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A HISTÓRIA DA FARMÁCIA 

Fontes, J de J; Baptista, E B 

 

Introdução: Na antiguidade, a farmácia e a medicina eram uma única 

profissão, porém a partir do século X surgiram as primeiras boticas na Espanha 

e na França e ocorreu o desligamento da farmácia da grande medicina. 

Objetivos: Descrever a história da farmácia no Brasil e no mundo. Método: O 

estudo consiste em pesquisas bibliográficas em artigos científicos. Revisão da 

literatura: Claudio Galeno, médico grego, ficou conhecido como Pai da 

Farmácia por elaborar uma lista de remédios vegetais, conhecidos como 

"galênicos", a maioria dos quais era composto com vinho. A primeira escola de 

farmácia foi fundada pelos Árabes, no século II, e no mesmo período criaram 

as leis que regiam essa profissão, embora ainda não fosse considerada uma 

faculdade, para se ter o diploma de farmacêutico, eram necessários exames 

teóricos e práticos. Em 1777, Luís XV determinou a substituição do nome 

boticário para farmacêutico. No século XVI a profissão farmacêutica ganhou 

grande destaque devido a pesquisas de medicamentos a partir de plantas e 

minerais. Ao passar dos anos, surgiram as indústrias farmacêuticas, na metade 

do século XIX, gerando grande mudança na profissão e no método de 

fabricação de medicamentos. O primeiro boticário no Brasil foi Diogo de Castro, 

trazido de Portugal pelo governador geral, Thomé de Souza. Durante as duas 

grandes Guerras desenvolveu-se a terapia antimicrobiana com avanços 

significativos em quimioterapia, antibioticoterapia e imunoterapia e foram 

descobertos os primeiros anti-neoplásicos. Atualmente a profissão 

farmacêutica é umas das profissões mais promissoras e que, no Brasil, é 

exercida em 72 áreas diferentes, todas regulamentadas pelo Conselho Federal 

de Farmácia (CFF). Conclusão: A farmácia é uma profissão milenar e 

fundamental à saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO BIOMÉDICO NA PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DA SAÚDE EM RAQUITISMO 

ANA CAROLINE DA SILVA VIEIRA; BIANCA LIMA VITAL ; RÚBIA 

APARECIDA MARQUES PEREIRA PEREIRA ; MARCIO FERNANDES DOS 

REIS 

 

Introdução: O raquitismo é uma doença decorrente da mineralização 

inadequada do osso em crescimento. O biomédico pode atuar ativamente na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de raquitismo devido à sua formação 

voltada para a compreensão de suas causas e efeitos e desenvolvendo ou 

aprimorando diagnósticos e tratamentos através dos seus vários campos de 

estudo. Objetivo: Descrever a importância da atuação do Biomédico no 

diagnóstico, prevenção e tratamento do raquitismo. Métodos: Pesquisa de 

artigos científicos e livros. Resultados: O tratamento do raquitismo é 

direcionado conforme a causa específica da doença. Para o tratamento de 

carência de vitamina D é feita sua suplementação em conjunto com a 

administração de doses adequadas de cálcio e orientação quanto à exposição 

solar. O biomédico desempenha papel fundamental no diagnóstico preciso por 

imagenologia, análises clínicas ou através de diagnóstico histopatológico que 

direcionará o tratamento correto, impedindo consequências graves de erros. No 

campo da prevenção o biomédico atua amplamente em ações comunitárias, 

ministrando palestras educativas e dialogando com a população. 

Considerações Finais: Conclui-se que o biomédico atua em prevenção, 

promoção e recuperação da saúde, em várias interfaces, desde o diagnóstico 

até o tratamento de raquitismo. Na área de diagnóstico desempenha papel de 

extrema relevância para que o tratamento correto seja ministrado evitando 

consequências lesivas para a saúde do paciente. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento
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CINESIOLOGIA DO QUADRIL 

 

DANIELE BORTOLOSO FERREIRA FAGUNDES; DANIELE MOREIRA DA 

CRUZ; KARINA DE PAULA DUTRA; LAÍS MARIANA GOMES DOS SANTOS; 

VÍVIAN RODRIGUES DE PAULO; MARCIO FERNANDES DOS REIS 

 

Introdução: O quadril é uma articulação do membro inferior localizada entre a 

cintura pélvica e a extremidade inferior. Ela tem a função específica de 

sustentação e locomoção do corpo humano. É classificada como sinovial 

esferoidal, permitindo movimento nos três planos de movimento (frontal, sagital 

e transversal), sendo os mesmos limitados pelas estruturas ósseas, capsulares 

e mioligamentares. Objetivo: O objetivo do estudo é realizar uma revisão 

anatomo-cinesiológica dos principais movimentos da articulação o quadril e 

seus respectivos músculos. Métodos: pesquisa de artigos científicos e livros. 

Resultados: Foram encontrados 20 músculos motores da articulação do 

quadril. Músculos como a porção reta do quadríceps femoral, pectínio, glúteo 

máximo, médio e mínimo, realizam mais de um movimento articular. Os 

músculos pelvetrocanterianos apresentam importante função estabilizadora e 

rotatória lateral. Considerações Finais: Concluí-se que essa articulação é 

primordial à deambulação e outras atividades de deslocamento do ser humano 

e que muitos músculos com diferentes ações musculares realizam sua 

movimentação. 
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DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS 

 

Ferreira, B P A; Araújo, B de C B A; Teixeira, K R; Miranda, M H S; Oliveira, N. 

C. de; Baptista, E. B. 

 

Introdução: É de grande importância a implementação de um sistema 

de direcionamento de medicamentos não ultilizados, dessa forma, 

diminuindo os riscos a saúde e ao meio ambiente. Objetivo: Conscientizar e 

aprimorar para o descarte seguro e ambientalmente correto dos medicamentos. 

Método: O estudo consiste em pesquisas bibliográficas em artigos científicos. 

Revisão da literatura: O descarte de medicamentos pode ocorrer, 

principalmente, pela sobra dos mesmos. Os motivos mais frequentes são: 

interrupção do tratamento, dispensação em quantidades superiores, amostras 

grátis, automedicação, entre outros. Como forma preventiva é preciso 

promover o fracionamento de medicamentos, a minimização de estoques, o 

uso racional, além de orientar a população quanto ao descarte correto, pois 

quando não é feito de forma apropriada  pode causar contaminações 

ambientais e intoxicações, tais medidas são fundamentais para evitar gastos 

desnecessários e danos ao meio ambiente. Conclusão: Porém, para que 

esses medicamentos sejam coletados de forma correta em seu local 

apropriado, de acordo com a legislação vigente, é necessário vontade politica e 

conscientização da população e profissionais. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DOS POSTOS DE TRABALHO DE 

COSTUREIRAS E OS PROBLEMAS RELACIONADOS AO MESMO 

DAIVID MIOSSO; PAULO JORGE GODINHO 

 

Introdução: Este trabalho objetiva demonstrar e identificar os postos de 

trabalho das costureiras. Foi realizada uma pesquisa com as costureiras de 

uma determinada empresa para diagnosticar os principais problemas 

relacionados à execução do trabalho das mesmas, levando em consideração 

que o ato de costurar é considerado um trabalho de risco, visto que se não for 

desempenhado de maneira segura pode trazer sérios danos a saúde das 

colaboradoras. Através dos resultados obtidos é possível propor diagnósticos e 

intervenções que possam melhorar a qualidade de vida das costureiras durante 

a execução do seu trabalho e no seu dia a dia dentro da empresa. Objetivo: 

Desenvolver e aplicar técnicas de adaptação das costureiras ao seu trabalho, 

visando ao bem-estar e, consequentemente, ao aumento da produtividade. 

Materiais e Métodos: O presente artigo foi desenvolvido em uma Confecção 

de roupas infantil, localizada no município de São João Nepomuceno. 

Resultado: Assim podemos dizer que o surgimento de alguns desconfortos 

nas funcionárias estão diretamente ligados a postura inadequada assumida  

pelas costureiras e postos de trabalho, não ergonômicos. Considerações 

Finais: Sabemos que a permanência do indivíduo em uma posição errônea por 

tempos prolongados pode trazer uma série de consequências para a saúde do 

trabalhador, tanto física como psicológica, prejudicando seu desempenho 

profissional e sua qualidade de vida no trabalho. 

  

 


