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AVALIAÇÃO DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL PELO SOCCER
TESTE
Daniel Dannyson Alves Lins , Helton Luiz do Rosário , Jeferson Tafarel Pereira do
Rêgo3
1

2

1

danieldannyson@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
heltonjusa@bol.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
jtafarel@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: A capacidade cardiorrespiratória é uma das mais importantes para o
futebol. No esporte competitivo, avaliar as capacidades físicas é imprescindível. Um dos
testes utilizados para avaliar a capacidade cardiorrespiratória é o soccer test. Objetivo:
este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade cardiorrespiratória de atletas
amadores de futebol. Métodos: para a realização deste estudo descritivo foi escolhido o
time do Ypiranga FC de Montanhas, interior do Rio Grande do Norte. Com atletas entre
18 e 35 anos. O soccer test é um teste de resistência específico para atletas de futebol
que têm a finalidade de obter o índice de VO2 máx. e distância percorrida. através da
realização de corridas de 15 metros e intervalos de 10 segundos. Resultados: os
resultados esperados são resultados precisos para que possa haver um planejamento
apropriado para um desempenho elevado dos atletas em nível de competição.
Conclusão: esperamos com este trabalho avaliar e demonstrar aos atletas e comissão
técnica uma ferramenta avaliativa fidedigna e que pode ser incorporada ao clube, a fim
de que se tenha algum parâmetro objetivo para seus treinamentos.
Palavras-chave: Capacidade Cardiorrespiratória. Teste. Futebol. Resistência. Avaliação
Física.
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DANÇA COMO MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O
PÚBLICO DO ENSINO MÉDIO
Gércica Fabiele Pacheco1, Guiomar Gardênia Paulo Da Silva2, Ana Camila Campelo
de Albuquerque3.
1

gercicapacheco@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
guigardenia@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
ccampelo32@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: No processo ensino-aprendizagem a motivação é considerada um dos
fatores essenciais. Essa motivação pode surgir de várias formas, dentre elas podemos
destacar os fatores internos e externos, que estimulam um tipo de comportamento. A
ação pedagógica do professor precisa possibilitar a motivação de seus alunos,
possibilitando assim, que a aprendizagem se torne um processo agradável e,
possivelmente, mais rápido. Dentre essas possibilidades de motivação destacamos aqui
a dança, pois a motivação através da dança tem alta relevância por desenvolver nos
alunos tanto a parte física como psicológica, além do fator social. Objetivo: A partir
desse contexto, o objetivo desse estudo é analisar como a dança, enquanto conteúdo da
cultura corporal do movimento, pode favorecer a motivação dos alunos no processo
ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física. Método: O presente estudo
realizará uma análise descritiva qualitativa e de campo através do questionário
Participation Motivation Questionnaire (PMQ), versão traduzida e adaptada para o
idioma português e para a dança caso necessário. Resultados: Pretendemos com os
resultados do estudo revelar que a dança pode ser utilizada como fator motivacional nas
aulas de educação física em especial para o público do ensino médio, este que encontra
certas barreiras para a prática. Conclusão: Por fim, a partir dos resultados queremos
estimular a participar desses alunos nas aulas de Educação Física ativamente, destituir a
visão que os alunos trazem do ensino médio e se possível integrar a dança como parte
do currículo escolar.

Palavras-Chave: Educação Física. Dança. Motivação. Ensino Médio.
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EFEITO DO TRIBULUS TERRESTRIS EM PRATICANTES DE ATIVIDADES
FÍSICA
Lázaro Borges Albuquerque de Oliveira¹ e Giancarlo Paiva Nicoletti²
¹lzr.lazaro@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
²giancarlo_nicoletti1@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Tribulus Terrestris é um fitoterápico da família Zygophyllaceae,
proveniente de uma erva daninha nativa de regiões quentes, temperadas e tropicais.
Bastante utilizado por alguns praticantes de exercício físico por causa dos seus efeitos
anabólicos. Objetivo: Identificar os principais efeitos do uso do Tribulus Terrestris em
praticantes de exercício físico. Metodologia: Esse estudo será realizado em forma de
revisão de literatura com buscas no Google Acadêmico e PubMed baseado em artigos
publicados nos anos de 2013 a 2018. Resultados: Esperamos que com essa pesquisa
possamos identificar os prováveis efeitos que o Tribulus Terrestris oferece e que venha
melhorar de forma significativa no desempenho dos praticantes de exercício físico.
Conclusão: Concluímos com a hipótese de que os efeitos do Tribulus Terrestris podem
trazer inúmeros benefícios para pessoas que fazem uso desta substância.
Palavras-Chave: Tribulus Terrestris. Exercício Físico. Saúde. Desempenho.
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OS EFEITOS DO BALLET CLÁSSICO PARA A TERCEIRA IDADE

Fernanda Beatriz Lima1, Ana Camila Campelo de Albuquerque2.
1
2

fer.nandinhabeatriz@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
ccampelo32@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

Introdução: O Balé Clássico tradicional demanda uma consciência gradual de cada
músculo e articulação do corpo, somada a uma percepção espacial necessária à
execução de cada movimento. A prática desta dança é extremamente prazerosa, o que a
coloca como uma excelente opção de exercício físico para pessoas que mantiveram
hábitos de vida sedentários e atingiram a terceira idade com necessidades urgentes de
um melhor condicionamento físico, devido às perdas inerentes do processo natural de
envelhecimento. Objetivo: Neste sentido, tem-se por objetivo relatar a experiência de
alunas de terceira idade que frequentam as aulas de ballet clássico oferecidas em uma
instituição (SESC) na cidade do Natal /RN. Método: Será feito uma entrevista com um
questionário para a coleta de dados, para analisar a qualidade de vida das senhoras da
terceira idade praticante de ballet. A população pesquisada será de indivíduos do sexo
feminino entre 60 a 80 anos, que praticam ballet clássico na instituição SESC/Natal, no
total serão avaliadas em média de 14 idosas. Resultados: Os resultados esperados deste
estudo estão relacionados a melhoria que as aulas de ballet clássico podem proporcionar
na qualidade de vida de senhoras da terceira idade. Conclusão: Enfim, se nossos
achados se confirmarem poderemos concluir com a hipótese de que as senhoras da
terceira idade praticantes de ballet clássico têm maior benefício em relação a qualidade
de vida e seu cotidiano a partir desta prática.

Palavras-chave: Terceira idade, Ballet Clássico, Dança, Qualidade de vida.
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NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE EM PRATICANTES DE JUDÔ
COMPARADOS AOS PRATICANTES DE JIU-JITSU
Airton Cunha de Oliveira , Angélica Amanda Ferreira da Silva , Alexsandro Jobson
Machado de Souza
1

2

3

1

airtoncunhapersonal@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
angelicaamandasilva@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
alexjobson@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

2
3

Introdução: A flexibilidade se torna necessária para um bom desempenho em
determinadas práticas, como em alguns esportes e especialmente nas artes marciais Judô
e Jiu-Jitsu que necessitam de agilidade nos movimentos e facilidade na execução das
técnicas. Sendo essas duas artes marciais de origem japonesa. Objetivos: O objetivo
deste estudo será identificar e comparar os níveis de flexibilidade entre praticantes de
Judô e Jiu-Jitsu. Método: O método utilizado para a avaliação da flexibilidade será a
goniometría, através do protocolo LABIFIE. A pesquisa terá caráter descritivo
experimental, a amostra será composta por 30 praticantes do sexo masculino, na faixa
etária de 12 a 15 anos de idade. Resultado: Os resultados serão analisados através de
coleta de dados, e de acordo com eles identificaremos qual o nível de flexibilidade
destes praticantes, será comparado de acordo com o seguimento corporal o nível em
cada arte marcial e por fim analisaremos qual dessas artes marciais promovem aumento
significativo nesta valência física. Conclusões: Espera-se concluir que uma destas artes
maciais promove um aumento mais significativo desta valência física.

Palavras-Chave: Flexibilidade. Goniômetro. Judô. Jiu-Jitsu.
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INCIDÊCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSIVÉIS EM UM
CONDOMÍNIO EM NATAL/RN
Caio Cesar Ribeiro De Lima Santos1, Josemar Firmino Rodrigues Junior2, Eloyse
Emmanuelle Rocha Braz Benjamim3
1

caiocesarrl@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
josemarjunior@live.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: No Brasil as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm causando
vários transtornos em diferentes aspectos da vida. No Brasil em 2008, 63% das mortes
tinham relação com DCNT. Acredita-se que existe uma forte ligação também em países
de baixa e média renda. Objetivo: Verificar a incidência das doenças crônicas não
transmissíveis em um condomínio. Métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa
onde se fará um levantamento da incidência de pessoas com DCNT em um condomínio
na cidade de Natal-RN. Resultados: Esperamos encontrar um alto índice de DCNT,
principalmente relacionados aos agravos da obesidade, como consequência de maus
hábitos alimentares e comportamento sedentário. Conclusão: Esperamos como
conclusão buscar maiores esclarecimentos sobre doenças crônicas não transmissíveis
em condomínios em Natal-RN.

Palavras-chave: Incidência. Doenças crônicas não transmissíveis. Exercício Físico.
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A IMPORTÂNCIA DO PERSONAL TRAINER PARA O ESTILO DE VIDA,
BEM-ESTAR E SEGURANÇA DO PRATICANTE DE ATIVIDADE FÍSICA
REGULAR
Jackson Santos da Silva1, Esdras Moura De Souza2, Eloyse Emmanuelle Rocha Braz
Benjamim3, Ana Camila Campelo de Albuquerque4 José Jefferson Gomes Eufrásio5
1

jackson28.santoss@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
esdrasmoura7@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
eloysebraz@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
ccampelo32@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
5
jgeufrasio@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: O Personal Trainer é uma figura emblemática no cenário da Educação
Física. Trata-se de um profissional que atua em academias, clubes, parques e etc, tendo
como principal função garantir a eficiência e a segurança da prática da atividade física e
consequentemente dos alunos, reduzindo os riscos de lesões e proporcionando sessões
de conforto e bem-estar para o praticante. Objetivo: Esse estudo tem por finalidade
mostrar a importância de se utilizar os serviços de um Personal Trainer na atualidade,
apontando os benefícios e o significado desse profissional no mercado de trabalho.
Método: A pesquisa caracteriza-se como um estudo de campo de caráter descritivo. O
instrumento de coleta será um questionário com perguntas abertas e fechadas. O público
analisado será composto por personais atuantes no âmbito das academias de Ginástica e
musculação. Resultado: Esperamos que os resultados mostrem os benefícios do uso dos
serviços do treinamento personalizado na promoção de hábitos saudáveis. Conclusões:
Como hipótese concluímos que o praticante de atividade física que tem um treino
periodizado pelo um Personal Trainer alcança mais benefícios específicos, evitando
lesões e desconforto decorrentes da prática.
Palavras-Chave: Personal Trainer. Bem-estar. Segurança. Lesões.
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EXERCÍCIO FÍSICO PARA IDOSOS E A RELAÇÃO COM O AMBIENTE EM
QUE SE PRATICA
Antonio Sidnei Ferreira de Oliveira 1, Eloyse Emmanuelle Rocha Braz Benjamim2
1
2

asfo29@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

Introdução: A necessidade do idoso em se manter ativo torna-se um fator de grande
relevância para manutenção de sua capacidade funcional, de sua autonomia e retardo
das degradações do corpo durante a terceira idade. Objetivo: A pesquisa tem como
objetivo fazer um comparativo da qualidade de vida de idosos que fazem exercício
físico em academias e em ambientes abertos. Método: Para esse trabalho será realizado
uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, com uma amostra de 30 idosos de ambos
os sexos que buscam a prática de exercício físico, sendo 15 em ambientes abertos e 15
em academias, será utilizado para coleta de dados o questionário WHOQOL-Bref.
Resultado: Esperamos encontrar qual ambiente de prática de exercício físico (indoor ou
outdoor) proporciona melhor qualidade vida em idosos ativos de Natal-RN.
Conclusões: Concluímos com a hipótese que os idosos ativos que praticam exercício no
ambiente outdoor têm uma melhor qualidade de vida.
Palavras-Chave: Idoso. Motivação. Qualidade de vida. Exercício Físico.
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FATORES MOTIVACIONAIS DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
Alessandra Batista da Costa¹, Natália Maria Conceição Figueirôa²
alessandrarodriguesbc@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
profnataliafigueiroa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
1
2

Introdução: Motivação é um conjunto de fatores que atuam no indivíduo determinando
seu comportamento. Manter-se motivado se torna indispensável para efetividade da
adesão e aderência do praticante de musculação ao treinamento de força. Existem
diversos motivos, de origem intrínseca e extrínseca que encoraja o indivíduo a iniciar e
permanecer na prática de atividade física. Dentre os mais frequentes estão: à busca pela
melhoria na saúde, anseio pela estética, diminuição do nível de estresse, a socialização,
o lazer e a competitividade. No entanto, a desmotivação intensifica o abandono desta
prática, atingindo 70% dos praticantes. Objetivos: Investigar os fatores motivacionais
que influenciam na aderência a prática da musculação dos praticantes da zona oeste de
Natal/RN e se existe diferença nos agentes motivadores entre os gêneros. Metodologia:
Será realizada uma pesquisa de campo descritiva e qualitativa, onde aplicaremos o
questionário IMPRAF-54 (inventário de motivação a prática regular de atividade física)
composto por 54 perguntas que abrangem seis aspectos motivacionais: controle do
estresse, saúde, sociabilidade, competitividade, estética e prazer; em 200 praticantes de
musculação, com faixa etária entre 18 e 50 anos, de ambos os sexos. Será realizada em
10 academias de musculação da zona oeste de Natal/RN. Resultados: Esperamos
identificar as razões mais frequentes e relevantes que incentivam ou dificultam o
processo de aderência a prática da musculação e verificar se existe diferença de
motivadores entre os gêneros. Conclusões: Trabalhamos com a probabilidade de
encontrar como principais motivadores a busca pela estética corporal, melhoria da
saúde, autoestima e da qualidade de vida.
Palavras-chave: Exercício físico. Incentivo. IMPRAF-54. Aderência.
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COMPARAÇÃO DA FORÇA FÍSICA SOBRE A COGNIÇÃO EM ADULTOS
JOVENS
Rute Magnólia Alves Bezerra1, Ana Priscila de Lira2, Weslley Quirino Alves da Silva3
1

rutemagnolia@yahoo.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
anapriscila_2015@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
weslleyquirino@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: O nível de condicionamento aeróbio apresenta melhoras na capacidade
cognitiva. No entanto, o efeito da força na cognição ainda é desconhecido. Objetivo:
Analisar a influência da força física sobre a cognição. Metodologia: Vinte nove adultos
com idade entre 18 a 40 anos. Realizaram um teste cognitivo (teste Stroop) e em
seguida realizaram testes de força máxima nos exercícios: supino reto, puxador frontal e
leg press. Para a análise foi calculado a força relativa (1 repetição máxima e peso
corporal). O tempo de reação e os erros cometidos do teste Stroop também foram
registrados. Para a comparação (t Student) dos dados, foram divididos em dois grupos
(pela mediana): menor força e maior força. Resultado: O grupo com maior força
relativa (supino reto, puxador frontal e leg press) teve um menor número de erro do
teste cognitivo em comparação com o grupo de menor força relativa (ps<0,05).
Enquanto o tempo de reação para executa-lo não apresentou diferenças significativas.
Conclusão: Altos níveis de força física parecem melhorar a cognição, em função do
menor número de erros. Assim, aumentar os níveis de força física parece ser uma boa
estratégia para melhorar a capacidade cognitiva.
Palavras-chave: Condicionamento. Força física. Estratégia. Capacidade cognitiva.
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO FUNCIONAL
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Josivan Amorim1, Mônica Conceição de Lima2, Silvana Monn3
1

josiamorunico@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
monicalima091294@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
smomm@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: Com a globalização observamos que o sedentarismo e a obesidade infantil
está se agravando, e através deste trabalho vimos que o treinamento funcional aparece
como estratégia segura e eficaz para uma qualidade de vida melhor para as crianças e
adolescentes. Objetivos: Essa pesquisa tem como objetivo de investigar os métodos de
treinamento funcional aplicados em crianças e adolescentes nas academias, nas
escolinhas de futebol e nas academias de artes marciais na modalidade karatê,
apresentando a melhora no desenvolvimento motor e cognitivo como também analisar
as respostas no desempenho nas atividades específicas. Método: Será realizada uma
pesquisa descritiva, através da observação de aulas e aplicação de questionários em
escolas, escolinha de futebol e treinamento de karatê. Responderão os questionários os
professores, alunos e seus responsáveis. Resultados: Esperamos que com esta pesquisa
possamos diferenciar os diferentes métodos aplicados no treinamento funcional para
crianças e adolescentes elevando a qualidade de vida retirando-os do sedentarismo.
Conclusão: Esperamos com este trabalho encontrar metodologias eficazes para a
aplicação do treinamento funcional para crianças e adolescentes, de maneira a reduzir o
sedentarismo e a obesidade.
Palavras-Chave: Treinamento funcional. Desenvolvimento motor. Sedentarismo.
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FATORES QUE INFLUENCIAM A MOTIVAÇÃO DE ATLETAS DE JIUJITSU
José Antônio Nolasco1, Jessica Santos do Nascimento2, Alexandro Jobson Machado de
Souza3
1

jose-nolasco@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Jessicaricardo17@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
Alexjobson@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: O Jiu-jitsu atua exatamente nessa área psicológica da cultura masculina,
fortalecendo a sensação de segurança e formando o indivíduo capar de enfrentar os
desafios, seja ele de natureza objetiva ou subjetiva física ou mental. Objetivos: Essa
pesquisa tem como objetivo conhecer os fatores que influencia na escolha do jiu-jitsu.
Método: Será realizado um estudo de campo exploratório de natureza descritiva, com
uma amostra de 60 atletas da modalidade, de 18 a 60 anos. Resultado: Esperamos que
com essa pesquisa possamos encontrar o fator de motivação para a prática de jiu-jitsu.
Conclusões: Esperamos como hipótese encontrar fatores motivacionais como bemestar, defesa pessoal e sociabilidade, controle de estresse que mais levam a aderência à
prática desta arte marcial.

Palavras-Chave: Fatores Motivacionais, Motivação, Atletas, Jiu-Jitsu.
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL EM
FUNCIONÁRIOS DE VARIADOS SETORES INDUSTRIAIS
Heverton Pereira De Medeiros1, Luan Jacome De Lima2, José Jefferson Gomes
Eufrásio3, Ana Camila Campelo de Albuquerque4.
1

hevertonmedeiros2015@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
luan.jacome@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
geufrasio@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
ccampelo32@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: A ginástica laboral (GL) é definida como uma prática voluntária de
exercícios físicos pelos trabalhadores de forma coletiva, com objetivo de melhorar a
condição física dos funcionários de uma empresa. Sua função principal é fortalecer
certos músculos muito exigidos durante a rotina do trabalhador, auxiliando na
prevenção de problemas posturais e lesões. Objetivo: Essa pesquisa tem como objetivo
analisar qualitativamente os efeitos de um programa de GL dentro da instituição SESIRN, entre funcionários de variados setores industriais que compõem um grupo atendido
pelos profissionais de Educação Física dessa mesma instituição. Metodologia: O
presente estudo pretende realizar uma pesquisa de campo através de um questionário
sobre a Ginástica Laboral, tendo como finalidade analisar o contexto de sua aplicação
por meio de um programa na instituição SESI-RN e propondo questões acerca da
problemática do atual cenário como: A importância da GL nas empresas industriais e a
importância do profissional de Educação Física na aplicação da atual esfera da GL.
Resultados: Esperamos que com essa pesquisa possamos absorver diversas
informações com intuito de beneficiar e enriquecer o cenário da Educação Física, assim
podendo contribuir com pesquisas acadêmicas e estudos de relevância, destacando a
atuação do profissional de Educação Física. Conclusão: Por fim, pretendemos afirmar
que a GL traz vantagens para os trabalhadores e para empresas, pois promove a redução
de acidentes, aumento do rendimento dos funcionários, sugerindo um campo importante
para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Ginástica Laboral. Profissional de Educação Física. Saúde do
Trabalhador.
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OS BENEFICÍOS DA DANÇA PARA IDOSOS COM HIPERTENSÃO
Rosangela Tavares da silva1, José Jefferson Gomes Eufrásio2, Ana Camila Campelo de
Albuquerque3.
1

rosangelatavares110@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
geufrasio@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
ccampelo32@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
2

Introdução: A dança é uma forma de atividade física capaz de gerar uma série de
benefícios para a promoção da qualidade de vida dos idosos. Entre os idosos a dança é
considerada uma atividade física capaz de potencializar socialização, as relações
interpessoais e otimizar as atividades de vida diária. Objetivo: A partir desse contexto o
objetivo deste trabalho é analisar os benefícios que a prática da dança pode gerar em
idosos hipertensos. Métodos: A pesquisa será uma revisão descritiva de literatura (ou
revisão narrativa), neste caso será utilizado para o levantamento da produção científica
disponível e para a (re) construção de redes de pensamentos e conceitos, que articulem
saberes de diversas fontes na tentativa de trilhar caminhos na direção do que estar sendo
estudado. Resultados: esperamos que com esta pesquisa possamos analisar e discutir
qual a relação e benefícios que a dança pode trazer para a vida de idosos hipertensos, e
qual a relação entre a atividade física especificamente a dança e uma boa qualidade de
vida no cotidiano de idosos portadores de hipertensão. Conclusão: a partir dos achados
esperamos concluir que os idosos hipertensos praticantes da dança poderão se tornar um
idoso com um bom condicionamento e uma vida mais saudável e que esta prática irá
auxiliar nas suas atividades diárias.

Palavras-chave: Atividade Física. Dança. Idoso. Hipertenso.
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TREINADORES DE FUTEBOL: DA FORMAÇÃO ACADÊMICA A
RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO A SUA
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Diego André dos Santos Alves1, Lucas Baggio Silveira de Andrade2; Ana Camila
Campelo de Albuquerque3.
1

lucasbaggio100@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e
diegoatletarn@gmail.com
Faculdade
Natalense
de
Ensino
e
3
ccampelo32@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Cultura
Cultura

Introdução: O futebol já existe a muito mais tempo do que nós imaginamos, os estudos
sobre a educação física sobre essa temática já engajavam a importância da preparação
física e seus estudos nos influencia até os dias atuais. Sabemos que o futebol passou por
várias mudanças, sabendo disto os técnicos de futebol e seus auxiliares também tiveram
que acompanhar essa evolução. Objetivo: Analisar a capacitação do treinador de
futebol potiguar, em relação as suas experiências. Método: A pesquisa foi realizada de
forma qualitativa em técnicos e auxiliares que atuem em clubes de futebol Potiguar e
que tenham algum tipo de formação acadêmica. Foi entrevistado 9 participantes, todos
do sexo masculino com uma média de 38 anos (±DP 7,8). Teve por meio de coleta, um
questionário com perguntas fechadas via Google docs. Todos os dados foram analisados
pelo software Excel 2013, pode foi calculado a média (MD) e desvio padrão se caso
necessário das variáveis Resultados: A maior parte dos participantes possuem Superior
Incompleto em educação física. Os mesmos afirmam que a formação acadêmica em
Educação Física é importante para o técnico de futebol, e que esta deve ser uma
formação continuada (cursos de especialização) em cursos para formação de técnico de
futebol. Em relação a conhecimento em termos de estudo os participantes afirmam que
o estudo da ciência do futebol é fundamental para a evolução do técnico (MD: 9,1), que
o conhecimento futebolístico se aprende com teoria (MD: 4,3) e que o conhecimento no
estudo do corpo humano é importante para a formação acadêmica para treinadores de
futebol (MD: 8,6). Conclusão: Os técnicos e auxiliares de futebol devem ter uma
formação em Educação Física e se especializar através de cursos específicos, e não só
apenas a experiência como ex jogador deve ser o fator mais importante para a formação.
Palavras-chave: Treinadores. Futebol. Esporte. Educação Física.
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A PRÁTICA DO KARATÊ COMO PRINCIPAL ALIADA DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Luiz Augusto Ferreira Guedes1, Eloyse Emmanuelle Rocha Braz Benjamim 2, Ana
Camila Campelo de Albuquerque 3, José Jefferson Gomes Eufrásio 4
1
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4
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Introdução: O presente estudo se trata do acompanhamento de uma prática esportiva de
arte marcial, junto ao desenvolvimento infantil, sendo fundamental como aliada nesse
momento importante na evolução física, cognitiva, social e afetiva da criança. Objetivo:
Esse estudo tem como objetivo geral identificar a relação entre o desenvolvimento
infantil e a prática da arte marcial japonesa, o karatê, e o objetivo específico é
conceituar o progresso infantil e suas etapas, apresentando os benefícios da prática do
karatê para o crescimento das crianças, estabelecendo a relação entre o desenvolvimento
da criança e a arte marcial japonesa. Métodos: Foi utilizada uma pesquisa qualitativa,
pois será realizada uma coleta de dados em um grupo de crianças entre 03 a 06 anos, de
ambos os sexos através de um acompanhamento de 06 meses em uma instituição de
ensino e aprendizagem de karatê, denominado dojô. Resultados: Contudo se espera um
avanço significativo no desenvolvimento da criança, tendo uma melhora nos aspectos
sociais, cognitivos, físico e afetivo, o principal objetivo do resultado é notar nas
crianças que são praticantes da modalidade a maior evolução em seu crescimento.
Conclusão: Se espera um resultado positivo em relação ao crescimento dessas crianças,
tendo elas dado um passo a frente das demais não praticantes do karatê, em quesito
aprendizagem e desenvolvimento motor e convivência social e sua capacidade de
aprendizado.
Palavras-chave: Karatê. Desenvolvimento infantil. Crescimento. Arte Marcial.
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A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO
AOS PRIMEIROS SOCORROS NAS ACADEMIAS DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/RN
Diogo Soares Candido do Couto¹, Gildemberg Carvalho de Oliveira² e Fabio
Alexandre da Silva³
¹ dioguinho_mecao@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² gildembergcarvalho1992_urgência@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e
Cultura
³ fabiosilva@interjato.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: o presente estudo vem mostra a importância dos primeiros socorros com
relação aos procedimentos iniciais a vítima que sofreu algum tipo de acidente; diante
disso procuramos pesquisa como o profissional de educação física está se preparando
para uma possível urgência no seu ambiente de trabalho, onde sabemos que os
primeiros socorros feitos nos primeiros minutos da ocorrência minimizar lesões mais
graves e até salva a vida deixando o ambiente mais seguro e confiável. . Objetivo:
Analisar a abordagem de um profissional de educação física para uma possível
emergência que possa acontecer no seu ambiente de trabalho. Métodos: para execução
do trabalho será realizado uma pesquisa qualitativa, descritiva e de campo onde
pretenderemos aplicar um questionário direcionado aos profissionais atuantes da área
fitness, com intuito de conhecer a realidade destes profissionais em relação aos
procedimentos básicos de primeiros socorros, essa pesquisa será realizada nas
academias de São Gonçalo do Amarante/RN, na área urbana do município. Resultados:
a partir deste trabalho iremos analisar como se encontra o nível de preparação e
conhecimentos dos profissionais de educação física acerca dos primeiros socorros e
como as academias se encontra equipadas para aplicar esses procedimentos. Conclusão:
esperamos que a partir deste trabalho tanto os profissionais e instituições se conscientize
da importância da abordagem básica de primeiros socorros e realizem curso de
capacitação para esses profissionais e equipando adequadamente para emergências
proporcionadas uma boa segurança a seus alunos e professores.
Palavras-chave: Profissional de educação física, primeiros socorros, academias.
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NO EQUILIBRIO EM
IDOSOS
Renato Mendes de Silva1, Karl Lewis de S. A. Nóbrega2, Jeferson Tafarel Pereira Rêgo3
1
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klkarllewis@hotmail.com Faculdade Natalense de ensino e cultura
3
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2

Introdução: Com o passar dos anos o organismo dos idosos entram em colapso,
ocorrendo diminuição nas capacidades funcionais como força muscular, flexibilidade
articular e equilíbrio, tornando mais recorrente as quedas, algumas vezes ocasionando
fraturas. O treinamento resistido aparece como uma estratégia segura e eficiente para
melhorar o controle muscular e, consequentemente, o equilíbrio. Objetivo: O objetivo
desse estudo é observar a influência do treinamento resistido na melhora do equilíbrio
em idosos. Métodos: será aplicada testes de equilibro, em 15 idosos que praticam o
treinamento resistido há mais de um ano, com base na escala de Berg, dos testes de
equilíbrio e marchar de Tinetti, sendo aplicado no termino de treino. O mesmo teste será
aplicado a 15 idosos ativos, mas que não realizam o treinamento resistido. O teste será
com exercícios relacionados ao treinamento, à autonomia e funcionalidade dos idosos.
Resultados: esperam-se como resultados deste estudo encontrar resultados que
corroborem com a literatura ou que nos tragam novos conhecimentos e
questionamentos. Conclusão: como conclusões esperamos encontrar informações que
embasem e estimulem a prática regular de exercícios físicos por idosos, seja ele
resistido ou não. Desta maneira, se reduziria o número de quedas em idosos e seus
problemas associados.

Palavras-chave: Idosos. Treinamento resistido. Equilíbrio. Teste.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES
GESTANTES
Wendell Martins de França¹, Natália Maria Conceição Figueiroa²
1

wendellmartins.wm@uol.com.br, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
profnataliafigueiroa@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2

Introdução: A prática de atividade física encontra-se reduzida nas gestantes durante
todo o período de gravidez e esse padrão sedentário perdura-se até o final da sua
gestação. Embora já existam várias recomendações para prática de atividade física na
gestação, a aderência ao exercício ainda é limitada. Objetivos: Analisar o nível de
atividade física em mulheres grávidas da rede pública e particular. Método: Este estudo
será uma pesquisa de natureza quantitativa descritiva de corte transversal. A amostra da
pesquisa será composta por 100 gestantes sendo: 50 gestantes da rede pública e 50 da
rede particular. Será utilizado o Questionário de Atividade Física para Gestantes
(QAFG), proveniente do Preqnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ), que foi
traduzido e adaptado para a população brasileira. Resultados: Os resultados poderão
demonstrar que existem diferentes níveis de atividade física entre as gestantes (rede
pública e particular), nos diferentes períodos gestacionais. Conclusões: Esta pesquisa
pretende descobrir qual o nível de atividade física praticado pelas mulheres grávidas de
forma regular, e se existem diferenças entre as gestantes da rede pública e particular.
Palavras-Chave: Gravidez. Exercício físico. Sedentarismo.
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EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A SÍNDROME LIPODISTRÓFICA E
QUALIDADE DE VIDA NO HIV
Ivanildo de Araújo Silvio , Natália Maria Conceição Figueirôa
1

2

silvioehannah@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
1
2

Em indivíduos que contraíram o HIV existe uma terapia antirretroviral fortemente ativa
(HAART) que tem melhorado aspectos prognósticos em relação a sobrevida após a
infecção. Contudo, este tipo de terapia tem tido associações com o desenvolvimento de
disfunções metabólicas e nos níveis de gordura corporal distribuídas no corpo. Este
fenômeno pode ser conhecido como síndrome lipodistrófica associada ao HIV (SLHIV).
Neste contexto, o exercício físico pode influenciar positivamente na LSHIV através do
aumento da massa muscular, diminuição da adiposidade corporal e outros fatores de
risco associados a saúde durante o tratamento com HAART. O objetivo deste estudo foi
verificar os benefícios do exercício físico sobre a composição corporal e qualidade de
vida de portadores de HIV em tratamento com HAART. Trata-se de uma revisão da
literatura onde será realizada uma busca nas bases de dados Scielo, Lilacs, Pubmed e
Medline, utilizando como palavras-chaves os descritores, HIV, exercício físico, sempre
associados a palavras, tais como, síndrome lipodistrófica, composição corporal, IMC,
percentual de gordura e qualidade de vida. Os critérios de inclusão dos artigos foram:
ter sido publicados a partir de 2008, na língua portuguesa e tratarem de exercícios físico,
HIV em adultos, idosos em seu resumo. Foram identificados 10 artigos (ensaios clínicos
randomizados). Como experimento alguns estudos usaram exercício aeróbio e outros
exercícios de força, ou ambos combinados na mesma sessão de treinamento, com
duração entre 12 a 24 semanas. Os resultados mais consistentes foram: 1) manifestação
das alterações decorrentes da SLHIV contribuíram para a redução desta. 2) melhorias
nos componentes dos padrões morfofuncionais; 3) melhora na força e hipertrofia; 4)
regulação das variáveis metabólica; 5) melhora a percepção de satisfação de vida.
Diante dos resultados apresentados conclui-se que exercício físico ao longo do tempo
melhora a composição corporal (aumento da massa muscular e diminuição da SLHIV),
força e capacidade funcional assim como a qualidade de vida em pacientes submetidos
ao exercício físico de força e aeróbio isolados ou combinados.

Palavras-Chave: HIV. Treinamento físico. Composição corporal. Satisfação.
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RESENÇA DE FATORES DE RISCO PARA OBESIDADE EM ESTUDANTES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA FACULDADE PARTICULAR
Sérgio Bruno Moura da Silva¹, José Felipe Barbosa da Silva², Vanessa Cristina Lima³
1
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³
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Introdução: A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial, vista
atualmente um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O acumulo
excessivo de gordura corporal é capaz de afetar a saúde de diversas formas. De acordo
com o Ministério da Saúde, uma pesquisa publicada aponta que 52,3% da população
Brasileira encontra-se com excesso de peso e 18,5% com obesidade. Além de afetar a
saúde, a obesidade também afeta a autoestima e imagem social, estigmatizando os
indivíduos afetados pela doença. Por trabalhar com questões relativas ao corpo, o
profissional de educação física tem a imagem pessoal avaliada como parâmetro de
capacidade profissional. Objetivos: Identificar alunos do curso de Educação Física
que sobrepeso ou obesidade e aplicar questionário para identificar quais as suas metas
para o mercado de trabalho e a relação com a imagem corporal socialmente aceita desse
profissional. Metodologia: Trata-se de uma Pesquisa de Campo, de caráter descritivo
onde a população será os alunos do curso de Educação Física da FANEC A amostra
será de forma aleatória, adultos de ambos os sexos. Resultados: Como resultados
esperamos mapear o perfil corporal dos alunos do Curso de Educação Física da FANE e
estabelecer a relação entre perspectivas profissionais e imagem pessoal. Conclusão:
Como hipótese podemos considerar que os estudantes acreditam que a imagem corporal
é um pode ser não apenas um possível preditor de saúde, mas também está ligada a
capacidade e sucesso profissional.
Palavras-Chave: Obesidade. Qualidade de vida. Imagem pessoal. Profissional de
Educação Física.
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AUTOIMAGEM CORPORAL E PRÁTICAS DIETÉTICAS EM
UNIVERSITARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA CIDADE DE
NATAL/RN
Renata Kelly de Farias Silva1, Vanessa Cristina Oliveira de Lima2
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Introdução: A população universitária em decorrência do seu ingresso no meio
acadêmico, e todas as características pertinentes a esta fase, dentre elas, necessidade de
inserção em um novo meio social, novas obrigações estudantis e distanciamento do
convívio familiar, estão mais propensas ao desenvolvimento de insatisfação com a
imagem corporal. Dentre eles, os estudantes de cursos vinculados a área da saúde,
principalmente os ligados as questões corporais, como por exemplo a Educação Física,
estão mais propensas a adoção de práticas que implicam em malefícios a saúde, como
forma de obter uma satisfação com a imagem corporal. Objetivos: Este estudo tem o
objetivo de avaliar a autoimagem corporal e práticas dietéticas em universitários do
curso de educação física da cidade Natal RN. Método: A amostra será composta pelos
estudantes de educação física da Faculdade Natalense de Ensino e Cultura. Será
aplicado o questionário Eating Attitudes Test para detecção de suscetibilidade a
distúrbios alimentares, além de uma escala de autoimagem corporal para avaliar
possível alterações ligadas a essa percepção. Resultado: esperam-se como resultados
deste estudo identificar a prevalência de distúrbios alimentares e de autoimagem
corporal em estudantes de educação física e a relação entre os achados e a expectativa
de padrão estético esperada desse profissional. Conclusões: Espera-se concluir que as
questões ligadas ao corpo e as pressões estéticas que recaem sobre o profissional de
educação física possam ter algum impacto sobre a autoimagem e as práticas alimentares
desse público.
Palavras-Chave: Profissional de Educação Física. Autoimagem corporal. Distúrbios
alimentares.

29

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DO FUTEBOL NA QUALIDADE DE VIDA
DE ATLETAS AMPUTADOS
Cinthia Raquell Fernandes de Almeida1, Kleverson Douglas Mendonça de Carvalho2,
Eloyse Emmanuelle Rocha Braz Benjamim3
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Introdução: O Futebol para amputados (FA) é uma variação do futebol convencional,
no qual podem participar jogadores com amputação de membro inferior (jogadores de
linha) e superior (goleiro). Surgiu na década de 1980, é jogado no campo society. Essa
modalidade esportiva se organiza em federações – FA, que estão presentes em diversos
países que organizam competições com dimensões regionais, nacionais e até
internacionais. Objetivos: Analisar qual a importância da prática do futebol para a
qualidade de vida dos jogadores amputados. Metodologia: Será realizada uma pesquisa
de natureza aplicada, de abordagem do tipo qualitativa - quantitativa; de objetivos
exploratório; e de procedimentos: bibliográfica, campo e participante. Como
instrumento de coleta de dados utilizaremos o questionário WHOQOL-Bret em 20
indivíduos que participam de um projeto de futebol para amputados da cidade de Natal
– RN. Resultados: Esperamos identificar em quais aspectos o futebol irá influenciar na
qualidade de vida desses praticantes. Conclusão: Esperamos concluir que o futebol
sendo uma modalidade coletiva irá influenciar na socialização, bem-estar, melhora do
condicionamento, ajudar na autonomia e diminuir o índice de depressão.
Palavras-chave: Futebol para amputados. Qualidade de vida. Inclusão social.
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ANÁLISE NA REABILITAÇÃO APÓS LESÕES EM ATLETAS DE FUTEBOL
Manoel Umbelino Gomes Macedo Neto¹ e Cinthia de Carvalho Moreno²
¹Manolneto18@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
²cinthiacmoreno@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: o presente estudo visa à melhoria da reabilitação de atletas de futebol após
lesões, buscando a melhor forma de utilizar o treinamento resistido na recuperação do
jogador respeitando sua individualidade biológica. Objetivo: descrever os métodos
utilizados no processo de recuperação após lesão em atletas de futebol. Métodos: neste
projeto foi inserida uma proposta metodológica de pesquisa de campo, onde buscaremos
saber quais os métodos empregados na reabilitação e as dificuldades encontradas pelos
atletas na sua recuperação. A amostra será composta por atletas de futebol de categorias
de base. Resultados: esperamos que com essa pesquisa pudéssemos promover uma
melhora na reabilitação de atletas de futebol. Conclusão: esperamos com este trabalho
conhecer as principais metodologias empregadas no processo de reabilitação de atletas
de futebol.
Palavras-chave: Reabilitação. Treinamento resistido. Atletas de futebol. Lesões.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE DO SONO EM IDOSOS
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
Andreia Fernandes de Souza Araújo1, Fernanda Luiza Alves Garcia2, Hugo César Reis
Câmara3, José Jefferson Gomes Eufrásio4, Eloyse Emmanuelle Rocha Braz Benjamim5.
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Introdução: O presente estudo pretende realizar uma análise comparativa das
modalidades de musculação e hidroginástica em relação a qualidade do sono, tendo em
vista que são as modalidades mais recomendadas para o público idoso, por serem
atividades que trazem benefícios em forma de tratamento ou prevenção de doenças
crônicas. Objetivos: Essa pesquisa tem como objetivo analisar e fazer um comparativo
da qualidade do sono de idosos praticantes de Musculação e Hidroginástica. Método:
Para esse estudo foi realizada uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, com 20
idosos a partir de 60 anos, sendo 10 praticantes de musculação e 10 de hidroginástica,
com no mínimo 3 meses de prática. Foi utilizado para coleta de dados o Índice de
qualidade do sono de PITTSBURGH. Resultado: De acordo com os dados obtidos, não
houveram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, hidroginástica
(Mediana = 6,5) e musculação (Mediana = 5,0), U = 33, P = 0,207, de acordo com o
questionário Índice de qualidade do sono de PITTSBURGH, quando menor os valores
melhor a qualidade do sono, assim, podemos observar que aparentemente os praticantes
de Musculação podem ter uma melhor qualidade do sono. Conclusões: Na população
analisada não houve diferenças estatisticamente significativas na qualidade sono dos
idosos praticantes de Musculação e Hidroginástica.
Palavras-Chave: Idoso. Qualidade do sono. Musculação. Hidroginástica.
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COMPARAÇÃO DA AGILIDADE ENTRE IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS
Felipe Vieira da Silva1, Natália Maria Conceição Figueirôa2
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e Cultura,

Introdução: A atividade física tem sido utilizada como fator de melhora da saúde
global do idoso como uma importante medida de prevenção das quedas, na melhoria do
equilíbrio e da agilidade, oferecendo uma maior segurança na realização de suas
atividade de vida diária. Por outro lado, a falta da atividade física contribui ainda mais
para a propensão de quedas, perda de força e agilidade como também por acelerar o
curso do envelhecimento, pois algumas modificações fisiológicas e psicológicas
observadas no idoso podem ser em parte atribuídas ao estilo de vida sedentário.
Objetivos: Avaliar a agilidade e equilíbrio dinâmico em idosos que praticam atividade
física e idosos sedentários através do teste “Time Up & Go” (TUG), mensurando o
tempo de realização do teste de mobilidade funcional em ambos os grupos.
Metodologia: A amostra foi composta 20 idosos (75,5 ± 2,3) anos, 70% mulheres e
30% homens, divididos em 2 grupos: Ativos (63,1 ± 2,12) anos e Sedentários (68,1±
4,2) anos. Resultados: Após a realização do teste TUG foi observado que o grupo
Ativo teve uma maior agilidade (5,03 ± 0,35) segundos em comparação ao grupo
Sedentário (8,03 ± 1,84) segundos. Conclusão: Os idosos que praticam atividade física
tem melhores resultados para o tempo de realização do teste TUG quando comparados
com os idosos sedentários. Podendo-se concluir que a atividade física interfere
positivamente na agilidade de idosos, melhorando assim a sua capacidade funcional.

Palavras-chave: Terceira Idade. Capacidade Funcional. Sedentarismo. TUG.
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ESTERÓOIDES ANABÓLICOS E AUTOIMAGEM CORPORAL: UM ESTUDO
EM ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FANEC-RN
Flávio Graciano Alves Rocha1, Vanessa Cristina Oliveira de Lima2
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Introdução: Os esteroides anabólicos androgênicos (EAA) são hormônios derivados da
metabolização do colesterol e quimicamente semelhantes à testosterona. Possuem
propriedades anabólicas responsáveis pela retenção de nitrogênio, aumento do volume
muscular e força. A excessiva preocupação com a aparência e a busca pelo corpo ideal,
principalmente quando relacionada com o uso indevido de EAA, tem trazido consigo
uma série de malefícios. Devido ao apelo estético que muitas vezes está associado ao
trabalho, o Profissional de Educação Física pode estar exposto a diversão influências
que o levem a adotar os EAA para alcançar um objetivo estético, na tentativa de
corresponder a imagem esperada desse profissional ou para satisfação pessoal.
Objetivo: Objetivou-se verificar a prevalência do uso de EAA por estudantes de
educação física da FANEC-RN e sua relação com a percepção da autoimagem corporal.
Metodologia: Será aplicado um questionário contendo 15 perguntas a respeito do uso
de EAA, abordando o tipo de hormônio, a periodicidade de uso e as influências para a
adoção desse recurso, em conjunto será aplicado um questionário para avaliar a
autoimagem e a satisfação corporal. Resultados: A partir dos dados coletados será
possível observarmos a prevalência do uso de EAA por estudantes do curso de educação
física e relacionar esse uso com as percepções de autoimagem corporal. Conclusão:
Espera-se concluir que as questões ligadas ao corpo e as pressões estéticas que recaem
sobre o profissional de educação física possam ter algum impacto sobre a autoimagem e
o uso de EAA nesse público.
Palavras-Chave: Profissional de Educação Física. Autoimagem corporal. Esteroides
Anabolizantes Androgênicos.
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MIGRAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EX-PROFISSIONAIS DE OUTRAS
MODALIDADES DO FUTEBOL PARA O FUTEBOL SOCIETY (FUT7)
Fabiano Lopes de Lima¹, Paulo Albert de Souza Gomes², Hugo César Reis Câmara³
¹ Fabianolopes1980@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² paulinhovaletudo@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³ hugofanec@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: O Futebol Society é a modalidade do futebol que hoje mais cresce no
mundo, o presente trabalho iremos analisar a migração de jogadores de outras
modalidades do futebol, como Futebol de Campo, Futsal, Futebol de Areia (Beach
Soccer) para o Futebol Society. Objetivos: Essa pesquisa tem como objetivo investigar
a migração de jogadores de outras modalidades de futebol para o futebol Society,
profissionais, ex-profissionais que querem dar continuidade as suas carreiras. Método:
A amostra não-probabilística por conveniência será composta por jogadores dos times
de Futebol Society do Rio Grande do Norte. Os pesquisadores irão em jogos e treinos
das equipes e entrevistarão os atletas, aplicando um questionário. Para tabulação dos
dados e confecção das tabelas e gráficos será utilizado o software Excel. E a análise a
ser realizada será com base na Estatística Descritiva, contendo médias, medianas,
desvio-padrões e percentuais. Resultado: Esperamos que com essa pesquisa possamos
mostrar os motivos da transição de jogadores profissionais que estão sem clube e exprofissionais, de outras modalidades do futebol, para o futebol society (Fut7).
Conclusões: Deveremos concluir que os jogadores podem dar continuidade as suas
carreiras, mesmo sem espaço em outras modalidades do futebol, mantendo suas vidas
saudáveis e talvez até sendo remunerados para isso.
Palavras-Chave: Futebol. Jogadores. Migração. Profissionais. Society.
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FIDEDIGNIDADE DO TESTE DE TIRO LIVRE DE 11M EM JOVENS
FUTEBOLISTAS DE NATAL-RN
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Introdução: Nos últimos anos o interesse pela análise da técnica do chute tem
aumentado, visando um melhor entendimento desta habilidade motora, para poder gerar
treinamentos mais eficazes, tanto com o intuito da aprendizagem básico quanto do
treinamento esportivo de alto nível. O profissional de Educação Física tem no estudo do
movimento o seu principal objetivo. Para isso, busca estudar as habilidades dos esportes
e os movimentos do cotidiano, para - a partir de uma análise - melhorar o padrão
cinemático de movimento, ou seja, encontrar o melhor modelo para uma determinada
habilidade motora ou movimento. O chute é o fundamento do futebol mais estudado
pelos pesquisadores até hoje. Algumas pesquisas vêm abordando a questão da análise
biomecânica do movimento do chute no futebol, mas nem todas nos esclarecem a
respeito do padrão cinemático determinado por esta ação. Objetivos: Identificar e
comparar níveis de precisão de chute de jovens jogadores de futebol. Método: A
amostra não-probabilística por conveniência será composta por jovens jogadores de
futebol de campo das categorias de base (sub-19) do Alecrim Futebol Clube, que
treinam para os campeonatos estaduais da modalidade, em Natal-RN. Os jovens
realizarão o Teste de Tiro Livre de 11m (Câmara, 2006) em dois momentos (o primeiro
em uma semana e o segundo uma semana depois). Para verificação da fidedignidade
será utilizada a análise estatística “Reliability” do software SPSS for Windows 20.0 nas
amostras dependentes, com os dados do Teste de Tiro Livre de 11m, proposto por
Câmara (2006) e adaptado por Câmara em 2018. Resultado: Os resultados mostrarão se
esse teste poderá ser utilizado para análise da precisão de chute. Conclusões: De acordo
com os resultados obtidos poderemos dizer se o Teste é eficaz para verificar a precisão
de chute no futebol.
Palavras-Chave: Chute. Fidedignidade. Futebol. Precisão. Talentos.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS
PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO PÓS CIRURGIA
BARIÁTRICA.
Hiago Augusto da Silva1, Jefferson Lucas Bezerra Siqueira de Sá2, Natália Maria
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Introdução: O exercício físico é importante para melhoria da qualidade de vida e
prevenção de possíveis males e doenças decorrentes da indiferença a prática após a
recuperação cirúrgica bariátrica. Objetivo: Essa pesquisa tem como objetivo fazer uma
análise comparativa, identificando possíveis benefícios na qualidade de vida de
praticantes da musculação de pessoas que se submeteram a cirurgia bariátrica tal como
possíveis consequências da falta da atividade para os não praticantes. Método: Para
esse estudo será realizada uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo, com 20
pessoas acima de 18 anos, sendo 10 praticantes de musculação e 10 não praticantes.
Será utilizado para coleta de dados o questionário de qualidade de vida SF-36.
Resultado: Esperamos que com esta pesquisa possamos encontrar se existe alguma
diferença na qualidade de vida entre pessoas que praticam musculação e as que não
praticam esta modalidade. Conclusões: Concluímos com a hipótese de que as pessoas
praticantes da musculação pós cirurgia bariátrica tem uma melhor qualidade de vida e
com isso conseguem desfrutar de benefícios maiores se comparados a não praticantes.
Palavras-Chave: Qualidade de vida. Musculação. Cirurgia Bariátrica.
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BENEFÍCIOS DO CROSSFIT AOS PRATICANTES DE ALTO RENDIMENTO

Thiago Leonidio¹, Emerson Germano Da silva², Felipe Veloso³
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Introdução: Considerando a importância da prática de exercícios físicos, diferentes
propostas, incluindo distintos meios e métodos de treinamento, vêm sendo aplicadas e
investigadas. Ainda, os avanços científicos associados com a prática física e esportiva
vêm contribuindo para elaborar meios e métodos utilizados há bastante tempo, mas não
tão enfatizados. Objetivos: Aprimorar os conhecimentos sobre o CrossFit no intuito de
propor e apresentando seus benefícios para a prática da atividade física em atletas de
alto rendimento. Método: A relevância da pesquisa consiste devido a prática do
CrossFit estar popular no Brasil nos últimos anos, porém, ainda existem muitas dúvidas
em relação aos praticantes dessa modalidade. Resultados: Esperamos que a partir desse
estudo bibliográfico possamos contribuir para um entendimento mais abrangente dos
supracitados termos, colaborando com a construção de um olhar mais crítico e
aproximado da modalidade Crossfit. Conclusão: Que as deliberações finais desse
estudo corroborem.

Palavras-Chave: Crossfit. Orientação. Alto Rendimento
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O DIFERENCIAL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA
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Introdução: Para um desenvolvimento pleno da Psicomotricidade é preciso um
ambiente, profissionais, materiais e estímulos propícios gerando assim um amplo
benefício no repertório motor. Para tanto as aulas de Educação Física devem oferecer
esses aspectos de forma a respeitar a fase do desenvolvimento de cada criança, observar
os períodos críticos e sensíveis do desenvolvimento humano e as necessidades
individuais de cada uma. Sabemos das responsabilidades que cada profissional tem no
ambiente escolar e o professor Polivalente é capacitado para acompanhar e avaliar o
processo de aprendizagem do aluno que está em sala de aula, sendo muitas vezes,
obrigado a lecionar essa matéria. Conscientizar a comunidade escolar, sobre a
importância da Psicomotricidade e da Educação Física serem desenvolvidas por um
profissional de Educação Física e fortalecido por uma parceria imprescindível do
professor polivalente trarão um diferencial no desenvolvimento motor das crianças.
Objetivo: Contudo com o estudo busca-se identificar a relevância do profissional de
Educação Física, que é o profissional competente para tal tarefa, estar ministrando essas
aulas. Método: O presente estudo se realizará em forma de análise descritiva
experimental, através do Test of Gross Motor Development Second Edition (TGMD 2)
para medir o desenvolvimento motor das crianças que fazem a aula de Educação Física
com um profissional formado e com alunos que tem aula com professores Polivalentes.
Resultados: Pretendemos com os resultados deste estudo revelar que as aulas
ministradas por um profissional de Educação Física propiciam aos alunos um
desenvolvimento motor mais amplo e concreto. Conclusão: Por fim, a partir dos
resultados queremos estimular que as escolas públicas e privadas valorizem o trabalho
do professor de Educação Física e reconheçam sua importância para o desenvolvimento
completo do ser humano.
Palavras-Chave: Educação Física. Psicomotricidade. Motricidade. Desenvolvimento
Motor. Benefício.
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Introdução: A musculação é um tipo de modalidade ou treinamento no qual se
trabalham as principais áreas do nosso corpo sobre os aspectos fisiológicos e motor,
trabalhando nas suas adaptações crônicas e agudas de cada indivíduo. A musculação,
como em qualquer modalidade esportiva, pode gerar lesões por contusões, estiramentos
ou lacerações. O trabalho abordará uma breve história da musculação, as pessoas que a
praticam e quais destes praticantes sofreram ou sofrem com lesões dentro das academias
de musculação das cidades de Ceará-Mirim e Parnamirim-RN. Falará sobre as lesões,
como elas ocorrem e as mais frequentes. Lesões na coluna e nos joelhos, certamente são
as mais esperadas pela pesquisa, por serem lesões tipicamente comuns no âmbito da
musculação. O público atingido, provavelmente estará entre praticantes desde os mais
jovens a idosos independentemente da idade. Abordaremos a influência do profissional
de Educação Física na ocorrência desta incidência, e por fim, identificaremos dentre as
lesões encontradas, qual a mais comuns entre os praticantes de academias de
musculação das cidades citadas. Objetivos: Analisar a ocorrência de lesões em
praticantes de musculação nas cidades de Ceará-Mirim e Parnamirim- RN, destacando
quais são as mais comuns, como ocorrem e a influência do profissional de Educação
Física. Método: este estudo será realizado em uma pesquisa quantitativa e de campo, e
terá com abordagens para coleta de dados com público-alvo praticantes de musculação
que estão matriculadas nas academias de ambos os sexos e que já sofreram ou sofrem
com lesões, usaremos na pesquisa um questionário por Rolla e colaboradores (2004)
que se propõe a ser um efetivo meio de quantificação das lesões associadas à prática de
musculação. A distribuição da pesquisa passará por 10 academias de musculação sendo,
5 pesquisadas em cada cidade. Objetivamos contar com 100 entrevistados. Resultado:
Esperamos identificar quais foram às lesões mais decorrentes em ambas as cidades, e,
qual a mais comum, como elas ocorrem e ocorreram: Falta de acompanhamento
adequado por parte dos profissionais, excesso de cargas, exercícios maus executados.
Conclusões: Considerando os resultados esperamos levantar uma breve discussão de
como podem ser evitados as incidências de lesões nas academias das dadas cidades para
ser repensados ou emoldados novos conceitos de orientações por parte dos profissionais
na área da musculação e, as buscas por informações adequadas para a prática da
musculação por parte dos alunos.
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Palavras-Chave: Musculação. Lesões. Profissionais de Educação Física.

EXERCÍCIO FÍSICO NA TERCEIRA IDADE: BREVES INCURSÕES ACERCA
DOS SEUS BENEFÍCIOS
Deyber Santana de Castro1, Felipe Freire Alves Sales2, José Jefferson Gomes
Eufrásio3, Eloyse Emmanuelle Rocha Braz Benjamim4
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Introdução: A chegada na terceira idade traz inúmeras perdas fisiológicas que acabam
repercutindo no dia a dia do idoso tornando-o, muitas vezes, dependente de terceiros, de
uso de medicações e outros. Os exercícios físicos podem auxiliar na diminuição dessas
perdas fisiológicas e melhora todas as condições a elas associadas. Objetivos:
Diagnosticar os benefícios globais decorrentes da prática regular do exercício físico na
Terceira Idade, na percepção dos praticantes. Métodos: A pesquisa se caracteriza como
descritiva, a partir da análise da percepção subjetiva de uma amostra de 30 idosos
ativos, de ambos os sexos, da cidade de Natal-RN. Resultados: Como resultados
esperados consideramos encontrar que a prática de exercício físico regular traz vários
benefícios para estes idosos, incluindo melhora da força, equilíbrio, capacidade
funcional para executar tarefas do dia a dia, redução de dores, bem como, benefícios
sociais e psicológicos. Conclusão: Como hipótese podemos concluir que o exercício
regular pode melhorar alguns aspectos da vida do idoso.

Palavras-chave: Exercício Físico. Terceira Idade. Qualidade de vida. Melhoria
funcional.
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OS EFEITOS DO EXERÍCIO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS
Itamar Silva Santos1, Luyllam Barbosa Soares2, Eloyse Emmanuelle Rocha Braz
Benjamim3
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Introdução: A incidência de doenças crônicas, assim como a população da terceira
idade vem aumentando consideravelmente. As doenças crônicas têm acometido
principalmente a população idosa causando limitações funcionais. Objetivos: Averiguar
os efeitos de um programa de treino sobre os componentes da capacidade funcional em
idosos. Como também identificar os principais agentes que ocasionam melhoria de
força, resistência aeróbica, flexibilidade e equilíbrio dinâmico e agilidade de um grupo
de idosos. Método: Trata-se de um estudo experimental com caráter transversal
contendo uma amostra de 30 idosos, sendo 15 no grupo controle e 15 no grupo
experimental. O grupo experimental será submetido a um programa de treinos de força,
corrida, equilíbrio e flexibilidade durante 12 semanas, que irão envolver sessões de 50
minutos. Resultado: Sugere-se nos resultados esperados que o grupo experimental
tenha efeitos positivos no aumento da capacidade funcional. Conclusões: conclui-se,
como hipótese, que cada componente da aptidão funcional teve uma melhora quando se
comparado ao início do exercício físico.
Palavras-Chave: Idoso. Envelhecimento. Capacidade Funcional. Exercício.
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ATIVIDADE FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA DOS
MORADORES DE POÇO BRANCO
Mateus Guedes de Andrade1, Cinthia de Carvalho Moreno2
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Introdução: Sabe-se hoje dos variados benefícios da prática regular de atividade física
culminando na melhoria da qualidade de vida de seus praticantes. Objetivo: Verificar e
comparar a contribuição da prática regular de atividade física na qualidade de vida dos
moradores de Poço Branco-RN. Método: O estudo será elaborado através de uma
pesquisa descritiva, realizada com uma amostra de 60 indivíduos da cidade de Poço
Branco-RN, de ambos os sexos, com faixa etária entre 20 e 60 anos. Os dados serão
coletados através da aplicação dos questionários International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ) e o Questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial
da Saúde (WHOQOL-bref). Resultados: Esperamos que o grupo que pratica atividade
física tenha uma qualidade de vida superior aos que não praticam, e com isso promover
uma mudança no estilo de vida dos indivíduos sedentários. Conclusão: Esperamos
concluir que a atividade física irá contribuir para uma melhor qualidade de vida dos
moradores ativos na cidade de Poço Branco-RN.

Palavras-chave: Qualidade de Vida, exercício físico, Estilo de vida, sedentarismo.
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ENSINO DA DANÇA PARA DEFICIENTES NA ESCOLA DE DANÇA DO
TEATRO ALBERTO MARANHÃO (EDTAM)
Abilyanna Karoline N. de Queiroz1, Luiz Felipe Ferreira da Rocha2.
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Introdução: A escola de dança do teatro Alberto maranhão (EDTAM), foi criada em
1985 e é coordenado pela fundação José Augusto. A escola tem valores acessíveis, já
que sua proposta é atender a uma faixa da população que não tem condições financeiras
de pagar uma academia de dança, Além disso, prega a disciplina do amor próprio,
ensinado aos seus alunos que o corpo é nosso maior bem. Pensando nisso que os
coordenadores, abriram as vagas para pessoas com necessidades especiais. Objetivos:
O intuito desse estudo é entender e mostrar ao leitor como se da o ensino da dança para
esse grupo de pessoas com necessidades especiais, quais as aulas que são oferecidas,
quais as metodologias usadas para isso, e a importância da inclusão social dos alunos.
Método: Será feito observações nas aulas, avaliações dos alunos sobre a proposta, uma
entrevista para saber formas de adaptações o processo desse ensino e qual a importância
desse projeto na vida dessas pessoas. Resultado: Espera-se obter com esse trabalho
uma leitura de como se dá o ensino da dança, como os alunos conseguem se adaptar as
aulas, assim podemos traçar considerações sobre tais procedimentos, refletindo sobre os
processos de ensino-aprendizagem, e também da inclusão dessas pessoas na arte da
dança e a melhoria que trouxe esse projeto para a vida, Conclusões: Espera-se concluir
que a dança e a inserção dos alunos trouxeram uma visão mais abrangente para a
inclusão social e as formas de trabalhar o corpo “imperfeito” na dança, por meio dos
estudos e análises, veremos que o processo de ensino e aprendizagem foi bem aceito
pelos alunos e professores, e os demais envolvidos, assim como também a forma que
elas passaram a enxergar o corpo, a dança e a vida.

Palavras-Chave: Dança. Deficiência. Inclusão. Ensino. Aprendizagem.
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MUSCULAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE LESÕES NA TERCEIRA IDADE
Marcia Janaina Dantas¹, Tatiane Rodrigues da Silva², Cinthia de Carvalho Moreno³
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Introdução: A população que possui 60 anos ou mais vem crescendo com o avanço da
tecnologia e melhoras nos serviços de saúde, que possibilitam que esse grupo viva mais.
Os exercícios físicos também têm influência na qualidade de vida dos idosos. Com o
passar do tempo, no processo de envelhecimento, há alterações no equilíbrio, força
muscular e amplitude de movimento e estes não correspondem mais às necessidades.
Objetivos: O interesse desse estudo é saber se a musculação aplicada ao idoso tem
alguma melhoria nas suas deficiências e se há prevenções de quedas ou se há resultados
positivos para alguma necessidade de movimentos. Metodologia: Para esclarecer essas
questões, será realizada uma pesquisa bibliográfica, buscando artigos em bases de
dados, com publicação entre 2000 e 2017. Resultados esperados: Esperamos que os
estudos mostrem que o uso do treinamento de força possa trazer benefícios a saúde do
idoso como fortalecimento, bem-estar e qualidade de vida. Conclusão: Esperamos
concluir nesse estudo que a musculação tem uma influência positiva na prevenção de
quedas e lesões nos idosos.
Palavras-chave: Musculação, Idosos, Prevenção, Quedas.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA PARA
O GRUPO DE SERVIDORES DA UFRN COM OU SEM DEFICIÊNCIA,
ENFOQUE DA SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA
Carlindo Daniel de Medeiros Lopes Ferreira ¹ Liege Carlos Silva de Lima²
¹carlindodaniel@yahoo.com.br Universidade Federal do Rio Grande do Norte
²liegecarlos07@hotmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Introdução: A prática regular de atividade física, tanto para desempenho como também
para promoção de lazer e saúde necessita de avaliações e prescrições individuais. Este
relato de experiência descreve e contextualiza um programa de treinamento realizado com
um grupo de servidores da UFRN, com ou sem deficiência. Utilizamos a sala de ginástica,
onde utilizamos pesos livres e o próprio peso corporal para desenvolvermos o programa de
treinamento, visando à progressão na “complexidade” dos exercícios e carga. Cada treino
foi periodizado para desenvolver a autonomia no dia-dia e corrigir problemas posturais
intrínsecos. Objetivos: Identificar a aptidão física e equilíbrio prévio e pós intervenção,
proporcionar qualidade de vida e verificar o efeito do treinamento nesse grupo. Método:
Após a seleção dos participantes, via sigaa assinaram o termo livre esclarecido,
posteriormente foi avaliada a aptidão física (problemas cardiológicos, metabólicos,
ortopédicos...), equilíbrio (utilizando a plataforma de força) e teste de força com o
dinamômetro manual. O método selecionado foi (alternado por segmento), a velocidade de
execução (lenta-moderada), as séries (1-3 séries), descanso (1 minuto) e a carga foram
programadas para os idosos a fim de prevenir a instabilidade articular e diminuir o risco de
quedas. Resultados: É esperada melhoria na aptidão física dos participantes com ou sem
deficiência no equilíbrio, na força e prevenção de quedas. Conclusões: Estima-se que no
Brasil cerca de 30% dos idosos sofrem pelo menos uma queda ao ano na faixa etária de 65
a 74 anos, fato que justifica a pesquisa em programas de treinamento para essa população,
da mesma forma a atividade física para pessoas com deficiência vem ganhando grande
repercussão pela comunidade científica na atualidade, devido aos inúmeros benefícios
proporcionados as pessoas com necessidades especiais.
Palavras-chave: Saúde. Treinamento. Prescrição.
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HIDROGINÁSTICA NA TERCEIRA IDADE: SEUS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS
NA QUALIDADE DE VIDA
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Introdução: Parece-nos correto afirmar que as atividades mais recomendadas por
médicos para a terceira idade são exercícios na água: a hidroginástica e a natação
(Novaes, 2002). A hidroginástica se caracteriza como uma atividade física muito
prazerosa, que através de movimentos suaves, proporciona bem-estar, proporcionando
não apenas diversão e gozo, mas uma vida social mais ativa, já que a atividade é feita
em grupo. Objetivos: O presente estudo objetiva conscientizar a população dos
benefícios da prática da hidroginástica na terceira idade. Metodologia: Este estudo se
caracterizará por ser um estudo descritivo-exploratório, com participação de 10
indivíduos que se encontram na terceira idade de ambos os sexos, com idades entre 60 a
80 anos, praticantes assíduos da hidroginástica em uma academia da cidade de MacaíbaRN. Para a coleta de dados, vamos utilizar o questionário de autoria do autor.
Resultados: Os resultados deste estudo serão baseados na coleta de dados através de
um questionário ministrado pelos autores da pesquisa, e que com esta amostra
poderemos identificar os pontos evolutivos de cada idoso, tanto em suas capacidades
fusionais em geral como também em simples tarefas cotidianas. Conclusão: Esperamos
concluir com essa pesquisa, que a Hidroginástica na terceira idade além de proporcionar
satisfação e gozo, proporciona melhorias cardiovasculares, melhorias no equilíbrio e
ganhos de força, melhorando e dando mais estabilidade no caminhar.
Palavras-Chave: Hidroginástica. Atividade. Benefícios. Terceira idade.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE

Kamilla Jéssica pereira de Oliveira¹, Marcia Fabiola do Nascimento Brito², Eloyse
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Introdução: Analisar em determinadas práticas, como a musculação, quais os efeitos de
um programa de exercício resistido para idosos hipertensos entre 60 e 80 anos de idade.
Objetivo: O objetivo desse estudo será para identificar e comparar os níveis da
melhoria da qualidade de vida no dia a dia desses idosos, nossa pesquisa será feita
através de um questionário, tendo como classificação, Pesquisa descritiva. Métodos:
Participaram da pesquisa 10 idosos com idade entre 60 e 80 anos, que praticam
Musculação, cinco vezes por semana, uma hora por dia. Fizemos um questionário
contendo 10 questões relacionadas a atividades físicas, que foram respondidos pelos
idosos de forma voluntária. Resultados: Esses resultados serão analisados através desta
coleta de dados. Conclusão: Isso conclui que a atividade física influência de forma
positiva a vida dos idosos que praticam musculação de forma regular.

Palavras-chaves: Idosos, Exercícios físicos, saúde ou qualidade de vida.
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A HIPERTROFIA EM ANÁLISE COMPORTAMENTAL PARA ATLETAS DE
FISICULTURISMO E BODYBUINLING DO INÍCIO AO FIM
Beatriz Aniele Martins Silva1, João Ribeiro da Silva Júnior2, Jeferson Tafarel Pereira
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Introdução: A Hipertrofia e o aumento do músculo durante a execução de exercícios
físicos, onde mostram alguns fatores que realizam a seleção de combustível durante a
prática de atividades físicas, como: tipo de fibra muscular, dieta, intensidade e duração
de exercício, em fases distintas durante o processo do treinamento, são usados como
fonte energética as vias proteolíticas, glicolíticas e lipídicas. Objetivos: O objetivo é
observar as fases comportamentais que o corpo passa nas diferentes etapas preparatórias
com um atleta de fisiculturismo. Método: Será realizado uma pesquisa descritiva
através da observação do trabalho de um atleta masculino de fisiculturismo, além da
aplicação de um questionário e pela composição corporal avaliada pelo protocolo de
Jack e Pollock. E com a dieta sendo trabalhada de acordo com o requisito da categoria,
sendo dividida por horas, quantidades tanto para macros e micros nutrientes, assim
como melhor horário para introdução conforme o estilo de vida, desde a hora de dormir
ao acordar, do ritmo de treino por dia tanto no tempo do aeróbio/anaeróbio, com
variedades de treinos, cargas e repetições. Resultados: Esperamos que com esta
pesquisa possamos transparecer os métodos aplicados na preparação dos atletas levando
um bom aproveitamento a todos. Conclusão: Concluir com o presente estudo, se o
atleta obteve resultados no processo de OFF Season ao Pré Contest numa combinação
de treinos intercalados com inúmeras variações, como: força, resistência, potência etc...,
além de cada periodização no processo de treinos e no processo alimentar diferente,
estando 24h por dia se dedicando ao compromisso.
Palavras-Chave: Hipertrofia. Nutrição. Dedicação. Periodização. Treinamento.
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NA TERCEIRA IDADE
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Introdução: O envelhecimento é um processo progressivo e inevitável, caracterizado
pela redução de várias funções fisiológicas e da capacidade física. O presente estudo
tem a finalidade de apresentar o que é ser idoso no meio social moderno em que
vivemos e entender como o corpo velho é visto na sociedade, além dos benefícios do
treinamento resistido para essa faixa etária. Objetivo: tem como base esclarecer que a
prática de atividade física na terceira idade, tem como o auxílio melhorar o processo de
envelhecimento e as limitações que a idade nos proporciona com o tempo, fazendo
pequenas indagações questionando o porquê envelhecer é intolerável nessa sociedade
atual moderna, o que seria indesejável no corpo velho e se há outros modos de rever a
velhice, por fim mostrando o que a educação física pode fazer para mudar a atitude com
relação ao idoso. Métodos: O estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo de
caráter descritivo. O instrumento de coleta será um questionário com perguntas abertas
e fechadas. O público analisado será composto por pessoas idosas do projeto de
ginástica do supermercado Nordestão. Resultados: Esperamos com essa pesquisa obter
resultados satisfatórios sobre a prática da atividade física, sua influência na parte
fisiológica, psicológica e aspectos sociais. Conclusão: Como hipótese concluímos que
torna-se necessário entender o corpo do idoso na sociedade contemporânea, suas
limitações e como este se sente, numa sociedade que cada vez mais, tenta achar formas
de desacelerar esse processo natural que é envelhecer. O importante é fazer com que a
população idosa sempre esteja em constante movimento, sempre com o auxílio e
supervisão dos cuidados de um profissional de Educação Física que esteja preparado
para atuar de maneira eficiente no que tange as prescrições de exercícios físicos para os
idosos.
Palavras chave: Terceira idade. Treinamento resistido. Envelhecimento. Atividade
Física
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JIU JITSU: OS BENEFÍCIOS DA ARTE MARCIAL
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Introdução: O jiu-jitsu é uma arte marcial em que o praticante utiliza três habilidades
principais: o movimento, o equilíbrio e a alavanca. Essas técnicas ou golpes envolvem
articulações, estrangulamentos, imobilizações, torções e alavancas no corpo do
adversário. Nas crianças, o jiu-jitsu infantil proporciona um aprendizado através das
brincadeiras que desenvolve habilidades motoras, disciplina, interação social e
coordenação. As aulas são de forma lúdica e incentivam as crianças a praticarem um
exercício físico prazeroso. Em adolescentes, a prática do jiu-jitsu vem
aumentando, como vemos, por exemplo em academias, projetos sociais, escolas e
centros comunitários. Nesta fase da vida, os adolescentes são muito inseguros, tendo
muitas dúvidas e incertezas nas decisões a tomar. Assim, o jiu-jitsu trará benefícios
como proporcionar ao aluno mais confiança, tranquilidade nas decisões, disciplina e
respeito que se estende para vida, melhora a qualidade de vida e a saúde. O treino de
jiu-jitsu para adultos segue uma estrutura constituída por aquecimento, treino técnico e
treino de combate. A luta como exercício físico tem o poder de diminuir o estresse. Isso
porque o nosso cérebro libera um hormônio chamado endorfina durante e após uma
atividade. Esse hormônio regula a emoção e a percepção da dor, relaxando e trazendo
bem-estar ao praticante. Além de diminuir o estresse. Outros benefícios do jiu-jitsu são:
melhora a capacidade cardiovascular e trabalha a respiração, reduz a ansiedade, melhora
a percepção, reduz o peso corporal, desenvolve o caráter e atitudes. Objetivos: Este
estudo tem o objetivo de avaliar os benefícios globais da prática do jiu jitsu. Método: O
trabalho será realizado por meio da aplicação de um questionário de qualidade de vida
para alunos praticantes dessa arte marcial, em três academias na cidade de Natal/RN.
Resultado: Esperamos encontrar relatos de como essa arte marcial influência na
percepção da qualidade de vida de seus praticantes, registrando possíveis diferenças de
percepção entre as faixas etárias da pesquisa. Conclusão: Nossas expectativas são de
perceber como o Jiu Jitsu pode ser utilizado como uma ferramenta de transformação
física, emocional e social para os seus praticantes, formando cidadãos com novas
perspectivas de vida.
Palavras-Chaves: Jiu Jitsu. Benefícios. Qualidade de vida.

51

V SIMPÓSIO CIENTÍFICO DA SAÚDE
IV SEMANA CIENTÍFICA DE CIÊNCIAS
FARMACEUTICAS

52

A EPIDEMIA DA CHIKUNGUNYA E SEUS ASPECTOS CLINICOS
Adriana Rosendo da Luz 1, Cátia Guaraci F. T. Rossi 2, Sérgio Augusto Fonseca
Albuquerque3, Elisabeth C. G. Santos 4 e João Felipe Bezerra 5.
1
adrirosendo@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2
catia_gua@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3safaglobo@.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
elizabethcristinags@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
5 jfb_rn@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
INTRODUÇÃO: As doenças provenientes dos Arbovírus são transmitidas aos seres
humanos através de picadas, dos insetos hematófagos. Só nos últimos 10 anos, com a
intensificação dos surtos naquela região e a chegada do vírus ao Caribe, a Chikungunya
tornou-se uma preocupação global. A razão pela qual o diagnóstico correto só é possível
por meio de testes moleculares (PCR) e imunológicos, que já existem. No Brasil o
primeiro caso de Chikungunya registrado foi em setembro de 2014, na cidade de
Oiapoque no estado do Amapá. OBJETIVO: Este estudo caracteriza-se como uma
revisão literária sobre o vírus Chikungunya e a doença causada pelo mesmo. Além de
tentar observar se atualmente tem perigo real em alguma epidemia na população
brasileira por propagação do vírus causador da CHIKV. METODOLOGIA: Após a
definição do tema foi feita uma busca em bases de dados virtuais em saúde, como
Biblioteca Virtual de Saúde, Scielo, Lilacs. Foram utilizados os descritores: febre,
Chikungunya, Aedes, dores articulares, epidemia, alphavírus. RESULTADOS. Em
2018, até a semana epidemiológica 11 (31/12/2017 a 17/03/2018), foram registrados
16.434 casos prováveis de febre de Chikungunya no país, com uma incidência de 7,9
casos/100 mil hab., destes, 10.030 (61,0%) foram confirmados e outros 2.644 casos
suspeitos foram descartados, segundo o Ministério da Saúde. Em seguida aparecem as
regiões Sudeste (4.153 casos; 25,3 %), Nordeste (2.263 casos; 13,8 %), Norte (1, 764
casos; 10,7%) e Sul (126 casos; 0,8%). No mesmo período de 2017, foram confirmados
32 óbitos e existiam 17 óbitos em investigação. CONCLUSÃO: Há possibilidade de
alguns casos evoluírem para a fase crônica da doença e necessitarão de
acompanhamento em longo prazo. Atividades preparatórias devem ser realizadas para
capacitar a equipe de saúde para o manejo dos casos e avaliar a necessidade de insumos,
materiais, equipamentos e medicamentos para prestar o correto atendimento dos
pacientes. A organização dos serviços de saúde é fundamental para uma resposta
adequada diante do aumento do número de casos. A atenção aos pacientes suspeitos de
Chikungunya, na grande maioria dos casos, tem como característica a utilização de
tecnologias de cuidado que dispensam instalações e equipamentos de maior
complexidade e custo.
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Palavras Chaves: Chikungunya, Processos Clínicos, Epidemiologia.

AS NOVAS TERAPIAS NO TRATAMENTO DO HPV
Amanda Luiz Soares de Freitas1, Daliana Caldas Pessoa2, Thauan Victor Oliveira das
Neves Peixoto3, Isabelle Caldas Pessoa da Silva4
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Introdução: Sabe-se que o câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer que mais
acomete o público feminino no mundo, e quando se trata de países em desenvolvimento,
este é o tipo de câncer mais comum. Fatores de risco como baixo nível socioeconômico,
idade precoce ao início da atividade sexual e múltiplos parceiros sexuais vêm fazendo
com que a infecção pelo HPV, principal causa do câncer do colo do útero, venha se
tornando não apenas uma infecção sexualmente transmissível, e passe a ser um
preocupante problema de saúde pública. Devido às altas chances de reincidência do vírus,
faz-se necessária a busca por novos métodos de tratamento para HPV, uma vez que o
tratamento ineficaz pode desencadear em novas infecções e até mesmo o aumentar as
chances do desenvolvimento do câncer de colo uterino e outros tipos de câncer
relacionados ao mesmo vírus. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi realizar um
compilado dos tratamentos atualmente utilizados e realizar comparações entre eles, a fim
de definir o melhor curso de tratamento para as infecções causadas pelo Papiloma Vírus
Humanas. Método: este trabalho foi realizado por levantamento de artigos ciêntificos
sobre diagnósticos; tratamentos e reincidências do HPV. Resultados: Atualmente, as
terapias podem ser divididas entre as que utilizam agentes farmacológicos e as que
utilizam agentes não farmacológicos, sendo a principal diferença entre eles o foco do
tratamento, uma vez que métodos não farmacológicos foram na eliminação das lesões. O
tratamento mais eficaz engloba os dois tipos de abordagem, incluindo excisão cirúrgica e
estimuladores da imunidade. Conclusão: Finalmente, apesar da gama atual de métodos
para o tratamento das infecções, o que mais chama a atenção e se mostra mais promissor
são os testes que vêm sendo realizados com as vacinas profiláticas e curativas.
Palavras-Chaves: Câncer, Papiloma Vírus Humano (HPV), Novas terapias.
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PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES POR ASCARIS
LUMBRICOIDES
Andriella Paiva de Araújo1 e Luanda Bárbara Ferreira Canário de Souza2
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Introdução: Um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil são as doenças
parasitárias intestinais. Mesmo com todo desenvolvimento tanto na área farmacológica,
quanto nas medidas de saneamento básico e educação sanitária, as parasitoses intestinais
ainda são muito frequentes em todo território nacional. Uma das espécies mais
prevalentes dentre os parasitas intestinais é o Ascaris lumbricoides, causador da
Ascaridíase. As plantas ou derivados vegetais têm sido muito utilizadas com finalidade
preventiva, curativa ou paliativa, sendo uma alternativa de baixo custo para o controle e
tratamento das parasitoses intestinais. Objetivos: Resgatar na literatura as plantas
medicinais que têm sido usadas para o tratamento de infecções causadas por Ascaris
lumbricoides .Metodologia: Realizou-se uma busca de artigos científicos relacionados
com o tema estudado nas bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo),
Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google
Acadêmico, publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram: “plantas
medicinais”, “atividade antiparasitária”, “Ascaris lumbricoides”. Os artigos foram
analisados pelo título e resumo, sendo os escolhidos lidos na integra. Na qual os
critérios de inclusão considerados consistiram em trabalhos que se referissem ao uso de
plantas medicinais no tratamento de infecções parasitárias causadas por Ascaris
lumbricoides, escritos na Língua Portuguesa. Os critérios de exclusão foram
dissertações de mestrado e de testes de doutorado mesmo que pertinentes ao assunto e
artigos escritos em outros idiomas. Resultado: Entre os artigos analisados foi possível
detectar diversas espécies de plantas medicinais descritas como possuindo atividade
antiparasitária. Entre essas plantas temos: AllivumsativumL., Mormodicacharantia,
Artemisiaabsinthum e Rutachapalensis. Essas plantas apresentaram atividade antiAscaris atuando sobre o parasita com diversos mecanismos de ação. Conclusão: As
plantas medicinais são uma alternativa mais econômica e com menos efeitos adversos
no tratamento das infecções parasitárias, sendo necessário o desenvolvimento de mais
estudos que refinem as informações sobre a ação dessas plantas sobre os parasitas.

Palavras-Chaves: Plantas medicinais, Atividade antiparasitária, Ascaris lumbricoides.
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SOLUBILIZAÇÃO DA IPOMOEA PES-CAPRAE L. BR. CONVOLVULACEAE
EM NANOPARTÍCULAS PARA APLICAR COMO CICATRIZANTE.
Ariana Renaly de Oliveira1; Cátia Guaraciara F. T. Rossi2; Wanessa Azevedo de Brito3;
Daliana C. P. Da Silva4; Menilla Maria A. de Melo5.
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Introdução: A predominância da espécie da planta Ipomoea pes-caprae L. Br.
Convolvulaceae pela extensão litorânea do país, além de atuar na sustentação de dunas,
apresenta propriedades farmacológicas como cicatrizante, analgésica e antiinflamatória.
Esta planta vem sendo estudada pelo grupo de pesquisa da Fanec com intuito de obter
nanofármaco, onde será otimizada dose/resposta em pacientes, reduzindo assim, seus
efeitos adversos. Objetivos: No entanto, o objetivo deste trabalho foi obter um sistema
nanoemulsionado (SN), bem como solubilizar a Ipomoea pes-caprae neste sistema para
aplicar como cicatrizante em derme. Método: Na preparação do extrato foram
utilizados 42g das folhas secas, trituradas e depois, embebidas em 500mL de álcool
70%. Através do estudo fitoquímico foi constatado que a Ipomoea pes-caprae tem a
presença de taninos, saponinas, flavonóides, alcalóides. Na preparação do SN foram
utilizados 1,74g de T não iônico, 4,2g de Fa e 0,06g de óleo vegetal. Foi solubilizado
0,01g de extrato da Ipomoea pes-caprae em 2g do SN. Resultado: De acordo com as
caracterizações o SN apresentou um diâmetro de gotícula de 0,98 nm e o SNI 4,33 nm.
O pH foi 5 e a resistência a temperatura foi 100°C para ambos. De acordo com os
resultados, foi possível observar que o SNI não desestabilizou o SN apresentando uma
polidispersão de 100%, apenas houve um pequeno aumento no diâmetro da gotícula
(4,33 nm) devido a Ipomoea pes-caprae está presente no seio da micela, mantendo-se
ainda na escala de nanoemulsão. Conclusões: Portanto, o uso de nanoemulsão com
Ipomoea pes-caprae é uma ferramenta eficaz no controle do tempo de liberação do
fármaco e devido suas propriedades farmacológicas poderá ser utilizada na cicatrização
em derme.
Palavras-chaves: Ipomoea pes-caprae, nanoemulsão, cicatrização.
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AS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS DOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO
ESTEROIDES UMA REVISÃO
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Introdução: Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) estão entre os fármacos mais
amplamente usados no mundo. Eles possuem propriedades anti-inflamatórias,
analgésicas, antitérmicas e antitrombótica, tornando-se, úteis, portanto, para o controle
da dor aguda. Após os antimicrobianos, são as principais causas de reações cutâneas a
drogas. Na maioria das vezes os AINEs desencadeiam reações não alérgicas. São os
medicamentos mais envolvidos com intoxicação provocada por automedicação por
serem isentos de prescrição medica, e possuírem ação rápida no alivio da dor.
Objetivos: Determinar quais as principais interações e reações, entre os antiinflamatórios (AINEs), dentro de uma unidade de pronto atendimento (UPA) na cidade
de Natal/RN. Metodologia: Foi realizada uma consulta a lista publica dos
medicamentos padronizados de uma UPA da grande Natal nas bases de dados
SCIELOS, PUBMED e banco de dados do Micromedex® Healthcare Series.
Resultado: Foram identificadas a ocorrência de interações leves, moderadas e graves
pela classificação do Micromedex®, que podem ocasionar efeitos cardiovasculares,
hemorragias do trato gastrointestinal e anafiláticos. Conclusões: Os anti-inflamatórios
não esteroides (AINEs) constituem uma das classes de medicamentos mais utilizadas no
país, devido ao alivio da dor e sua facilidade de aquisição, embora possua diversos
efeitos adversos, alguns com consequências graves e que exigem os cuidados de manejo
mesmo em ambiente hospitalar. Sendo o acompanhamento farmacêutico
desempenhando importante função durante a terapêutica.
Palavras-Chaves: Anti-inflamatórios. Reações Adversas. Acompanhamento
Farmacêutico.
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INCIDÊNCIA DE SOROPOSITIVIDADE DOS TESTES SOROLÓGICOS DE
TRIAGEM PARA AS DOENÇAS, HIV, TOXOPLASMOSE, SIFILIS,
CITOMEGALOVIRUS E RUBEOLA, EM UM LABORATÓRIO NA GRANDE
NATAL/RN
Carla Luciene Gomes Barbosa1, Rodrigo Torres de Morais2, Cátia Guaraciara
Fernandes Teixeira3, Elio Pessoa Cazuza4 e Sérgio Augusto F. de Albuquerque5
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Introdução: A sexualidade compreende uma fase importante na vida das pessoas,
principalmente numa população em idade fértil, população essa que vivencia inúmeras
transformações sejam elas, sociais, corporais e/ou cognitivas. Muitas vezes sexo sem
proteção ocasionam doenças como a da sífilis, Toxoplasmose, Citomegalovirus, HIV,
etc. Que podem acarretar graves consequências à saúde reprodutiva e principalmente na
gestação, essas doenças desenvolvem diversas sequelas à saúde da mulher e/ou do
recém-nascido. Objetivos: O objetivo geral foi traçar um perfil de dados quantitativos
de exames feitos na população que compreende jovens, adultos do sexo feminino e
masculino em idade fértil. Metodologia: Essa pesquisa compreende uma análise de
dados quantitativos de acompanhamento de alguns exames como, Toxoplasmose,
Rubéola, Citomegalovírus, tendo como incidência o aumento do HIV e sífilis e
citomegalovírus. O estudo foi feito numa população geral, em idade fértil, jovens,
adultos (mulheres e homens) e gestantes. Resultado: Dos 5.386 exames de VDRL
realizados, 185 deles apresentaram reagentes; dos 2400 testes para HIV,
Citomegalovírus, Toxoplasmose e Rubéola 20 reagentes. Conclusões: Entende-se que é
primordial que a população jovem e adulta, se previna contra algumas doenças que são
sexualmente transmissíveis, que causam graves danos, às vezes até mesmo irreversíveis
para o cidadão.
Palavras-Chaves: DST’s. Exames de laboratório. População de risco.
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AUTOMEDICAÇÃO :UM HÁBITO COMUM NA CULTURA BRASILEIRA
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS), conceitua a automedicação
como sendo a seleção e uso de medicamentos para tratar sintomas e doenças auto
referidas sem aconselhamento do profissional de saúde qualificado para determinada
função, compreendendo etapa de autocuidado. Objetivo: O presente estudo tem por
intuito alertar e informar sobre as consequências da automedicação descontrolada no
Brasil, pois a falta de conhecimento pode causar graves consequências a quem faz o uso
indevido destas substancias. Método: A metodologia foi baseada em uma revisão de
literatura, utilizando artigos indexados nas bases de dados da Scientific Electronic
Library Online (SCIELO) com materiais selecionados dos últimos cinco anos.
Resultado: Os estudos evidenciam que a automedicação é uma pratica frequente no
Brasil e que esse hábito de utilização de medicamentos sem prescrição pode ocasionar
riscos irreversíveis a saúde. Conclusão: As pessoas não sabem do mal que um
medicamento pode causar quando ingerimos por conta própria, apesar de causar um
alivio imediato, o medicamento pode apenas mascarar a doença, causando o
agravamento no caso. A automedicação é sem dúvida um problema social e pode
prejudicar de forma direta o paciente. A população deve entender que medicamentos
são drogas exigindo um profissional capacitado para orientar, afim de diminuir o uso
indevido de substancias químicas pela população Brasileira.
Palavras-Chaves: Automedicação. Risco dos Medicamentos. Prevenção. Saúde
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REVISÃO DE LITERATURA: ANÁLISE DO USO DE DIVERSOS AINES E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DOS PACIENTES.
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Introdução: Os anti-inflamatórios não-esteróides (AINE) constituem uma das classes
de fármacos mais difundidas em todo mundo, abrangendo diferentes especialidades no
mercado global, utilizados no tratamento da dor aguda e crônica decorrente do processo
inflamatório. O hábito de se automedicar pode ocasionar danos à saúde do paciente,
como o surgimento de efeitos indesejáveis, agravos e mascaramento de doenças.
Objetivos: Analisar o uso dos diversos AINES e sua eficácia nos tratamentos. Método:
Foram utilizadas as bases de dados da Scientific Electronic Library Online (Scielo),
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), sites e artigos da área da saúde, para realizar a
revisão. Os artigos pesquisados estão no intervalo de tempo entre 2013 a 2017.
Resultado: Segundo a revisão bibliográfica os AINES são a classe de medicamentos
mais envolvida em automedicação, devido suas propriedades, acesso e preço.
Conclusões: Os AINES são medicamentos que possuem uma vasta gama de efeitos
adversos e não deveriam ser utilizados sem a orientação farmacêutica. Porém devido à
falta de acesso a serviços médicos essenciais o seu uso indiscriminado só aumenta e
existe a necessidade urgente de implementar políticas publica para garantir o uso
seguro.
Palavras-Chaves: Aines. Inflamações. Automedicação.
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM PSICOFARÁMACOS APLICADA A
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Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a atenção e a
assistência farmacêutica no âmbito dos transtornos mentais são ainda pouco
evidenciadas por falta de recursos humanos e financeiros. Os transtornos mentais são
alterações do funcionamento da mente que causam danos em importantes áreas da
regulação psíquica alterando o equilíbrio emocional, o rendimento intelectual e o
comportamento social adaptativo. Objetivos: O objetivo desse estudo é verificar o
papel do farmacêutico no âmbito da saúde mental, ressaltar de qual maneira a
assistência pode contribuir com a qualidade de vida dos pacientes, como também os
pontos críticos que envolvem os programas de saúde mental. Trata-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa, cuja análise de dados fundamentou-se na revisão de conteúdo
de documentos relacionados a esse tema focalizando a importância do farmacêutico
nesse contexto. Resultados: A assistência farmacêutica representa uma alternativa à
superação de problemas frequentes dos usuários da Saúde Mental, como a melhoria na
adesão ao tratamento farmacológico contribuindo para o uso racional de medicamentos,
na medida em que desenvolvem um acompanhamento sistemático da terapia.
Conclusão: Em relação à assistência farmacêutica muitas vezes o paciente tem acesso
ao medicamento, mas sem nenhuma orientação adequada do farmacêutico, com isso o
uso racional e seguro do medicamento acabam não ocorrendo ressaltando a importância
da presença do profissional farmacêutico no viés da saúde mental.
PALAVRA CHAVES: Assistência farmacêutica, Psicofármacos, Saúde Mental.
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Introdução: As enfermidades sempre estiveram presentes na humanidade e, essa
condição, induziu a necessidade da busca constante de conhecimentos para encontrar a
cura ou alívio dos sintomas dessas doenças. Neste contexto surgiu a Farmácia com a
missão de elaborar os medicamentos. Objetivos: O objetivo deste estudo foi de avaliar
o perfil dos consumidores dos medicamentos mais comercializados em farmácias
magistrais na cidade de Parnamirim-RN. Método: Foram entrevistados 384 clientes em
seis estabelecimentos de farmácias de manipulação. Para o estudo usou-se uma pesquisa
tipo semiestruturada, por meio da aplicação de questionários tipo entrevista
semiestruturada no município de Parnamirim/RN. Resultado: Dentre os entrevistados,
55% (n=213) são do sexo masculino e 45% (n=171) do sexo feminino. Dos
entrevistados que declararam estar utilizando qualquer tipo de medicamento no
momento da pesquisa, 33% (n=92) estão utilizando medicamentos industrializados,
enquanto, 67% (n=184) não utilizam medicamentos industrializados. Em relação ao
medicamento manipulados, 38% (n=13) estavam usando e 62% (n=21) não utilizavam
Conclusões: Através das entrevistas que no município de Parnamirim-RN conclui-se
que a maioria dos entrevistados conhecem os medicamentos e fatores como faixa etária,
renda e escolaridade, podem influenciar na aceitação de produtos de farmácias
magistrais.
Palavras-Chaves: Farmácia. Manipulação de medicamento. Magistral.

62

ANÁLISE DO PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
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Introdução: As enfermidades sempre estiveram presentes na humanidade e, essa
condição, induziu a necessidade da busca constante de conhecimentos para encontrar a
cura ou alívio dos sintomas dessas doenças. Neste contexto surgiu a Farmácia com a
missão de elaborar os medicamentos. Objetivos: O objetivo deste estudo foi de avaliar
o perfil dos consumidores dos medicamentos mais comercializados em farmácias
magistrais na cidade de Parnamirim-RN. Método: Foram entrevistados 384 clientes em
seis estabelecimentos de farmácias de manipulação. Para o estudo usou-se uma pesquisa
tipo semiestruturada, por meio da aplicação de questionários tipo entrevista
semiestruturada no município de Parnamirim/RN. Resultado: Dentre os entrevistados,
55% (n=213) são do sexo masculino e 45% (n=171) do sexo feminino. Dos
entrevistados que declararam estar utilizando qualquer tipo de medicamento no
momento da pesquisa, 33% (n=92) estão utilizando medicamentos industrializados,
enquanto, 67% (n=184) não utilizam medicamentos industrializados. Em relação ao
medicamento manipulados, 38% (n=13) estavam usando e 62% (n=21) não utilizavam
Conclusões: Através das entrevistas que no município de Parnamirim-RN conclui-se
que a maioria dos entrevistados conhecem os medicamentos e fatores como faixa etária,
renda e escolaridade, podem influenciar na aceitação de produtos de farmácias
magistrais.
Palavras-Chaves: Farmácia. Manipulação de medicamento. Magistral.
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HPV ANAL: CAUSAS E MEDIDAS PROFILÁTICAS
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Introdução: O HPV é um DNA-vírus que pode induzir uma grande variedade de lesões
proliferativas na região anogenital. Atualmente, há mais de 200 tipos de HPV descritos,
e aproximadamente 40 infectam o trato anogenital e pelo menos 20 subtipos estão
associados ao carcinoma de colo uterino. A transmissão do HPV ocorre
preferencialmente pela via sexual. Como o tempo de latência viral e os fatores
associados não são conhecidos, o vírus pode permanecer quiescente por muitos anos até
o desenvolvimento de lesões, dificultando o estabelecimento de intervalo mínimo entre
a infecção e o desenvolvimento das lesões. Tratando-se do diagnóstico, pode ser feito
pela anuscopia e o resultado pode ser confirmado com uma biópsia da lesão suspeita.
No Brasil foram aprovadas duas vacinas profiláticas contra o HPV, sendo elas a
bivalente da GlaxoSmithKline (2009) e a quadrivalente da Merck Sharp e Dohme
(2006). Essas vacinas contêm a proteína L1 do capsídeo viral e são produzidas por
tecnologia recombinante com o objetivo de obter partículas análogas virais dos dois
tipos mais comuns presentes nas neoplasias cervicais, o HPV16 e o HPV18,
responsáveis por 70% dos casos desse tipo de neoplasia. Objetivos: O objetivo
principal desse trabalho é identificar as causas e medidas profiláticas do HPV anal,
destacar os principais grupos de risco e os tipos de vírus do HPV que afetam a região
anal e demonstrar a relação do câncer e do HPV na região anal. Método: Este estudo foi
realizado através das pesquisas nas bases de dados da Scielo, Bvs, revistas eletrônicas e
artigos em geral, sendo possível um embasamento teórico para análise e apresentação
dos dados relevantes sobre a doença. Os artigos estão contemplados num intervalo de
tempo entre 2006 a 2018. Resultados: Eficácia comprovada de ambos os tipos de
vacinas atualmente em teste. Conclusões: É comprovado com evidência científica que a
aplicação da vacina, em homens e mulheres, contendo os quatro tipos virais mais
importantes resultará na diminuição do índice de infectados e, consequentemente, na
redução de gastos com tratamentos.

PALAVRAS-CHAVE: HPV anal. Causas. Medidas profiláticas.
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HIPERTENSÃO EM IDOSOS
Jackson de Oliveira Teixeira¹, João Felipe Bezerra².
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Introdução: A transição demográfica e epidemiológica é um fenômeno mundial. As
Doenças Crônicas são bastante prevalentes, com o aumento na população idosa, e dentre
essas destaca-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) devido diversos fatores
fisiopatológicos, e seus fatores de risco como tabagismo, sobrepeso, obesidade, dentre
outros. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo analisar os aspectos
epidemiológicos, fisiológicos bem como a adesão desse público ao tratamento
farmacológico. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão da
literatura acerca dos aspectos epidemiológicos, fisiológicos, bem como sobre a adesão
dos idosos ao tratamento farmacológico. Realizou-se levantamento de dados na
Biblioteca Científica Eletrônica Online (Scielo), e na Literatura Latino Americana do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Critérios de inclusão: artigos publicados nas
bases de dados citadas no período de 2006 a 2018; Após levantamento, identificou-se
152 publicações entre artigos de periódicos, dissertações e monografias. Após leitura
flutuante, selecionou-se 20 estudos, realizando leituras exaustivas dos textos e
organizando suas respectivas ideias. Resultados: O tratamento farmacológico
demonstra redução de algumas complicações como AVC, Insuficiência Cardíaca e
mortes de origem cardiovasculares, porém o tratamento não farmacológico também
auxilia na melhoria do quadro clínico. Conclusão: Para que haja o efetivo controle da
HAS é necessária a adesão ao tratamento de modo efetivo tanto no aspecto
farmacológico como não farmacológico. De acordo com os estudos analisados foi
verificada a baixa adesão dos idosos ao tratamento farmacológico, porém esse quadro
apresentou melhora quando houve a atuação do profissional farmacêutico, que orientou
de forma eficaz quanto ao uso das medicações, bem como de suas interações. Todavia a
atuação da equipe multidisciplinar irá ser essencial para que esse processo seja efetivado
com sucesso.
PALAVRAS CHAVES: Idosos, Hipertensão arterial e adesão
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO GEL DE ÓLEO-RESINA DE Copaifera
langsdorffii SOBRE MICRO-ORGANISMOS CAUSADORES DE INFECÇÕES
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Introdução: As infecções cutâneas podem ser causadas por vírus, parasitas, fungos e
bactérias, sendo tratadas por antimicrobianos tópicos, antissépticos, curativos e
bioterapia. Atualmente, devido à dificuldade da cicatrização e tratamento de lesões de
pele, pesquisas têm sido realizadas para a obtenção de novas alternativas terapêuticas,
tais como biofilmes e géis a base de plantas e seus derivados. Objetivo: o presente
estudo consistiu em avaliar a ação antimicrobiana do gel de óleo-resina de Copaifera
langsdorffii contra bactérias e fungos causadores de infecções cutâneas. Método: a
atividade antimicrobiana foi realizada pelo método de difusão em ágar com poços, em
que se utilizaram géis contendo as concentrações de 1%, 3% e 6% de óleo-resina de
Copaifera langsdorffii contra Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus
epidermidis ATCC 12228, Streptococcus pyogenes ATCC 19615, Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853 e Candida parapsilosis ATCC 22019. Resultado: o gel de
óleo-resina de Copaifera langsdorffii mostrou melhor atividade inibitória contra a
levedura Candida parapsilosis, na concentração de 6%. E dentre as bactérias, somente a
cepa de Staphylococcus epidermidis não foi inibida. Conclusões: o gel testado mostrou
in vitro considerável atividade antifúngica e antibacteriana contra micro-organismos
patogênicos, podendo vir a ser utilizado na terapêutica para tratar infecções cutâneas,
desde que seja aprofundado os estudos para garantir a sua segurança e eficácia.
Palavras-Chaves: Infecção cutânea. Copaifera langsdorffii. Antimicrobiano.
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A AUTOMEDICAÇÃO EM UMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO INTERIOR
DO RIO GRANDE DO NORTE
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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a automedicação como a
seleção e uso de medicamentos por indivíduos para tratar doenças ou sintomas auto
reconhecidos e, assim, a automedicação é um dos elementos do autocuidado. No Brasil,
de acordo com a lei vigente, a automedicação é definida como o uso de medicamentos
sem receita médica, orientação e / ou a supervisão de um médico ou dentista. Todo
medicamento possui um risco inerente mesmo aqueles que são classificados como
medicamentos isentos de prescrição podem gerar reações adversas sendo algumas
podendo causar risco de morte ao paciente. Constituindo um grave problema de Saúde
Pública no país. São muitas as causas da prática de automedicação destacando-se a falta
de acesso a serviços médicos e o aspecto cultural. Objetivos: Determinar qual
medicamento mais utilizado na pratica de automedicação em uma farmácia comunitária
na cidade de Baia Formosa/RN. Metodologia: Foi aplicado um questionário em 153
pessoas que efetuaram compra de medicamentos sem prescrição médica em uma
drogaria da cidade de Baia Formosa, sendo o estudo caracterizado como estudo
transversal observacional com abordagem quantitativa e qualitativa com enfoque na
análise de conteúdo. Resultado: Os medicamentos mais utilizados foram:
DICLOFENACO DE POTÁSSIO com 29%, DORFLEX com 22%, DIPIRONA com
18%, NIMESULIDA com 18%, TOSILAX com 15%. Conclusões: Os principais
medicamentos dispensados sem prescrição foram analgésicos e anti-inflamatórios o que
demostra a falta de acesso aos serviços médicos básicos na comunidade. Devido as
reações adversas o farmacêutico possui um papel relevante para a comunidade.
Palavras-Chaves: Automedicação. Uso irracional. Medicamentos.
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EFEITOS EXTRAPIRAMIDAIS RELACIONADOS AO USO DO
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Introdução: A metoclopramida é um fármaco útil devido aos seus efeitos antieméticos
e procinéticos. Seu efeito antiemético é resultado do antagonismo do receptor de
dopamina D2 na zona de gatilho dos quimiorreceptores no sistema nervoso central. As
reações extrapiramidais são o efeito colateral agudo mais comum da metoclopramida
com uma incidência de até 25% nos pacientes idosos e jovens. O efeito extrapiramidal
da metoclopramida caracteriza-se pela presença dos sintomas, que são a acatasia,
distonia, parkinsonismo e discinesia. Os sintomas mais frequentes acontecem na forma
aguda, e podem aparecer mesmo na dose padrão. Objetivos: Analisar na literatura
acadêmica os efeitos extrapiramidais ocasionados devido ao uso da metoclopramida.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados SCIELOS,
PUBMED, Drugs.com e NCBI. Resultado: Dos artigos analisados, foi possível
identificar que os principais sintomas extrapiramidais causados pelo uso prolongado de
metoclopramida são a discinesia tardia e o parkinsonismo; enquanto a distonia aguda e a
acatisia podem ocorrer de maneira mais frequente, inclusive em uma única dose do
medicamento. Conclusões: A metoclopramida pode induzir efeitos neurológicos
principalmente agudos; essas reações adversas são frequentemente diagnosticadas
erroneamente e tratadas indevidamente. A presença do profissional farmacêutico em
âmbito hospitalar e nas drogarias comunitárias pode auxiliar na orientação mediante aos
efeitos extrapiramidais, assim como no uso racional e seguro do medicamento.

Palavras-Chaves: Efeito Extrapiramidal. Metoclopramida. Antiemético.
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AVALIAÇÃO DE SUPLEMENTO TERMOGÊNICO: ABORDAGEM
FARMACOLÓGICA E SOCIAL
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Introdução: Os termogênicos são suplementos considerados auxiliadores ergogênicos.
Eles também são conhecidos como queimadores de gordura e são caracterizados por
aumentarem o metabolismo. Objetivo: O estudo busca apresentar como o termogênico
é utilizado, suas substâncias e como pode contribuir para melhorar a qualidade de vida
humana, visto que a substância é utilizada por praticantes de atividade física que visam
através da ação termogênica manter o metabolismo acelerado para que o mesmo tenha
uma maior queima calórica ao longo do dia e venha a perder peso. Método: Para
construção deste trabalho, foram selecionados trabalhos acadêmicos tendo como
principal tema o termogênico, com foco principal em sua contribuição para melhoria da
qualidade de vida humana. A revisão bibliográfica foi realizada em estudos publicados
nos últimos 10 (dez) anos, pesquisados na base de dados, BVS e Scielo. Resultados:
Por proporem uma mobilização de gordura efetiva, os termogênicos são opções
atraentes aos praticantes de atividades físicas e às pessoas que buscam emagrecer, a
ingestão de cafeína antes do exercício físico promove melhorias rápidas e significativas
no desempenho desportivo. Os efeitos adversos de substâncias termogênicas são
relatados em diversos estudos. A efedrina, por exemplo, pode ocasionar efeitos sobre o
sistema cardiovascular e no sistema nervoso central. Conclusões: Acredita-se que o
conhecimento sobre as substâncias e efeitos do termogênico na vida de um indivíduo,
venha a contribuir para melhor satisfação na utilização do mesmo, à respeito da
substância mais propicia para cada organismo, dependendo da necessidade da pessoa.
Com orientação de um farmacêutico à interdisciplinaridade de ações de saúde, a esses
pacientes que buscam uma melhoria na qualidade de vida, a partir da responsabilização
com o seu objetivo em fazer uso do termogênico.
Palavras- Chave: Termogênico. Qualidade de vida. Substâncias.
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Introdução: Os antibióticos constituem uma importante classe de medicamentos
utilizados na medicina, sendo sua descoberta por Alexander Fleming promoveu uma
revolução na Terapêutica. A utilização inadequada destes fármacos causam a resistência
microbiana que constituem uma ameaça à saúde Mundial. Objetivos: Identificar o perfil
dos antimicrobianos solicitados e dispensados na cidade de baía formosa. Metodologia:
Foi analisado o banco de dados de uma farmácia comunitária, onde foi colhido o
medicamento utilizado, sexo e quantidade aviada. Resultado: Os antibióticos mais
aviados foram: 31% Amoxicilina, 3% Amoxicilina+ Clavulanato, 8% Azitromicina,
26% Cefalexina, 2% Kollagenase + Clorafenicol, 5% Metronidazol, 3% Norfloxacino,
5% Sulfametataxazol + Trimetroprima E 3% Tobramicina. Conclusões: A classe
terapêutica mais requisitada pela classe médica é os β-lactâmicos dentro dessa classe
terapêutica o fármaco mais utilizado foi a amoxicilina, provavelmente pelo fato de ter
amplo espectro e ter ação bactericida. As mulheres são o publico que mais consome os
antibióticos em todas as classes. Os farmacêuticos, com seu comprometimento e grau de
conhecimento sobre o uso discriminado de antimicrobianos podem assim contribuir
para uma conscientização para o uso adequado destes fármacos.
Palavras-Chaves: Automedicação. Uso irracional. Medicamentos.

70

INCIDÊNCIA DE VDRL POSITIVOS EM RECÉM NASCIDOS EM UMA
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Introdução: No Brasil, a incidência da sífilis entre recém-nascidos é alta. A sífilis
primária costuma não ser percebida pelo paciente e, na fase latente, pode se prolongar
por muitos anos. Por isso, para evitar a sífilis congênita, é importante o teste para seu
diagnóstico durante o pré-natal. O uso de preservativo, políticas públicas educacionais
bem como o acompanhamento do pré-natal são cruciais para a efetiva prevenção da
sífilis. Objetivos: Determinar a incidência de V.D.R.L positivos em uma Maternidade
da Grande Natal. Metodologia: Foi realizado a Análise estatística dos resultados do
banco de dados do laboratório instalado em uma maternidade de São Gonçalo do
Amarante. Resultado: Dos 488 nascimentos 98 foram positivos para o teste de VDRL
que corresponde a uma incidência de 20%. Conclusões: A positividade do VDRL
sugere uma alta taxa de infecção por sífilis e exige a elaboração de políticas públicas
para evitar uma epidemia desta doença sexual que avança em nosso estado.
Palavras-Chaves: Sífilis, VDRL, Pré-natal.
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pH VAGINAL: RELEVÂNCIA NA ASSIMILAÇÃO NO APARECIMENTO DE
AGENTES PATOGÊNICOS
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Introdução: Sabe-se que o organismo do ser humano é bastante complexo e cheio de
estratégias para proteger a si mesmo. Um exemplo disso é a colonização de alguns
meios por bactérias saudáveis, como acontece no estômago e meio vaginal. Outra
barreira de proteção natural do organismo é o próprio pH, que varia de acordo com a
estrutura. Enquanto no sangue e na urina o ser humano apresenta pH básico, no meio
vaginal o pH mais adequado para evitar a proliferação bacteriana é ácido. Objetivos: O
objetivo principal desse trabalho é disseminar a assimilação do pH com o aparecimento
dos patógenos no órgão sexual feminino.Método: Para a realização desse trabalho, foi
feito o levantamento em revistas científicas nos últimos oito anos sobre aparição dos
agentes patogênicos na região vaginal relacionado com a variação no pH do local
abordado. A pesquisa foi efetuada por meio da busca de palavras-chaves (key-words)
nas bases de dados do “Pubmed”, “Scielo” e no “ScienceDirect”. Resultados: Visto que
essas infecções são eclodidas quando a flora vaginal da mulher não está em total
equilibrio, principalmente quando o seu pH deixa de ser ácido e passa ser alcalino. Vale
salientar que a predominância dessas vaginoses e vaginite estão ocasionando problemas
a saúde pública, devido a falta de recursos para os profissionais que tentam hostilizar a
ação do assunto abordado (vaginoses e vaginite). Conclusões: Esse trabalho tem o
intuito de atualizar os conceitos básicos e clínicos relacionados ao aparecimento desses
microrganismos no órgão sexual feminino relacionado com a descrepância do pH
vaginal.

PALAVRAS-CHAVE: Citologia. PH. Imunidade. Doenças.
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Introdução: a incidência de resistência as cefalosporinas pelas enterobactérias tem
aumentado no ambiente hospitalar, tornando-se um problema de saúde pública mundial,
no qual são necessárias medidas para minimizar a sua disseminação. Objetivo: analisar
o perfil de resistência das enterobactérias em âmbito hospitalar a cefalosporinas, tendo
como base uma revisão de literatura, enfatizando as espécies isoladas, as cefalosporinas,
amostras biológicas e o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Método: foi
realizada uma revisão sistemática de publicações indexadas nas bases Google
acadêmico, Periódicos CAPES e Scielo, no período de 2008 a 2018. Resultado: dentre
os nove artigos selecionados, observou-se que a enterobactéria mais prevalente quanto
ao perfil de resistência a cefalosporinas foi Escherichia coli, correspondendo a 21,1%
(9). A maior incidência de resistência quanto à geração foi a de terceira geração
(62,1%,36), enquanto ao tipo de cefalosporina, destacou-se a ceftriaxona (24,5%,14). A
urina foi a amostra biológica mais frequente, com 42,9% (9) e o teste de sensibilidade
utilizada foi a disco-difusão (66,7%, 6). Conclusões: desta forma, conclui-se que a
multirresistência à cefalosporinas tem se expandido no decorrer do tempo, sendo de
suma importância o desenvolvimento de programas e medidas para reduzi-la,
proporcionando a prescrição racional dos antibióticos, bem como, auxiliando a
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Palavras-chaves: Enterobactérias. Resistência. Cefalosporinas.
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Introdução: As hemoglobinopatias são consideradas como uma das doenças genéticas
mais comuns em todo o mundo, com prevalência de portadores heterozigotos de seus
principais tipos em aproximadamente 5% da população mundial. Devido à
heterogeneidade clínica e genética dessas alterações genéticas é fundamental estabelecer
a investigação laboratorial das diferentes formas de hemoglobinas variantes e de
talassemias. Objetivo: revisar os conceitos relativos às hemoglobinopatias mais
frequentes no Rio Grande do Norte. Metodologia: a pesquisa empregada foi uma busca
sistemática utilizando as seguintes bases de dados: Pubmed, ScienceDirect, MedLine,
Google acadêmico e Scielo, onde foram selecionados artigos científicos, dissertações e
livros que condiziam com o tema. Resultados: Hemoglobinopatias é o nome dado aos
grupos de doenças autossômicas recessivas que compreendem as talassemias, doença
falciforme, hemoglobinas instáveis e hemoglobinas variantes com alterações funcionais.
As talassemias são decorrentes do desequilíbrio das concentrações de globinas alfa e
beta, afetadas durante seus processos de síntese, que diminuem ou suprimem a produção
de globinas alfa ou beta que compõe o tetrâmero da molécula de hemoglobina. A
diversidade das lesões genéticas que afetam as sínteses de globinas nos genes alfa e beta
resultam a expressiva heterogeneidade clínica, celular e de resultados laboratoriais das
talassemias. Conclusão: a pesquisa das alterações associadas as hemoglobinopatias
pode ajudar no diagnóstico das mesmas e dar subsídio para futuras pesquisas de terapia
individualizada

Palavras-chaves: Hemoglobinopatias, Anemias Hemolíticas, Diagnóstico
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HPV (VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO) ANAL SUAS FORMAS E
TRATAMENTO
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Introdução: O HPV (papiloma vírus humano) anal é um dos tipos patológicos, que
hoje é estudado com um co-fato indicativo para neoplasia anal, trata-se de uma infecção
sexualmente transmissível que acomete tanto mulheres como homens manifestar-se nas
formas clínicas, subclínicas e latente, sendo predominante as formas subclínicas. Outro
aspecto interessante é o tratamento padronizado para a infecção anal pelo HPV, os mais
comuns são as medicações tópicas (podofilina, ácido tricloroacético e podofilotoxina),
os procedimentos cirúrgicos (ablação elétrica, LASER, coagulação pelo infravermelho,
crioterápia e excisão cirúrgica) e os imunomo duladores (imiquimode, resiquimode e
interferon). Objetivos: O objetivo principal desse trabalho é identificar e demostrar a
importância dos diversos tratamentos sobre HPV anal. Método: Trata-se de um estudo
relacionando ao tema foi analise explicativa bibliográfica. A base de dados online
pesquisadas foi: ScieELO (Scientific Electronic Library Online); Google acadêmico;
sites da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) As buscas textuais foram realizadas para os
seguintes descritores: Papillomavirus Humano, epidemiologia, diagnóstico e tratamento
do HPV anal, câncer do colo retal, Não houve delimitação por período. Resultado:
Podofilina 15% em Solução Alcoólica, Podofilotoxina 0,15% creme; Imiquimod 5%
creme; Eletrocauterização/Eletrocoagulação/ Eletrofulguração Criocauterização/
Crioterapia/ Criocoagulação Vaporização à LASER ; Cirurgia de Alta Freqüência
(CAF); Exérese cirúrgica. Conclusões: Embora o HPV seja doença teoricamente
passível de prevenção primária, a detecção e o tratamento adequado das lesões
precursoras é atualmente a base para o controle da doença. Ainda são necessários
esforços para melhorar a sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e
negativos dos testes diagnósticos, assim como para aumentar a conscientização das
mulheres em aderirem aos programas de controle.

Palavras-Chaves: HPV ANAL. TRATAMENTO. PAPILOMA VIRUS HUMANO.
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ANÁLISE FITOQUÍMICA DA MARCELA – Egletes viscosa
Rosemary dos Santos¹, Catia Rossi Guaraciara² João Felipe Bezerra³
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Introdução: Este trabalho trata acerca do uso da Marcela, sendo uma análise
fotoquímica, analisando propriedades terapêuticas ou toxicas existentes. Analisando de
forma ampla a planta e seus possíveis usos e compostos. Objetivos: Com o presente
trabalho pretende-se oferecer uma modesta contribuição ao estudo fotoquímica da
planta Egletes viscosa, verificando a presença de vários constituintes químicos dessa
planta através de reações qualitativas de coloração e precipitação. Método: Pode-se
classificar esta pesquisa no âmbito metodológico, como uma pesquisa majoritariamente
qualitativa, mas que se utiliza também de métodos quantitativos, bibliográfica e
documental por utilizar diversos artigos, além de dados coletados in locu. Resultado: O
uso medicinal da planta Egletes viscosa como anti-inflamatório, antiespasmódico e
analgésico nos distúrbios gástricos, na diarréia e disenteria.pela população de diferentes
partes do mundo tem eficácia comprovada em vários modelos experimentais. Neste
contexto, os efeitos biológicos ou farmacológicos, justificam o uso desta espécie e
reconhece os conhecimentos empíricos da sociedade. Entretanto, a maioria dos
compostos ativos dessa planta continua obscuros e a descoberta destas substâncias
poderia levar à obtenção de novos fitofármacos ou mesmo fármacos para diversos
tratamentos. Diversos compostos de significância terapêutica foram encontrados nas
soluções extrativas, incluindo flavonóides, com propriedades anti-inflamatórias,
antiespasmódicas, reguladoras do fluxo sangüíneo,; terpenóides; ácidos e bases
orgânicas; alcalóides; resinas; saponinas, as quais conferem atividade diurética,
expectorante, mucolítica, anti-séptica e anti-inflamatória; gomas e mucilagens,
responsáveis pela atividade que a planta estudada apresenta de laxativos e reguladores
do apetite; taninos pirocatéticos; taninos(hidroxilasfenólicas), os quais conferem a
planta propriedades anti-séptica, antidiarréica, anti-inflamatória, anti-hemorrágica;
taninos pirogálhicos. Conclusões: Dessa forma, em consonância com os objetivos
apresentados, concluímos que a triagem fotoquímica permitiu identificar os principais
componentes presentes nas soluções extrativas aquosa e alcoólica da macela,
possibilitando a aquisição de informações tais grupos, que podem tornar-se úteis para
futuro isolamento e identificação de cada um dos compostos químicos naturais.
Palavras-Chaves: Marcela; Análise, Fitoquímica.

76

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM PACIENTES DIABETICOS
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Introdução: A prestação de cuidados em saúde é bastante complexa e pressupõe o
necessário equilíbrio entre benefícios e danos que acompanham todo processo, a fim de
proporcionar ao indivíduo o mais completo bem-estar. A utilização de diversos
medicamentos simultaneamente aumenta as chances de ocorrer efeitos indesejáveis. O
uso de múltiplos medicamentos, ou polifarmácia, é comum e crescente na prática
clínica, principalmente em pessoas acima de 65 anos. Este crescimento relaciona-se a
vários fatores, como o aumento da expectativa de vida e o consequente aumento da
multimorbidade, o que ocasiona o uso de associações medicamentosas para o manejo de
várias condições de saúde, como a hipertensão e o diabetes. Objetivos: Identificar os
principais fármacos utilizados no tratamento de diabetes e a ocorrência de interações
medicamentosas. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de
dados SCIELOS, PUBMED e banco de dados do Micromedex® Healthcare Series.
Resultado: Dos medicamentos utilizados na terapêutica da diabetes foram identificadas
11 interações que merecem cuidados sendo 9 classificadas como moderadas e duas
leves segundo os critérios da Micromedex®. Conclusões: Com o aumento da
expectativa de vida dos pacientes o uso de medicamentos para garantir uma qualidade
de vida foi incrementado o que necessita a presença do profissional farmacêutico para
orientar o manejo adequado e evitar o aparecimento de injurias durante o tratamento.
Palavras-Chaves: Polifarmácia, Diabetes. Uso irracional de Medicamentos.

77

CAUSAS DE ANEMIAS EM CRIANÇAS E ADULTOS
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Introdução: Nos dias atuais tanto as crianças quanto os adultos estão propícios a
adquirir algum tipo de anemia, principalmente por déficit de uma alimentação
balanceada e saudável, onde ocorre o baixo nível de ferro e vitaminas na corrente
sanguínea. A anemia, principalmente por carência alimentar de ferro biodisponível,
representa o problema nutricional hegemônico em nível de saúde coletiva, no mundo
atual, estimando-se sua ocorrência em 2.100.000.000 de casos, ou seja, mais de 1/3 de
toda a população mundial. Nesse contexto conseguirmos identificar a prevalência e ás
causas das anemias diversas se faz muito importante. Objetivo: mostrar o que é anemia,
os tipos de anemias e as possíveis causas de anemia assim como também os fatores de
risco para adquirir esse tipo de patologia. Metodologia: trata-se de uma revisão
bibliográfica empregando uma busca sistemática utilizando as seguintes bases de
dados: Pubmed, ScienceDirect, MedLine, Google acadêmico e Scielo, onde foram
selecionados artigos científicos e dissertações condizentes com o tema. Discussão: A
anemia é definida pela diminuição da hemoglobina circulante, responsável pelo
transporte de oxigênio. Dentre os tipos de anemias temos as hemorrágicas em função de
sangramento em excesso; as hemolíticas que existe dois tipos hereditárias que causa
hemoglobinapatias e enzimopatias, além das deficitárias em função de deficiência de
vitamina B12, ácido fólico ou ferro. As principais causas da deficiência de ferro, é
relacionada a uma dieta desproporcional dos micronutrientes necessários, Infecção
continua e perda crônica de sangue. Crianças menores de cinco anos, mulheres de 10 a
49 anos em período fértil e mulheres gravidas são os grupos mais susceptíveis.
Conclusão: É recomendado acompanhamento desses grupos mais susceptíveis para
evitar consequências danosas aos mesmos.
Palavras-chaves: Hemoglobina, Ferro, Anemias
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS
ORAIS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS – UMA REVISÃO DE
LITERATURA.
Aylla Sofia Lopes de Medeiros¹, Menilla Maria Alves de Melo²,
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Introdução: Na terapia contra o câncer torna-se crescente a utilização de
antineoplásicos orais, aumentando a responsabilidade do paciente em relação ao seu
tratamento. A facilidade da administração é a principal vantagem desses medicamentos.
A atenção farmacêutica se faz necessária no cuidado ao paciente em uso de terapia
antineoplásica oral, a fim de auxiliar na adesão ao tratamento e garantir a qualidade e a
segurança da terapia em quaisquer das etapas da doença, promovendo o uso racional
desses medicamentos e consequente sucesso terapêutico. Objetivo: Elaborar uma
revisão da literatura a respeito do impacto da atenção farmacêutica no acompanhamento
farmacoterapêutico de pacientes oncológicos em terapia com antineoplásicos orais.
Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura, a qual integra artigos de 2006 a
2018. A busca dos artigos ocorreu nas bases de dados Pubmed, Scielo e ScienceDirect.
Resultados: Foram selecionados inicialmente 36 artigos, 13 foram escolhidos para
compor a revisão. Foi visto que os cânceres gastrointestinais e de mama apresentaram
maior incidência nos estudos, com prevalência no sexo feminino. Com relação a faixa
etária, os pacientes apresentaram em média de 38 a 86 anos. Os antineoplásicos orais
mais utilizados nos estudos foram a capecitabina e anastrozol. O longo tempo de
tratamento, aparecimento de efeitos adversos, e esquecimento de horário de tomada da
dose se destacaram como os principais fatores relacionados a não adesão ao tratamento
oral. Para todos os trabalhos analisados, a orientação farmacêutica foi um elemento
importante na adesão ao tratamento bem como, uso racional desses medicamentos.
Conclusão: O profissional farmacêutico desenvolve um papel importante nos cuidados
com os pacientes oncológicos, sendo de grande relevância o acompanhamento
farmacoterapêutico para adesão ao tratamento e consequente efetividade.

Palavras-chave: antineoplásicos orais. adesão ao tratamento. atenção farmacêutica.
câncer.
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O USO DA ALOE VERA NO TRATAMENTO MEDICINAL
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Introdução: A Aloe vera é conhecida há pelo menos três mil anos, somente, no último
século é que esta planta conquistou o interesse da ciência oficial. Hoje em dia, vários
centros de pesquisa nos hospitais e na indústria cosmética estão trabalhando para
conhecê-la e aplicá-la nas suas múltiplas funções. Objetivo: o objetivo deste trabalho
foi fazer uma revisão da literatura sobre o uso da Aloe vera no tratamento medicinal. A
pesquisa busca explicar a ocorrência de acontecimentos, bem como, identificar os
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
Metodologia: Para tanto, foi utilizado como fonte o SciELO, Google Acadêmico,
PubMed. De acordo com a literatura a Aloe vera é uma das plantas populares que mais
merece destaque, por ser utilizada na maioria dos cosméticos, em fitoterápicos, dentre
outros. Resultados: O valor dessa planta reside em sua capacidade de regenerar tecidos
danificados, o que faz com bastante eficiência, isso se deve, por ser rica em flavonóides,
antraquinonas, saponinas. Conclusão: Desta forma, concluiu-se que, o trabalho torna-se
relevante, por questionar a temática em questão, contribuindo para o conhecimento
científico e acadêmico.

Palavras-Chaves: Aloe vera, Regeneração de Tecidos, Flavonóides.
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Vitex gardneriana Shauer: TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA
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A Vitex gardneriana Shauer é uma planta de pequeno porte e uma das poucas
Verbenaceae encontradas no sertão nordestino, sendo muito utilizada pela população
para diversos fins patológicos, como verminose, gripe, estalicido, gases, dor de barriga,
sinusite, inflamação na próstata e ainda para dor nos ossos, problemas de rins e coluna,
dentre outros. Contudo, o objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão literária
utilizando artigos, materiais virtuais dos últimos 15 anos na utilização da Vitex
gardneriana Shauer para o tratamento do câncer de próstata. No âmbito metodológico
esta pesquisa foi majoritariamente qualitativa, bibliográfica e documental por utilizar
diversos artigos, conceitos e a literatura já existente na área estudada, utilizando como
fonte o SciELO, Google Acadêmico, PubMed. Apesar de não existir multiplicidade de
estudos que comprovem o direcionamento exato da Vitex gardneriana Shauer no
tratamento de câncer de próstata, ele atua no quadro anti-inflamatório, causando uma
melhor qualidade de vida ao portador da doença, além do beneficio de utilização de uma
medicação fitoterápica, que será, em regra, menos agressiva ao organismo. Portanto, na
literatura são poucos os trabalhos que abordam e buscam analisar de forma atual o uso
desta espécie vegetal para o tratamento de câncer de próstata.

Palavras-Chaves: Vitex gardneriana Shauer; tratamento de câncer de próstata;
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ANÁLISE DO PERFIL DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIBIÓTICOS EM UMA
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Introdução:O uso correto de antibióticos é importante para o tratamento e para evitar
problemas como a resistência bacteriana, sendo a principal ferramenta a prescrição. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)estabeleceu a Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) n° 20/2011, tornando obrigatórioa retenção da receita e sua
escrituração eletrônica.O conhecimento do padrão de prescrição éimprescindível para os
profissionais médicos e farmacêuticos que tem um importante papel, orientando o
paciente quanto aos riscos da utilização destes medicamentos eminimizando a
automedicação e promovendo o uso racional dos antibióticos.Objetivos:O objetivo do
presente trabalho foi analisar se as prescrições estão sendo aviadas conforme as
especificações da legislação em vigor. Trata-se de um estudo descritivo transversal, com
abordagem quantitativa. Os dados coletados foram obtidos por meio da interpretação
das prescrições médicas de antimicrobianos retidas em uma drogaria no município de
Canguaretama/RN no período janeiro a abril de 2018.Resultado:No período deestudo
foi analisado umtotal de 146prescrições de antibióticos sendo a amoxicilinao mais
consumido. A classe mais prescrita foram os Beta-Lactâmicos (32,9%). A prescrição
pelo nome genérico foi realizada na maioria das receitas (87,7%). A especialidade do
profissional mais presente foi a de cirurgião dentista (13,7%) seguida de pediatra, apesar
de diversas prescrições não haver a especialidade descriminada. O carimbo ou
assinatura do prescritor não se fazia presente em apenas uma receita. Informações
relevantes como posologia e período de tratamento adequado estavam ausentes em
34,2% das receitas. Problemas de legibilidade se fizeram presentes em 16,4% das
prescrições. O estudo ainda verificou que 60,3%dos pacientes eram do sexo feminino e
que em 30,8% das prescrições os antibióticos foram associados a outras classes de
medicamentos. Conclusões: Ressalta-se a necessidade de constante atualização dos
prescritores e dispensadores pois a ausência de dados,assim como, a ilegibilidadepodem
levar a erros de medicação, comprometendo assima segurança e a eficácia terapêutica
além de contribuir para o surgimento deresistência aos microrganismos.
Palavras-chaves:Antibióticos, Análise, Prescrições.
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Introdução: A automedicação consiste no consumo de medicamentos sem orientação
ou prescrição de um profissional de saúde responsável. Os idosos são considerados
grupo de risco no consumo de medicamentos, mas ainda assim correspondem ao grupo
que mais realiza a prática da automedicação, gerando riscos a sua saúde. Objetivos: O
objetivo deste trabalho foi realizar uma abordagem bibliográfica sobre automedicação, a
fim de alertar a população quanto aos seus riscos à saúde, tendo como público alvo os
idosos. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura do tipo descritiva, para a
qual foram selecionados 27 artigos publicados nos anos de 2007 a 2017, sobre a
temática de automedicação na população idosa, bem como da conduta do farmacêutico
na educação continuada no que se refere aos riscos e agravos à saúde devido ao uso
irracional dos medicamentos. Resultados: Foi observado que ao praticar a
automedicação, o indivíduo não procura ajuda médica para solucionar o problema de
saúde, seguindo orientações dos vizinhos, amigos ou familiares, podendo agravar seu
quadro clínico. Os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios representam as
principais classes de medicamentos relacionadas à automedicação nos idosos. A
facilidade de acesso aos medicamentos foi a causa mais relevante para tal prática. O
profissional farmacêutico deve assumir a responsabilidade de promover a saúde e
contribuir a favor do uso racional de medicamento. Conclusão: A automedicação é uma
prática frequente na população idosa. A procura do profissional farmacêutico deve ser
incentivada, de modo a minimizar os eventos adversos relacionados ao uso dos
medicamentos. É importante que futuros estudos sobre esta temática sejam
incentivados, uma vez que se trata de um problema de saúde pública.
Palavras-chave: Automedicação, Idoso, Farmacêutico.
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USO DO Sechium edule NO COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL
SISTÊMICA: UM ESTUDO TEÓRICO
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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma situação clínica de
natureza multifatorial caracterizada por níveis de pressão arterial (PA) elevados.
Objetivos: Neste contexto, uma alternativa na redução da pressão arterial seria a
utilização de plantas medicinais, onde podemos destacar o Sechium edule. É uma
hortaliça fruto, que tem ação diurética por apresentar princípios ativos como saponinas e
flavonóides. Para atingir nossos objetivos foi realizada uma revisão da literatura
utilizando artigos periódicos e material virtual dos últimos dez anos. Método: No
entanto, a literatura bibliográfica científica utilizada foi o SciELO, Google Acadêmico,
PubMed. Resultados: Estudos clínicos no tratamento da pressão arterial se fazem com
modificações do estilo de vida, com a realização de atividades físicas e redução do peso
corporal, como primeiro passo na redução da pressão arterial, bem como restrição do sal
na dieta, associado ou não ao uso de medicamentos, que podem também ser
administrados isolados ou em associação. Conclusões: Portanto, concluiu-se que se faz
necessárias mais pesquisas quanto aos reais benefícios do Sechium edule utilizadas pela
a população na redução ao HAS.
Palavras-chave: Sechium edule, Hipertenção Arterial Sistêmica, Plantas medicinais.
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Introdução: O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico
caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de
insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em
longo prazo. A classificação da DM tem sido baseada em sua etiologia. O diabetes
mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição
das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina o
DM2 acomete indivíduos a partir da quarta década de vida, embora se descreva, em
alguns países, aumento na sua incidência em crianças e jovens. Trata-se de doença com
forte herança familiar, ainda não completamente esclarecida, cuja ocorrência tem
contribuição significativa de fatores ambientais. Objetivo: avaliar a influência dos
hábitos de vida sobre o controle glicêmico de pacientes diabéticos em uso de insulina,
residentes em Natal e cadastrados no PROSUS. Material e métodos: Os dados foram
coletados no período de janeiro a março de 2018, por meio de aplicação de questionário
desenvolvido pelo autor do estudo. Resultados: Através da análise dos dados obtidos
por meio dos questionários, observou-se que 48% dos estudados foram do sexo
masculino e 52% do sexo feminino; 36% apresentando diabetes tipo 1 e 64%, diabetes
tipo 2. Aqueles com diabetes controlada foram apenas 38% dos estudados; 56% do total
estudados demonstraram práticas alimentares adequadas à doença; 46% praticavam
atividade física regularmente; 46% se encontravam em IMC adequado; 66% dos
diabéticos tipo 2 utilizavam hipoglicemiantes orais. Conclusão: Constatou-se
claramente a relação inversa entre a ausência de hábitos de vida saudáveis com o
controle do diabetes mellitus, sugerindo-se, assim, a adoção de estratégias que visem
uma educação aprimorada dos pacientes por parte da equipe farmacêutica, objetivando
uma melhoria global da qualidade de vida do paciente diabético em tratamento
insulínico.
Palavras-chave: diabetes; práticas alimentares; exercício físico; atenção farmacêutica.
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UTILIZAÇÃO DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE ALOE VERA EM
SISTEMA VEGETAL MICROEMULSIONADO PARA O PROCESSO DE
CICATRIZAÇÃO EM FERIDA
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e Wanessa Azevedo de Brito5
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Introdução: A cicatrização é um processo que resulta na formação de um novo tecido para o
reparo da lesão de uma solução descontinua. Dando fundamentalmente no tecido conjuntivo, no
quais diversos fatores de ordem geral ou local intervêm em sua constituição em função de
substituir o tecido lesionado do individuo, por conjuntos neoformados, realizando a cicatrização
da lesão. Objetivos: Neste contexto, algumas plantas são utilizadas no processo de cicatrização,
onde podemos destacar a Aloe vera que é uma planta de uso medicinal que vem sendo utilizada
na medicina popular a bastante tempo. Metodologia: Na literatura existe vários estudos que
evidenciam os benefícios do potencial terapêutico e curativo desta planta, dentre elas, pode-se
observar o seu efeito cicatrizante. Resultados: Este trabalho objetivou a obtenção de um
sistema microemulsionado (SME) do tipo O/A utilizando fração apolar vegetal, bem como a
solubilização da Aloe vera neste sistema para aplicar no processo de cicatrização em ferida. No
entanto, para a realização deste trabalho, foi necessário obter extrato hidroalcoólico de Aloe
vera, em seguida foi obtido o SME contendo tensoativo nãoiônico (T), fase aquosa (Fa) e fase
oleosa (Fo), bem como suas caracterizações que foi diâmetro de gotículas, pH, e temperatura.
Conclusões: Entretanto, o ponto escolhido foi 10% de T, 89% de Fa e 1% de Fo e 0,01g de
extrato de Aloe vera foi solubilizado em 2 mL de SME. Em seguida este ponto de
microemulsão, bem como o extrato solubilizado nele foram caracterizados, onde apresentaram
diâmetro de gotícula de 12,03 nm, 17,08 nm, respectivamente, cujo pH de ambos 6, com
temperatura resistente acima de 100°C. De acordo com o tamanho da gotícula foi classificado
como sistema coloidal, e sua estabilidade foi comprovado pelo gráfico de polidispersão. De
acordo com os resultados foi possível observar que, o extrato solubilizado no SME apresentou
um diâmetro de gotícula maior do que o sistema sem extrato, este fato se deve a quantidade de
classe de bioativos existente neste SME, já que se trata de extrato, não havendo muita variação
no pH. Pode-se concluir que, o SME com o extrato poderá ser uma alternativa no processo de
cicatrização.
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OS BENEFÍCIOS DA CRESCENTIA CUJETE L. NA VIDA DAS PESSOAS
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Introdução: As contribuições das plantas medicinais para manter o bem-estar das
pessoas é um fator marcante na sociedade e, principalmente para àqueles que têm o
hábito de manter os costumes populares. Dentre diversas espécies vegetais que podemos
encontrar no nordeste destacamos a Crescentia cujete L., visto que é uma árvore da
família Bignoniaceae, conhecida como coité, ainda é muito utilizada para combater a
hipertenção, diabetes, problemas urinários, tratamento de músculoesquelético, doenças
do sistema genitourinário, bem como doenças da pele e tecido subcutâneo. Objetivo: o
objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento bibliográfico sobre o efeito do coité
no tratamento de doenças de pessoas autoimunes. Metodologia: Neste estudo usou-se a
pesquisa bibliográfica a partir de referências teóricas publicadas em artigos com base
nos dados fornecidos pelos principais sites de pesquisa científica, a exemplo da
biblioteca virtual de saúde (BVS), embasados em artigos publicados entre 2006 a 2017.
Resultados: Constatou-se que a forma de tratamento a partir dessa planta medicinal é
eficaz, viu-se que houve casos em que foi possível utilizar o coité para melhorar a
qualidade de vida. Conclusão: Neste contexto foi possível concluir que, o coité pode
influenciar de modo positivo na vida das pessoas autoimunes, bem como poderá
fornecer compostos químicos para o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos
por ser rico em flavonóides, alcalóides, antraquinonas, saponinas.

Palavras-chave: Plantas medicinais, Crescentia cujete L., Tratamento de pessoas
autoimunes.
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