscila Bianca Rodrigues da Rocha  Profa. Stephânia Fleury Taveira 

Ruiter Lima Morais  Prof. Eric de Souza Gil 

Viviane de Souza Velozo Sá  Profa. Elisângela de Paula Lacerda 

Ingrid Oliveira Travassos  Profa. Elisângela Lacerda 

JUSTIFICOU NÃO APRESENTAÇÃO  

Chanderlei de Castro Tavares  Profa. Valéria de Oliveira 
 

Comissão Avaliadora: Profa. Danielle Guimarães Almeida Diniz, Profa. Gisele Augusto 
Rodrigues, Prof. José Realino de Paula, Prof. Luiz Carlos da Cunha, Prof. Pierre Alexandre 
dos Santos e Prof. Ricardo Neves Marreto. 
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RESUMO 
 

Farmacocinética do (-) – ácido hidroxicítrico, após administração oral do extrato 
seco de Garcinia cambogia, em voluntários sadios, em jejum e alimentados. 

 
Cruz A.C.1; Pinto, A.H.S.1; Oliveira J.R.1; Cunha L.C.1 

 

1Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas (NEPET), Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal de Goiás. 
 

RESUMO 
 

Introdução: O principal composto químico do extrato seco de Garcinia cambogia (medicamento 
fitoterápico) é o (-) - ácido hidroxicítrico (HCA), ao qual se atribui os efeitos sobre a perda de peso 
e redução do IMC. Entretanto, os dados da literatura são controversos em relação a esses efeitos 
e os parâmetros farmacocinéticos ainda não foram completamente elucidados. Nenhum estudo até 
o momento avaliou a influência do alimento sobre a absorção do HCA em humanos. Objetivo: 
Determinar o perfil farmacocinético do HCA, em voluntários sadios e avaliar a influência do alimento 

sobre a sua absorção oral. Metodologia: Será desenvolvido um estudo clínico, com a participação 

de 15 voluntários, em 2 períodos distintos, com administração oral do medicamento em jejum e 
com a ingestão de alimento e em seguida será coletado o sangue nos seguintes tempos: 0:00, 
0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 4:00, 6:00, 8:00 e 10:00h. Será desenvolvido e validado um 
método bioanalítico (HPLC-PDA) para quantificação do HCA no plasma humano. Após 
determinação dos principais parâmetros farmacocinéticos, será realizada a análise estatística para 
avaliação das diferenças entre os períodos do estudo. Resultados e discussões: O estudo clínico 
está sendo realizado com o recrutamento e avaliação da saúde dos voluntários através dos exames 
bioquímicos. O HCA é um composto extremamente polar e vários desafios estão sendo 
enfrentados para o desenvolvimento do método bioanalítico. Resultados promissores foram 
alcançados com as condições: FM: ACN:MeOH:KH2PO4 20mM (0,5:2:97,5 v̸v), coluna: 
Phenomenex Synergi Hidro (250x4,6mm, 4µm), fluxo: 0,8 mL̸min, λ = 210nm, preparo das 

amostras: PPT com ácido perclórico 20%. Perspectivas: Após a avaliação da saúde dos 

voluntários, será realizada as internações para obtenção das amostras plasmáticas. Após a 
adequação dos parâmetros analíticos, o método será submetido à validação e posteriormente será 
realizada a quantificação do HCA nas amostras dos voluntários e determinação dos perfis 

farmacocinéticos em jejum e alimentado. 

 

Palavras-Chave: Garcinia cambogia, (-) – Ácido Hidroxicítrico, HPLC-PDA, 
Farmacocinética. 
 
Agradecimentos: NEPET, HC/UFG/EBSERH, FF-UFG, FAPEG. 
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RESUMO 

 
 

Estudo da farmacocinética do derivado pirazólico LQFM021 em roedores  

por HPLC-MS/MS 

 
Rodrigues, A.R.1; Rodrigues, C.R.; Cunha L.C.1 

 

1Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas (NEPET), Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal de Goiás. 
 

RESUMO 
 

Introdução: O composto LQFM021 é um novo derivado pirazólico com potencial ação 
vasodilatadora. O relaxamento do músculo liso vascular é a base para o tratamento da hipertensão, 
daí a importância da pesquisa de novos fármacos nessa área. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
é avaliar a farmacocinética e a biodisponibilidade do LQFM021 em camundongos e determinar 
possíveis interações medicamentosas que ele venha a causar quando administrado com drogas 
metabolizadas pela família de enzimas microssomais CYP3A. Metodologia: As soluções de 
LQFM021 serão administradas em camundongos pela veia caudal e por via oral nas doses de 15, 
30 e 60 mg/kg (gavagem). As amostras de sangue serão coletadas por punção cardíaca e a 
concentração de LQFM021 será determinada por método validado LC-MS/MS. Os seguintes 
parâmetros farmacocinéticos serão obtidos com o estudo farmacocinético: área sob a curva versus 
concentração (ASCT), concentração máxima (Cmax) e tempo para alcançar a concentração 
máxima (Tmax), volume de distribuição (Vd), tempo de meia-vida (t1/2) e clearance total (ClT). A 
biodisponibilidade absoluta será calculada por meio da fração absorvida obtida (F %). Os 
resultados serão extrapolados para humanos por meio de escala alométrica. Enzimas hepáticas 
CYP3A de ratos serão testadas quanto à sua capacidade de metabolização do substrato 
midazolam na presença e ausência de LQFM021 com o objetivo de avaliar a sua capacidade de 
inibição do metabolismo destas enzimas. Resultados esperados: Este trabalho deverá ser útil 
para os futuros estudos sobre o mecanismo bioativo do LQFM021. 
 
 

Palavras-Chave: LQFM021; farmacocinética; LC-MS/MS. 
 
Agradecimentos: NEPET, ICF e CAPES. 
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RESUMO 
 

 

Pinto A.H.S. 1; Tresvenzol L. M. F. 2; Cruz A.C1; Cunha L.C.1 

 

1Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas (NEPET), Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal de Goiás. 2 

 
 
RESUMO 
 

Introdução: Genero Equisetum., conhecida aproximadamente 30 espécies, na região 
Centro-Oeste do Brasil, conhecida popularmente pelo nome de “cavalinha" e "rabo de 
cavalo". A planta foi e está sendo utilizada popularmente e na medicina tradicional em 
inúmeras patologias, com ênfase em patologias relacionadas aos rins. Porém, é 
inexistentes estudos concretos a respeito das atividades biológicas e propriedades 
medicinais dos extratos etanólicos das espécies Equisetum giganteum e hyemale, que 
estão sendo comercializadas em Goiânia como sinonímia da Equisetum arvense, que é 
utilizada como anti-inflamatório correlacionada com anti-oxidante. Realizaram estudos 
anteriormente com outros extratos, o estudo em questão demonstra a primeira pesquisa a 
respeito da eficácia das plantas, além de comparar as espécies entre elas e comprovar a 
presença de componentes diuréticos, testados em animais. Objetivo: Avaliar a atividade 
diurética e toxicidade aguda dos extratos hidro-etanólicos, obtidos através dos caules das 
espécies do gênero Equisetum giganteum e hyemale. Metodologia: Para avaliação da 
atividade diurética avaliamos três doses de E.g e E.h (20, 40 e 80 mg / kg), utilizando os 
controles: negativo solução fisiológica 0,9% 1,0mL e positivo furosemida 20 mg/kg e 
avaliação do volume urinário e concentração dos eletrólitos (Na +, K +) durante oito dias. O 
teste de toxicidade oral aguda das espécies foi realizado de acordo com a Directriz 423 da 
OCDE. Resultados e discussões: A administração oral de doses diárias por 8 dias dos 
extratos etanólicos de E.g e E. h, aumentou significativamente o volume urinário em 8 dias 
somente o extrato etanólico de E.g. Adicionalmente, o tratamento com E g. não aumentou, 
a excreção de ambos, Na + e K +   urina. Não houve detecção de qualquer sinal de toxicidade 
nos animais. Conclusões: Este estudo certificou nestas condições experimentais, que 
somente a espécie giganteum tem efeito diurético e comprova o uso etnofarmacológico. 
Assim o trabalho em questão, aponta a importância do conhecimento a respeito da 
fitoterapia e da Preservação e conservação da biodiversidade. 

 

Palavras-Chave: Equisetum sp, diurese, toxicidade. 
 
Agradecimentos: NEPET, CNPq e UFG. 
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RESUMO 
 

Análise Toxicológica Sistemática para identificação de fármacos doado em banco 
de sangue. 

 
Reis B.C.M.1; Effting C.2; Cunha L.C.1 

 

1Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas (NEPET), Faculdade de Farmácia, Universidade 
Federal de Goiás. 2Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal de Goiás. 

 
RESUMO 
 
Introdução: O consumo de sangue e hemoderivados tem aumentado nos últimos anos e estima-
se que em 2010 foram realizadas 3.465.172 transfusões. Segundo a PORTARIA Nº 2.712, de 2013, 
a transfusão de sangue deve ser utilizada criteriosamente devido aos riscos ao receptor. A ANVISA 
traçou o perfil do doador de sangue, o qual mostrou que 38,2% dos doadores conhecem o receptor 
e 97,3% doam com a intenção de receber alguma compensação. A Análise Toxicológica 
Sistemática (ATS) tem sido extensamente utilizada em ciências forenses com a finalidade de 
identificar e quantificar fármacos, drogas ilícitas, pesticidas e seus metabólitos, em fluidos biológicos. 
Objetivo: Estimar a prevalência de fármacos em amostras de plasma doado por bancos de sangue. 

Metodologia: Estudo analítico e prospectivo, que abrangeu 100 amostras de plasma, fornecidas por 
doadores do Banco de Sangue do HC-UFG (Nº protocolo CEP-UFG 1.341.581). Para identificação de 
fármacos no plasma, foi utilizada a técnica de Análise Toxicológica Sistemática, utilizando o HPLC-
PDA, em condições cromatográficas validadas por Pragst e cols., 2001. A fase móvel utilizada é 
composta por tampão fosfato de potássio monobásico e acetonitrila. Antes de cada análise, 10 µL 
de amostras padrão foram injetadas no HPLC-PDA para verificar sua calibração. A partir de 
amostras de plasma (500 L) foram preparados três extratos: ácido (com ácido clorídrico e 
diclorometano), básico (tampão Tris e diclorometano) e neutra (acetonitrila). Após preparo dos 

extratos, 10 µL de cada um foi injetado no HPLC. A detecção, diferenciação e identificação do analito 
foi realizada pelo software do equipamento na faixa de 200 a 380 nm, utilizando o banco de dados 
UVTOX, que considera o tempo de retenção relativo e o espectro de UV de substâncias padronizadas no 

banco de dados. Durante a análise dos resultados somente os compostos com grau de similaridade > 

0,995 foram considerados relevantes para a triagem. O registro dos dados tem sido realizado através 
do programa Microsoft Excel® 2007 e analisados pelo programa SPSS® for Windows®, versão 16.0. 
Resultados parciais: Até o momento foram realizados os extratos e as injeções das 100 amostras de 

plasma e 14 foram interpretadas, tendo sido identificados: cafeína (n = 8), teobromina (n = 3), cafedrina 
(n = 3), ocitocina (n = 2), teofilina (n = 2), ácido oxálico (n = 2), dipirona (n = 1) e cefalexina (n = 1). 
Conclusão parcial: a maioria das amostras apresenta algum tipo de fármaco, o que poderá interferir na 
qualidade do sangue doado.  
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Efeitos da jabuticaba, Myrciaria cauliflora Berg., sobre o músculo liso arterial de 
ratos com hipertensão experimental 
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RESUMO 
 

Introdução: A jabuticaba (Myrciaria cauliflora) possui alta atividade antioxidante e devido à 
presença de compostos fenólicos tem despertado interesse terapêutico. Uma vez que a 
hipertensão é uma doença caracterizada por hipertrofia do músculo arterial e aumento do estresse 
oxidativo. Objetivo: Avaliar os efeitos do extrato hidroalcoólico de jabuticaba (EHAJ) em artérias 
isoladas de ratos com hipertensão experimental e os principais mecanismos celulares envolvidos 
no processo de relaxamento arterial. Metodologia: Foram utilizados ratos wistar divididos em 
quatro grupos (1- Hipertenso, 2- EAHJ 100; 3- EAHJ 300 e 4-Controle). A hipertensão foi induzida 
em ratos por via oral de 60mg/kg/dia de L-NAME em água ad libitum por seis semanas. O grupo 
CNTL recebeu apenas água e ração ad libitum. Foram testados duas dosagens de EAHJ: 100 e 
300 mg/kg/dia via gavagem por seis semanas, os animais tratados receberam também água com 
L-NAME, por todo o período. Anéis de artéria foram isoladas em cuba de banho de órgãos para 
registro da tensão isométrica. Para avaliação do efeito doador de NO, a curva de nitroprussiato (10 
nM a 100 μM) foi realizada na ausência e presença de EHAJ, curvas de acetilcolina na presença e 
ausência de EHAJ e curvas de fenilefrina. A PA e BPM foram mensuradas por pletismógrafo. 
Resultados e discussões: O EHAJ foi capaz de reduzir PA, peso do coração e rim de ratos 
hipertensos a valores próximos aos normotensos, sem alterar os níveis de BPM. O EHAJ melhorou 
o relaxamento das artérias de ratos hipertensos para a curva de acetilcolina e a potência do 
relaxamento para a curva de nitroprussiato. O EHAJ foi capaz de reduzir a força de contração com 
aumento de potência para a curva de fenilefrina. Conclusões: O EAHJ devido sua potente 
atividade antioxidante conseguiu reverter ou previnir os males que a hipertensão pode provocar no 
sistema cardiovascular. 
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Isolamento e identificação de micro-organismos endofíticos de Campomanesia 
adamantium (Cambess.) O. Berg (Myrtaceae) produtores de substâncias bioativas. 
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RESUMO 

 
Introdução: Campomanesia adamantium é uma planta arbustiva, conhecida na medicina popular 
como gabiroba. Microrganismos endofíticos são aqueles que vivem no interior de tecidos vegetais 
sem causar doenças à planta hospedeira. Muitos endofíticos têm sido isolados de plantas 
medicinais para testes de produção de substâncias com potencial antibiótico, antiparasitários e 
tratamento para câncer. Objetivo: o objetivo deste trabalho é fazer o fingerprint por infusão direta 
por ESI-TOF-MS do extrato bruto produzido pelo fungo endofítico CaF12, isolado de C. 
adamantium. Metodologia: após o isolamento e purificação dos fungos endofíticos. Fez-se cultivo 
em caldo Czapek por 21 dias à temperatura de 30°C. Em seguida o meio de cultivo foi filtrado, e 
feita a separação líquido-líquido com acetato de etila para obtenção do extrato bruto. Para 
avaliação no modo positivo foi acrescentado 1 mL de ácido fórmico. Posteriormente, as amostras 
diluídas foram filtradas por membrana de 0,45 mm. A amostra foi inserida diretamente no 
equipamento, por meio de uma bomba de injeção com fluxo contínuo de 30 microlitros.min-1. O 
tempo total de aquisição foi de 1 minuto. Resultados: o espectro de ionização por elétron spray e 
fragmentação foi adquirido no modo positivo em um espectrômetro de massas Q-TOF Micromass 
Spectrometer (Bruker®), onde se obteve oito picos. Calculou-se a massa exata dos picos e em 
seguida foi feita uma comparação com metabólitos secundários já identificados, produzidos por 
microrganismos endofíticos, através de um levantamento bibliográfico no banco de dados 
SciFinder®. De um total de 2502 artigos sobre microrganismos endofíticos, e 2727 metabólitos 
secundários, sugere-se que as substâncias presentes no extrato bruto são: 27-o-acetylpaxilline; 
dinemasone a 3-(p-bromobenzoato); rosmarinic acid; penicidone a; phomonitroester; 5-(1-

hydroxyethyl)--oxo-(-)-2 furanbutanoic acid; stipitatic acid; 3,4-dihydroxy-benzoic acid. 
Conclusão: Estudos futuros são necessários para se realizar a identificação molecular do fungo 
CaF12 bem como avaliar a atividade biológica da combinação destas substâncias presentes neste 
extrato bruto. 
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Avaliação da compatibilidade do cloridrato de raloxifeno com óleos e tensoativos 

para o desenvolvimento de sistemas lipídicos. 
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RESUMO 
 

Introdução: O cloridrato de raloxifeno (RLX) é um modulador seletivo do receptor de estrogênio 
(SERM) utilizado para a prevenção e tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa. 
No entanto, esse fármaco apresenta biodisponibilidade oral de apenas 2%, devido à sua baixa 
solubilidade em água e por sofrer intenso efeito de primeira passagem. Formulações lipídicas têm 
sido propostas para aumentar a biodisponibilidade oral do RLX. Objetivo: avaliar a compatibilidade 
do RLX com óleos (canola, gergelim, girassol, ricino e soja), tensoativos hidrofílicos (óleo de ricino 
polietoxilado, poloxamer 407 e tauro) e tensoativos lipofílicos (emulium 22, lecitina e plurol) através 
de técnicas de análise térmica, como a análise termogravimétrica (TG/DTG) e calorimetria 
diferencial de varredura (DSC), espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 
Fourrier (FTIR) e teste de estresse isotérmico (IST). Além disso, foi realizado um estudo de 
solubilidade. Metodologia: A análise térmica foi realizada com razão de com fluxo dinâmico de 
nitrogênio a 50 mL/minuto,  de 25 a 500 °C (TG/DTG) e 25 a 300 °C (DSC). No FTIR, as amostras 
foram analisadas em um intervalo de frequência entre 4000 a 400 cm-1. No IST, as misturas binárias 
foram submetidas à temperaturas de 40 ºC ou 50 ºC durante 14 dias. A solubilidade do RLX nos 
excipientes foi avaliada pelo método do equilíbrio. Resultados e discussões: Os excipientes 
tauro, lecitina e plurol apresentaram sugestões de interação com o RLX no DSC. As curvas 
TG/DTG mostraram sugestão de interação do RLX apenas com o Poloxamer 407. No IST, o óleo 
de girassol, lecitina e emulium comprometeram a estabilidade térmica do fármaco. O RLX 
apresentou melhor solubilidade no óleo de rícino, óleo de rícino polietoxilado e poloxamer 407. 
Conclusões: os excipientes óleo de rícino, óleo de rícino polietoxilado, poloxamer 407 e o plurol 
foram selecionados para desenvolvimento de sistemas lipídicos. 
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RESUMO 
 

Introdução: Nas formulações de nanopartículas, o pluronic F-127, copolímero tribloco (PEO-PPO-
PEO) com massa molar de 12.500 g/mol,  funciona como tensoativo (TA) e é frequentemente 
combinado com outros TAs afim de aumentar a estabilidade coloidal das NPs. A fosfatidilcolina, 
um fosfolipídeo natural, também é amplamente utilizada com função de TA. Apresenta massa molar 
igual a 780 g/mol, é biocompatível e biodegradável assim como o Pluronic F-127. Em solução 
aquosa, estes tensoativos podem apresentar-se como unímeros em soluções diluídas ou 
agregados, como as micelas, dependendo fortemente da concentração e temperatura, bem como 
do solvente utilizado e peso molecular Objetivo: Assim, o objetivo foi investigar a possibilidade de 

aparecimennto de agregados indesejados em formulações de nanopartículas, avaliar suas possíveis 

consequências e propor alternativas para evitar tal fenômeno. Metodologia: Foi avaliada a concentração 
micelar crítica de Pluronic F-127 e fosfatidilcolina, em soluções individuais e em concentração 
equimolares por meio da técnida de dynamic light scattering (DLS); avaliação da adição de Pluronic 
F-127 em lipossomas pré formados pelo processo de extrusão e avaliação da variação de tamanho 
de formulações de nanopartículas em diferentes diluições pela técnica de DLS. Resultados e 
discussões: A CMC determinada para o pluronic F-127 é de aproximadamente 2,75 mg/mL. Já 
para a PC S100, há a coexistência de vesículas e bicamadas flexíveis arranjadas de forma não 
circular que desaparecem em concentrações inferiores a 1 mg/mL. Conclusões: A determinação 
da CMC dos lotes dos componentes utilizados na formulação das nanopartículas, o conhecimento 
de sua interação com outros componentes da formulação e ainda, a padronização da metodologia 
de leitura podem evitar a ocorrência de comportamentos variados de formulações semelhantes de 
nanopartículas com diferentes capacidades de incorporação de fármacos ou como diferentes perfis 
farmacocinéticos quando administradas no organismo. 
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RESUMO 
 

Introdução: O Cloridrato de Raloxifeno (RLX) é um dos medicamentos mais utilizados no 
tratamento da osteoporose e do câncer de mama. Apesar de sua eficiência, o RLX possui uma 
baixa biodisponibilidade oral (2%). A administração transdérmica desse fármaco encapsulado em 
nanocarreadores lipídicos poderia otimizar a ação sistêmica do RLX. Para tanto, estudos de 
compatibilidade podem contribuir na seleção dos excipientes adequados para produção das 
nanopartículas. Objetivo: Selecionar excipientes adequados, através de um estudo de 
compatibilidade, para desenvolver-se nanoparticulas lipídicas para administração transdérmica. 
Metodologia: As substâncias puras e as misturas binárias (1:1, p/p) foram submetidas a 
calorimetria exploratória diferencial (DSC), análises termogravimétricas (TGA/DTG), 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) e teste de estresse 
isotérmico (TEI). A quantificação das amostras submetidas ao TEI foi realizada por Cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE). Resultados e discussões: Nas curvas de DSC, as misturas entre 
o RLX e o Span® 60, Span® 80, Compritol® 888 ATO e Gelucire® 44/14 apresentaram indícios de 
interação. As análises de TGA, DTG e FT-IR não apresentaram indicativos de incompatibilidade 
nas misturas binárias. A maioria das amostras mostrou redução no teor de RLX no TEI. Entretanto, 
um estudo de solubilidade deve ser realizado de forma a se obter uma conclusão, uma vez que o 
tipo e as condições térmicas do processo de produção das nanopartículas poderia reduzir o 
processo de decomposição do fármaco. Dessa forma, os excipientes que mostraram maior 
solubilidade e melhor compatibilidade com o fármaco foram o Span® 80, Tween® 80, Gelucire® 

44/14, tauro, ácido oleico, óleo de soja e óleo de ricino. Conclusões: Foi possível selecionar os 
excipientes que demonstraram maior compatibilidade com o RLX para produção das 
nanopartículas lipídicas. 
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RESUMO 
 
Introdução: O consumo de plantas medicinais tem crescido em diversos países, bem como os 
eventos adversos relacionados ao seu uso. A avaliação da segurança do tratamento pode ser 
determinada pela ocorrência de reações adversas e monitorização de sinais clínicos e laboratoriais, 
que permitem a investigação de alterações desses parâmetros. O relatório da Organização Mundial 
de Saúde WHO Toxicity Grading Scale for Determining the Severity of Adverse Events estabelece 
os critérios de toxicidade para exames laboratoriais e eventos adversos, e a quantificação de suas 
respectivas gravidades. A causalidade pode ser avaliada com a aplicação de algoritmos, sendo o 
algoritmo de Naranjo o mais comumente utilizado. Objetivo: o objetivo deste trabalho é avaliar a 
segurança do uso de plantas medicinais prescritas no Ambulatório de Fitoterapia do Centro de 
Especialidades em Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás (CREMIC/SES-GO), em voluntários de ambos os sexos. Além disso, pretende-se atestar a 
qualidade das matérias-primas vegetais utilizadas; identificar possíveis reações adversas 
resultantes de sua administração; investigar a ocorrência de comprometimento hematológico, 
metabólico, renal, hepático e cardiovascular; classificar as reações adversas segundo o relatório 
da WHO; e estabelecer a relação de causalidade através do algoritmo de Naranjo. Metodologia: 
Será realizado um estudo clínico de segurança, do tipo prospectivo, aberto, com um grupo único 
de intervenção. O estudo será realizado com voluntários que satisfaçam os critérios de inclusão, 
atendidos no CREMIC/SES-GO em um período de 6 meses. Os pacientes serão acompanhados 
durante um prazo máximo de 90 dias, para verificação, a cada 30 dias, dos parâmetros 
hematológico, metabólico, renal, hepático e cardiovascular, e da ocorrência de reações adversas. 
Os resultados serão analisados conforme critérios da WHO e a causalidade determinada através 
do algoritmo de Naranjo. Resultados e discussões: ainda não há resultados disponíveis. 
Conclusões: não é possível apresentar conclusões até o momento.  
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RESUMO 
 

Introdução: Metalo-complexos baseados em Rutênio têm sido estabelecidos como 
antineoplásicos de excelente atividade, maior seletividade e menor toxicidade, podendo se 
coordenar com vários ligantes diferentes e atuar em diversos alvos biológicos. Objetivo: Dessa 
forma, este estudo objetiva avaliar o potencial antineoplásico de complexos de Rutênio (II) 
coordenados com alopurinol em linhagens de carcinoma mamário, Tumor Ascítico de Ehrlich 
(TAE), MDA-MB-231 e não tumoral L-929. Metodologia: Complexos de Rutênio (II) coordenados 
com alopurinol foram denominados CWALO [RuCl2(alo)2(PPh3)] e VDALO [RuCl2(alo)2(dppb)]. O 
CWALO, VDALO, Alopurinol  e a Cisplatina foram avaliados e comparados em relação a atividade 
antiproliferativa pelo método de MTT. Efeitos do VDALO sobre a cinética do ciclo celular foram 
avaliados em células TAE, bem como o perfil de morte celular através do ensaio de apoptose por 
citometria de fluxo e microscopia de fluorescência. Para determinar a interação do VDALO com 
DNA em células TAE realizou-se o ensaio cometa. O potencial antimetastático foi determinado 
através do ensaio de migração em células MDA-MB-231. Resultados e discussões: O VDALO 
apresentou melhor atividade antitumoral frente a linhagens testadas quando comparado com 
CWALO, Alopurinol e Cisplatina, sendo selecionado para demais testes. O VDALO foi capaz de 
atuar sobre o ciclo celular interrompendo sua progressão na fase G0/G1. O perfil de morte celular 
desencadeado pelo VDALO apresentou-se de forma incomum, levando a morte celular em 
linhagem TAE cerca 40,78% em 24h e 45,9% em 48h. Foi demonstrado forte interação do VDALO 
com DNA em células  TAE e observou-se também um possível potencial antimetastáticos em 
células MDA-MB-231. Conclusões: Portanto o complexo de Rutênio (II) associado ao alopurinol, 
VDALO, pode ser considerado um composto promissor para fins antitumorais, resultante de seus 
diferentes mecanismos de ação. 
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RESUMO 
 
Introdução: Os venenos das serpentes são compostos principalmente por proteínas e peptídeos, 
e quando são purificados é possível identificar diversas atividades farmacológicas como 
anticoagulação, antitumoral, anti-inflamatória, antimicrobiana e analgésica. A crotamina é um 
polipeptídeo catiônico com baixo peso molecular, presente no veneno das cascavéis de forma 
variável e possui ação antimicrobiana, antitumoral, antimalárica, antifúngica, analgésica, dentre 
outras. Objetivo: Determinar a DL50 da crotamina e analisar a resposta desta miotoxina, isolada 
do veneno da serpente Crotalus durissus collilineatus, à dor e inflamação.  Metodologia: Avaliação 
da toxicidade aguda oral realizada pelo método up and down, de acordo com o Guia da OECD 425; 
análise das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória pelos testes de contorções abdominais 
induzidas por ácido acético (1,3% v/v), dor induzida por formalina 3% (formaldeído 1,2% v/v) e 
edema de orelha induzido por óleo de cróton (2,5% em solução de acetona) em camundongos. 
Resultados e discussões: A crotamina chegou até a dose de 10,88 mg/kg no teste de toxicidade 
aguda oral e não apresentou letalidade ou efeitos adversos. No teste de contorções abdominais 
(n=6), o tratamento nas doses de 0,08, 0,16 e 0,32 mg/kg v.o. reduziram  em 34, 57 e 74% 
respectivamente em relação ao controle, apresentando efeito dose-dependente. O teste de dor 
induzida por formalina (n=5) mostrou que a crotamina (0,16 mg/kg v.o.) reduziu a reatividade à dor 
na fase neurogênica em 44,8% e na fase inflamatória em 59,7%, sugerindo uma atividade 
antinociceptiva. Houve uma redução de 77% no edema de orelha induzido por óleo de cróton nos 
camundongos (n=6) tratados com crotamina (0,16 mg/kg v.o.). Conclusões: Foi notada uma baixa 
toxicidade da crotamina. As reduções no número das contorções, na reatividade à dor e no edema 
de orelha com administração da crotamina foram significativas. A partir dos resultados obtidos 
pode-se sugerir atividade antinociceptiva da crotamina com possível ação anti-inflamatória. 
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RESUMO 
 

Introdução: A goiaba, P. guajava L. (Myrtaceae), é cultivada como alimento e é processada na 
agroindústria brasileira visando a produção de derivados, gerando resíduos que representam 
problema ambiental e exigem destinação adequada. Ricos em fitoquímicos e disponíveis em 
grande quantidade, esses resíduos merecem destaque e despertam interesse com relação ao seu 
reaproveitamento. Objetivo: Avaliar a atividade antioxidante e fotoprotetora do extrato dos 
resíduos agroindustriais de goiaba. Metodologia: Foi realizado o processamento dos resíduos e 
caracterização do pó obtido. O método extrativo empregado para obtenção do extrato 
hidroalcoólico foi a percolação e posteriormente foi realizada sua caracterização. A determinação 
do teor de fenóis e taninos totais no extrato foi realizada de acordo com o método proposto por 
Hagerman e Butler e o potencial antioxidante do extrato foi avaliado pelos métodos de Captura de 
Radical Livre DPPH e sistema β-caroteno/ácido Linoleico. Para avaliação do potencial fotoprotetor 
do extrato foram desenvolvidas 15 amostras de fotoprotetor contendo diferentes concentrações do 
extrato, além de variações de tipos e concentrações de emolientes pelo método de otimização 
utilizando planejamento experimental por Box Bhenken. Resultados e discussões: A 
caracterização do pó e do extrato permitiram a padronização do processo extrativo e da matéria 
prima vegetal obtida. O teor de fenóis encontrado no extrato foi de 2,19 ± 0,02 g/100mL e o teor de 
taninos totais foi 1,59 ± 0,003 g/100mL. O extrato apresentou potencial antioxidante com EC50 de 
19,80 µg/mL para captura de DPPH e 66,06% de inibição da oxidação da solução sistema β-
caroteno/ácido linoléico. Conclusões: Os resultados sugerem que os resíduos gerados pelas 
indústrias processadoras de alimentos, como a goiaba, podem ser transformados em matérias 
primas naturais, com possibilidade de reaproveitamento no desenvolvimento de produtos como 
cosméticos com eficácia, qualidade e valor agregado, além de contribuir com a redução do impacto 
ambiental. 
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RESUMO 

 

Introdução: As infecções hospitalares (IH) constituem um grave problema da saúde pública no 
país, sendo os dados pouco divulgados no Brasil. Diversos estudos identificaram as cepas 
correlacionadas às infecções de sítio cirúrgico encontrando micro-organismos como Enteroccocus, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp coagulase negativa, e bactérias Gram-negativas. 
Dados da literatura indicam que a profilaxia é o melhor caminho. Objetivos: Quantificar, isolar, 
identificar e verificar o perfil de resistência dos micro-organismos isolados do ar, superfícies e 
uniformes de ambientes hospitalares de Goiânia-GO. Metodologia: Para amostragem do ar 
utilizou-se o método de impactação em meio sólido (Spin Air, IUL®) e sedimentação passiva. Para 
amostragem de bactérias nas superfícies e uniformes previamente determinadas, utilizaram-se 
placas de contato (RODAC®). A identificação dos micro-organismos foi realizada utilizando-se os 
cartões de identificação do Vitek® 2 Systems, bioMérieux inc. Os antibiogramas foram feitos de 
acordo com a metodologia de disco difusão e microdiluição em caldo padronizada pelo CLSI. 
Resultados e discussões: O centro cirúrgico dos dois hospitais e a UTI (hospital A) apresentaram 
carga microbiana aérea superior aos limites preconizados. Na microbiota aérea houve prevalência 
de M. luteus, S. haemolyticus e S. hominis spp hominis, e fungos como A. flavus e A. fumigatus. 
Nas superfícies e uniformes houve a prevalência de M. luteus e S. hominis spp hominis havendo o 
isolamento de patógenos emergentes como S. warneri, R. rhodochrous, E. ludwigii, S. paucimobilis, 
dentre outros. Mais de 90% das bactérias isoladas apresentaram resistência a pelo menos 1 
antibiótico avaliado, sendo que 15 cepas foram resistentes a mais de 5 antibióticos. Conclusão: 
Foi constatada alta carga microbiana na UTI e no centro cirúrgico estando em não conformidade 
com a legislação vigente. Diante dos resultados encontrados, providencias devem ser tomadas a 
fim de garantir segurança aos pacientes e evitar possíveis ocorrências de infecções nosocomiais. 
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RESUMO 
 

Introdução: O carvedilol (CRV) é um potente agente bloqueador beta-adrenérgico não seletivo 
utilizado no tratamento de hipertensão, e insuficiência cardíaca congestiva. A sua 
biodisponibilidade é muito baixa, cerca de 25 % a 35 %, devido ao metabolismo de primeira 
passagem. A administração transdérmica de fármacos é muito vantajosa, pois evita o efeito de 
primeira passagem e é uma via não invasiva e indolor. Porém, a permeação de fármacos na pele 
é um desafio. O desenvolvimento de nanopartículas lipídicas pode ser uma alternativa para 
administração transdérmica do carvedilol, pois esses sistemas favorecem a interação com o estrato 
córneo e podem acumular nos anexos cutâneos, liberando o fármaco para as camadas mais 
profundas da pele. Objetivo: Desenvolver nanopartículas lipídicas contendo Carvedilol para 
aplicação transdérmica, visando melhorar a eficácia clínica do mesmo. Metodologia: As 
nanopartículas foram obtidas pelo método da diluição da microemulsão. Foram produzidas 
nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) e carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) com 
diferentes composições. As nanopartículas foram caracterizadas quanto ao diâmetro médio, índice 
de polidispersão (PdI) (Zetasizer® Nano S), potencial zeta (Zeta Plus®), recuperação e eficiência 
de encapsulação. Foram analisados também possíveis interferentes das nanopartículas no método 
analítico. Resultados e discussões: As nanopartículas lipídicas sem fármaco apresentaram 
diâmetro médio entre 70 e 150 nm, se mostraram pouco polidispersas, potencial zeta negativo de 
aproximadamente - 23 mV. A adição de carvedilol não alterou a caracterização, apresentando 
recuperação entre 64 a 73% e uma boa eficiência de encapsulação, cerca de 96% Conclusões: 
As nanopartículas desenvolvidas se mostram boas candidatas para as próximas etapas do 
trabalho. 
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RESUMO 
 

Introdução: O aumento da produção de alimentos resulta na crescente geração de resíduos e 
estes são descartados na natureza sem tratamento ou destinação adequada. Diversos estudos em 
todo o mundo são realizados a fim de criar soluções para diminuir ou eliminar os passivos 
ambientais gerados pelas agroindústrias. A padronização do processo e a caracterização das 
matérias-primas vegetais são fundamentais para a comprovação da reprodutibilidade das ações 
biológicas e composição química. Os rejeitos apresentam teores de componentes químicos 
essenciais e ainda, metabólitos secundários que apresentam atividades biológicas, como 
antioxidante e antimicrobiana. Objetivo: Assim, o objetivo do projeto é desenvolver processo 
tecnológico para aproveitamento do subproduto da agroindústria de frutas de goiaba para o 
desenvolvimento de um produto cosmético esfoliante natural com propriedades antioxidantes e 
desenvolvimento de extrato nanotecnológico para aplicação em cosméticos. Metodologia: O 
processo de obtenção e padronização da matéria-prima está sendo realizado de acordo com os 
parâmetros da Farmacopeia Brasileira 5º Ed. e normas regulamentadoras da ANVISA. Resultados 
e discussões: O processo conseguiu manter estável a contaminação do material, mas o estudo 
de estabilidade será realizado a fim de verificar a validade do processo de controle microbiano. A 
metodologia de processo para padronização dos resíduos está sendo desenvolvido para manter 
os constituintes essenciais e manter o controle de qualidade físico-químico e microbiológico da 
matéria-prima Conclusões: O processo de obtenção da matéria-prima exige rígidos parâmetros 
de controle de qualidade físico-químico e microbiológico que deverão ser padronizados com 
excelência para garantir a eficácia do produto final. Assim, o projeto contribui com o 
desenvolvimento de uma metodologia padronizada para utilização de outros rejeitos a fim de utilizar 
no aproveitamento na indústria cosmética.  
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RESUMO 
 
Introdução: A Curcuma longa, conhecida popularmente como açafrão,  é uma espécie de planta 
muito utilizada no Brasil, principalmente na culinária como tempero e corante, e também possui 
seu uso medicinal. Suas propriedades e seu uso na medicina popular se devem principalmente 
aos curcuminoides, compostos presentes em seus rizomas. A curcumina, demetoxicurcumina e 
bisdemetoxicurumina são os três principais curcuminoides, sendo a curcumina seu componente 
majoritário. Muitos estudos já foram feitos relatando as diversas atividades biológicas destes 
compostos tais como anti-inflamatória, antioxidante, antiancer, dentre outras. Objetivo: O presente 
trabalho teve como objetivo produzir um extrato concentrado e padronizado em curcumina, 
demetoxicurcumina e bisdemetoxicurcumina e a partir do extrato desenvolver cápsulas com doses 
padronizadas desse três marcadores. Metodologia: O extrato concentrado foi obtido através do 
método de percolação. A quantificação dos marcadores presentes no extrato foi realizada 
utilizando o método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O granulado utilizado para 
desenvolvimento das cápsulas foi feito através de via úmida utilizando o extrato padronizado. 
Resultados: Foi possível fazer a validação do método por CLAE para quantificação e padronização 
dos marcadores no extrato, o qual obteve 3,92% de bisdemetoxicurcumina, 3,35% de 
demetoxicurcumina e 13,35% de curcumina, portanto o extrato possui 20,63% de curcuminóides 
totais. Além disso foi possível obter cápsulas de 420mg contendo 20mg de curcuminóides totais. 
Conclusão: Foi obtido o extrato concentrado e padronizado nos três principais curcuminóides, 
assim como cápsulas duras contendo a dose de 20mg de curcuminóides totais. 
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RESUMO 
 

Introdução: A contaminação ambiental por fármacos ressaltou a importância do desenvolvimento 
de métodos de degradação, que garantam a total mineralização dos contaminantes, o que pode 
garantir dano mínimo aos ambientes expostos. Mudanças na biota aquática e efeitos recalcitrantes 
nos cursos d’água naturais podem indisponibilizar o uso da água contaminada para fins humanos 
e outros fins, o que pode aumentar a crise hídrica em determinadas regiões. Objetivo: avaliar o 
uso da carbonização hidrotermal para degradação dos fármacos: aciclovir, aspartame e sucralose. 
Metodologia: Tratamento em dos medicamentos em reator de carbonização hidrotermal. 
Caracterização das amostras por espectrometria de massas (infusão direta), espectrometria 
Raman, espectrometria UV-Vis, quimiometria, avaliação de toxicidade e genotoxicidade por meio 
de sementes de cebola. Resultados e discussões: Por meio de quimiometria, foi possível 
escolher as amostras mais representativas para a avaliação dos resultados, sendo que a 
espectrometria UV-Vis mostrou que no tempo de tratamento de 1,0 h houve maior produção de 
intermediários. A espectrometria de massas indicou que o uso de oxidantes no meio reacional fez 
com que o perfil de compostos fosse diferente do uso habitual de carbonização hidrotermal. 
Conclusões:O uso de oxidantes na carbonização hidrotermal para tratamento de medicamentos 
mostrou-se um meio eficiente e mais rápido no tratamento de medicamentos e adoçantes, 
diminuindo a quantidade de energia gasta para manutenção da temperatura constante.  
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RESUMO 
 

Introdução: A unha é uma estrutura epidérmica altamente densa e ordenada, e que se difere do 
estrato córneo por sua lâmina ungueal ser extremamente rígida. Esta complexa estrutura deve-se 
às camadas queratinizadas coesas estabilizadas por ligações dissulfeto, que tornam a unha 
extremamente difícil de permear, o que dificulta o tratamento tópico quando esta membrana é 
acometida por alterações imunológicas ou por ação fúngica. Logo, o uso de técnicas capazes de 
alterar a barreira ungueal e aumentar a permeação de fármacos é interessante, sendo a utilização 
de promotores de permeação uma estratégia promissora. Objetivo: Selecionar promotores 
químicos capazes de alterar a barreira ungueal, auxiliando a permeação dos fotossensibilizadores 
(FS) curcumina (CUR) ou protoporfirina IX (PPIX), encapsulados em nanopartículas ou não, 

visando o tratamento da onicomicose. Metodologia: Foram selecionados os promotores ácido 

tioglicólico (ATG), ácido glicólico (AG), uréia (UR), hidróxido de sódio (NaOH) e lauril sulfato de 
sódio (LSS) em diferentes concentrações. Estes promotores foram avaliados quanto à capacidade 
de hidratação da membrana biológica (cascos suínos) através do cálculo do fator de hidratação 
(HEF) e das fotomicrografias realizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Resultados e discussões: O aumento da hidratação dos cascos pelos promotores químicos 
mostrou-se dependente da capacidade de cada promotor de alterar estruturalmente as amostras. 
Nota-se que as substâncias ATG, em todas as concentrações testadas, e NaOH apresentaram 
valores de HEF superiores e significativamente diferentes em relação as demais soluções testadas, 
sendo que o hidróxido de sódio foi capaz de desorganizar a estrutura ungueal de maneira 
irreversível. Estes achados foram confirmados pelas análises de MEV. Conclusões: Os resultados 
obtidos foram esclarecedores quanto à utilização de promotores químicos para alteração da 
barreira ungueal. Contudo a elucidação das dificuldades apresentadas por esta membrana 
biológica como uma barreira à permeação deve ser extrapolada. Novas metodologias já estão 
sendo aplicadas para esta finalidade. 

 

Palavras-Chave: Promotores químicos, permeação ungueal, fotossensibilizadores, 
onicomicose. 
 
Agradecimentos: CNPq e Labmic. 

http://mestrado.farmacia.ufg.br/
mailto:fernandabellato@gmail.com
javascript:void(window.open('http://www.ufg.br/uploads/files/logo-ufg-g.jpg',','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=816,height=1016'))


                                                                

Universidade Federal de Goiás - Faculdade de Farmácia 

Rua 240 esquina com a 5ª Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, CEP: 74605-170 

Fone: (62) 3209 6036 / 3209 6039 

http:// ppgcf.farmacia.ufg.br; fernandabellato@gmail.com  

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Farmácia 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

 
Seminário de Acompanhamento Discente 2016 

 

RESUMO 
 

 
Avaliação da eficiência de um sistema eletroquímico no tratamento de efluente 

industrial farmacêutico hormonal 
 
Morais, R. L.1; Gil, E. S.1; Oliveira, G. A. R.2; Brito, L. B. 2; Rodrigues, L. B. 2; Lobón, 

G. S.3 

 

1Laboratório de Análise Farmacêutica e Ambiental (LAFAM), Faculdade de Farmácia, Universidade Federal 
de Goiás. 2Laboratório de Toxicologia, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás. 3Instituto de 
Química (IQ), Universidade Federal de Goiás. 
 

RESUMO 
 

Introdução: As tecnologias eletroquímicas de remediação têm se mostrado eficientes na remoção 
de fármacos em matrizes aquosas, cuja contaminação se dá através de efluentes gerados por 
indústrias farmacêuticas, assim como pela excreção humana. Objetivo: Avaliar a eficiência de uma 
estação eletroquímica na remediação de hormônios sexuais sintéticos presentes no efluente de 
uma indústria farmacêutica. Metodologia: As amostras do efluente foram obtidas em uma indústria 
de medicamentos hormonais. O tratamento eletroquímico foi realizado em uma estação de escala 
piloto, com eletrodos feitos em aço carbono 1020, durante 30 minutos. Foram avaliados no efluente 
bruto (EB) e tratado (ET): Parâmetros físico-químicos; Presença dos hormônios de interesse por 
espectrometria de massas (EM); Oxidação de substâncias orgânicas por voltametria; Fitotoxicidade 
com sementes de alface e pepino; Toxicidade aguda com o microcrustáceo Artemia salina. 
Resultados e discussões: A voltametria apresentou eficiência significativa na remediação de 
compostos orgânicos eletroativos. As análises físico-químicas mostraram eficiência média de 60% 
na remoção de DBO/DQO. Todos os compostos foram detectados por EM. Em relação ao ET, O 
EB foi mais tóxico para as sementes e para A. salina. Conclusões: O tratamento eletroquímico 
apresentou boa eficiência na redução da carga orgânica, bem como na redução da toxicidade. 
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RESUMO 
 

Introdução: O câncer de mama é considerado o mais prevalente em mulheres. Fármacos à base 
de cisplatina ainda são os anticancerígenos mais utilizados no mundo. Todavia, devido aos seus 
efeitos colaterais e à resistência que alguns pacientes desenvolvem ao tratamento quimioterápico, 
os complexos de rutênio têm despertado grande atenção em pesquisas. Esse interesse deve-se 
às suas propriedades antimetastática, baixa toxicidade em células normais e alta seletividade para 
células tumorais. Objetivo: Investigar os efeitos citotóxicos in vitro e mecanismos de morte celular 
desencadeados por DPPM e DPPE, em linhagem tumoral de câncer de mama. Metodologia: 
Ensaio de Viabilidade Celular pelo MTT; Análise do Ciclo Celular por Citometria de Fluxo; Ensaio 
Morfológico de Detecção de Apoptose/Necrose; Ensaio de Anexina-FITC/Iodeto de Propídio; 
Ensaio de Migração. Resultados e discussões: No Ensaio do Ciclo Celular das células MDA 
tratadas com DPPM (0.075µM) e DPPE (0.21 µM) ocorreu aumento de células na fase G0/G1 
(66.11% e 65.61%, respectivamente) comparado às células controle (55.20%). As células na fase 
S diminuíram (22.9% e 20.36%, respectivamente x 36,86% células controle). Eventos similares 
ocorreram com as células Ehrlich. O ensaio morfológico das células MDA demonstrou decréscimo 
de aproximadamente 40% na sua viabilidade, devido à morte por apoptose. Pelo ensaio de 
Anexina/IP a porcentagem de células MDA tratadas com DPPM e DPPE em apoptose tardia foram 
23.39% e 17.5%, respectivamente, comparado ao controle (2.48%). No ensaio de migração de 
MDA, o espaço da ferida, após 48 h, foi aproximadamente quatro vezes maior na monocamada 
celular tratada com DPPM e DPPE (0.073 cm e 0.063 cm) comparado às células controle (0.018 
cm). Conclusões: Os complexos DPPM e DPPE constituem possíveis protótipos de drogas 
promissoras contra células de câncer de mama. Estudos adicionais serão realizados acerca de 
seus efeitos como possíveis agentes anti-neoplásicos mais seguros e eficazes para o tratamento 
do câncer de mama. 
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