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FORÇA E COGNIÇÃO
Ana Priscila de Lira1, Rute Magnólia Alves Bezerra2 , Weslley Quirino Alves da Silva3
1

anapricila2015@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
rutemagnolia@yahoo.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
weslleyquirino@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

INTRODUÇÃO: Podemos definir cognição como funções e processos que, em
conjunto, permitem que os indivíduos tomem decisões e se comportem de maneira
inteligente (SPIRDUSO, 2005). Onde seu declínio pode em alguns sujeitos levar
alterações na autoestima e qualidade de vida (ARGIMON, 2006), OBJETIVO
GERAL: O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o efeito da cognição e
resistência de força de indivíduos não sedentários, praticantes de musculação.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar uma análise comparativa entre a força e o
desempenho cognitivo de indivíduos durante a realização de determinados exercícios
físicos na academia. MÉTODOLOGIA: Esse estudo será delimitado observacional
transversal e irá se enquadrar nas Normas Éticas para realização da pesquisa envolvendo
seres humanos (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS). Ser
inicialmente encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. Após, serão selecionados
100 indivíduos de ambos os sexos voluntariamente, sendo excluídos os que
apresentarem alterações respiratórias, cardiovasculares, metabólicas, ósteo-articulares,
neurológicas, psicológicas e de cognição; indivíduos que tinham sofrido alguma fratura
ou lesão muscular e articular. Serão submetidos a anamnese para uma melhor analise de
condições físicas e nível de atividade física e a teste de uma repetição máxima (RM),
com 3 a 5 repetições, para saber o nível a qual a pessoa se encontra, teste cognitivo, ou
STROOP, para avaliar a atenção seletiva, a capacidade de manter o foco numa atividade
e inibir a tendência de fornecer respostas impulsivas e teste de resistência de força por 3
repetições em aparelhos como: supino reto, puxador frontal, agachamento livre, leg
press, hack e smit. .RESULTADOS: Espera-se com esse estudo a melhoria da
capacidade cognitiva e resistência de força após aplicação dos testes de Stroop e de
força nos praticantes de musculação. CONCLUSÃO: Conclui-se com a hipótese de que
a atenção seletiva de um indivíduo influencia na seu desempenho durante o exercício de
força.
Palavras—Chave: Cognição, resistência de força, análise comparativa, condições
físicas, atenção seletiva.
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PREVALÊNCIA DE LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES EM PRÁTICAS
DE FUTEBOL AMERICANO E FUTEBOL SOCCER
Dancley Fernandes Bezerra1 e Jois Maria de Medeiros Silva2
1
2

ferap@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
joismedeiros02@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

Introdução: O Futebol Americano é um esporte conhecido mundialmente e vem
destacando-se no país do Futebol com equipes e campeonatos, atualmente existem três
equipes no estado do RN. Sendo esse um esporte de contato e alta intensidade
consequentemente resulta em muitas lesões aos atletas praticantes e essa preocupação
estende aos atletas do Futebol Soccer. Objetivos: Analisar e verificar a prevalência de
lesões e a incidência ocasionadas durante a prática desses esportes. Identificando os
locais acometidos e constatando se há a presença de alongamentos e de aquecimentos
prévios, a supervisão profissional, e verificar a existência de práticas de exercícios
preventivos. Metodologia: Procedeu-se com uma pesquisa descritiva e estudo de caso
com uma abordagem quantitativa e qualitativa. Com população de 20 jogadores
distribuídos igualmente entre os times de Futebol Americano Amador, Bulls Potiguares
de Natal/RN e o time de Futebol Profissional, Globo de Ceará-mirim/RN, fazendo um
comparativo entre lesões dos membros inferiores e verificar se existe um maior numero
dessas lesões entre esses esportes. Os dados foram coletados através da aplicação de um
questionário aos atletas selecionados, do sexo masculino com idades entre 17 aos 31
anos, obtendo resposta quanto ao seu estado físico atual. Conclusão: Verificou-se que
apesar de uma maior capacitação dos atletas profissionais do time “Globo”, em
comparação aos atletas amadores do time “Bulls Potiguares”, obteve-se um índice de
lesão similar. Levando ao entendimento que ambos as modalidades podem trazer lesões
agravantes, dado que o fator determinante desse trauma é acometido conforme a sua
intensidade.
Palavras-Chaves: Lesões, Futebol, Americano, Soccer, Atletas.
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I-SPORTS: TESTES DE FUTEBOL PARA JOGADORES DAS CATEGORIAS
DE BASE
Edson Pereira de Barros1, Thiago Vieira da Silveira2, Hugo César Reis Câmara3
1 edsonpereira100@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 thiagovieira2@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3 hugofanec@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Tendo em vista que a seleção de talentos no futebol é de grande importância
atualmente para as categorias de base e jogadores, pois o nosso atual futebol exige cada
vez mais que atletas tenham como características principais força e velocidade, devemos
destacar também o trabalho realizado pelos treinadores nessa fase de vida dos atletas
que tem como objetivo instruir e capacitar atletas para saber vencer etapas em sua
carreira de jogador. Objetivos: Contribuir no desenvolvimento das escolinhas de futebol
como forma de comparar/ou avaliar resultados de jogadores realizando testes de
fundamentos específicos para o futebol. Método: A amostra foi composto por 20
jogadores do gênero masculino (12 da categoria sub-15 e 08 da categoria sub-17) e
dividido em seis etapas: Teste de passe (Terão 12 tentativas de passe, sendo 04 a 45º, 04
a 90º, 04 a 135º e possibilidade de 0 a 12 acertos). Teste de chute após passe (Serão 05
tentativas de chutes nos bambolês, onde os 02 superiores valem 06 pontos e os 02
inferiores valem 01 ponto). Teste de drible com cinco cones (Passar por entre os cones
conduzindo a bola e voltará ao ponto de partida, dividido em 02 tempos). Teste de
velocidade cíclica de 20 metros (Terá que dar uma volta sob a marcação dos cones em
um menor tempo possível até chegar ao ponto inicial). Teste de potência anaeróbica
RAST (06 tiros de 35m em um menor tempo possível). Teste de 1000 metros em pista
(Terão que percorrer uma distância de mil metros em pista). Resultado: Estamos
analisando todos os dados colhidos para passar em forma de gráficos. Conclusões: De
acordo com o assunto posto para estudo podemos verificar que esses testes para
jogadores de futebol das categorias sub-15 e sub-17 contribuem de forma positiva para
o desenvolvimento técnico e cognitivo, não só apenas como forma de aprendizagem,
mas também como uma maneira desses atletas se socializar mais uns com os outros.
Palavras-Chaves: Desempenho, habilidades, Coordenação motora, Potência.
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COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES PRATICANTES
E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA NA MENOPAUSA
Anne Juliétte deSouto1, Michelle Quirino de Araújo2, Natália Maria C. Figueirôa3
1

annejuliette.as@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 michelle_q.a@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3 profnataliafigueiroa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A menopausa ocorre entre 45 e 55 anos, é um processo fisiológico natural
afetando a qualidade de vida dessas mulheres. Evidências mostram que a atividade
física melhora os sintomas negativos desse processo. Objetivos: Comparar a qualidade
de vida de mulheres que praticam atividade física regular e as que estão fisicamente
inativas durante o período da menopausa. Método: Estudo transversal, observacional
realizado por meio de questionário SF-36 para mensurar a qualidade de vida das
mulheres que estão no período da menopausa. Resultado: O grupo de mulheres
fisicamente ativas 33 (56,5±4,7) anos, IMC (28,3±3,44) apresentou índices de qualidade
de vida em todos os domínios do instrumento SF-36 - domínio físico, domínio social,
limitações físicas e emocionais, saúde mental, energia e vitalidade, dor e perspectiva
geral de saúde (p<0,016; 0,014; 0,026; 0,015; 0,019; 0,018; 0,029 e 0,030),
respectivamente, quando comparadas as mulheres inativas 34 (56,5±4,4) anos, IMC
(28,3± 2,9). Conclusões: Conclui-se que no presente estudo a prática de atividade
física regular influenciou positivamente a qualidade de vida das mulheres
menopausadas.
Palavras-Chaves: Atividade física, Menopausa, Qualidade de vida.
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TREINAMENTO DE FORÇA NA PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE
Bárbara Camila Lopes de Lira1, Crysleo Marcos de Santana Barros2, Jefferson Rêgo3
1

Babi-mila@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 crysleom.santana@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
Jtafarel@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A osteoporose é uma doença ósteo metabólica, caracterizada pela perda da
massa óssea levando ao enfraquecimento dos ossos, tornando mais vulneráveis e
suscetíveis a fraturas. Geralmente as fraturas são ocasionadas nas regiões quadril, fêmur
e nas vertebras. Levando em conta que é uma doença minuciosa, quando se descobre é
através de algum acidente, como quedas. É uma doença que afeta mais mulheres do que
os homens, pelo fato dos hormônios femininos, um terço das mulheres acima de 65 anos
são portadores da doença. (Marcelo Lasmar dos Santos, Grasiely Faccin Borges, ano
junho 2010). Objetivos: Avaliar o treinamento de força na prevenção da osteoporose.
Método: Trata-se de uma revisão de literatura onde irá ser realizada uma busca nas
bases de dado Google acadêmico, Scielo e lilacs. Critérios de inclusão; públicos adultos
entre 40 a 65 anos, artigos publicados no ano 2010 a 2017, artigos em português.
Critérios de exclusão: Crianças, artigos de outros idiomas, artigos de revisão de
literatura. Os descritores foram treinamento de força, osteoporose. Resultado: O
treinamento resistido influência de maneira beneficente na prevenção da osteoporose
evitando a perda da densidade óssea. Conclusões: Contatamos que o treinamento de
força favorece ao fortalecimento da composição corporal e óssea.
Palavras-Chaves: Treinamento de força, osteoporose, prevenção.
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ESTRESSE E QUALIDADE DE VIDA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS DE
NATAL/RN
Jean Carlos das Chagas¹, Marcos Medeiros de Santana Filho², Alexsandro Jobson
Machado de Souza³
¹ jeancarlos.ninja@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² marcoskimurafilho92@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
³ alexjobson@hotmail.com Faculdade Natalense de ensino e cultura.
Introdução: A profissão de agente penitenciário é considerada uma profissão de risco
por colocar o indivíduo em situação que podem ameaçar sua integridade física. Essa
situação gera altos níveis de estresse ocupacional, o que prejudica a qualidade de vida
desse indivíduo. O estresse pode ser caracterizado no trabalho dos Agentes
Penitenciários como sendo, de certa maneira, ocasionado pelo excesso de trabalho e
também pelas relações que estão sendo estabelecidas dentro da “empresa”, que
influenciam direta e indiretamente no corpo e na mente desses trabalhadores.
Objetivos: Verificar a qualidade de vida dos agentes penitenciários da cidade de
Natal/RN, identificar possíveis sintomas do estresse na vida dos Agentes Penitenciários
de Natal/RN, analisar possíveis condições estressantes vividas no cotidiano de trabalho
desses Agentes e diagnosticar os padrões de Qualidade de Vida dos Agentes a partir do
questionário. Método: Revisão de literatura, observando alguns trabalhos da área,
aplicação de questionário semiestruturado como ferramenta pra o levantamento dos
dados e por fim, tabulação e análise dos dados para obter os resultados da pesquisa.
Resultado: Os dados apresentaram informações interessantes a respeito da qualidade de
vida dos Agentes, dentre os quais podemos citar: alto nível de estresse, ocasionado pelo
ambiente de trabalho e a maneira como os Agentes lidam com a dinâmica do sistema
prisional – trabalhar diretamente com presos de alta periculosidade -, excesso de
trabalho e a falta de tempo e/ou atividades físicas regulares que contribuam
positivamente para um ganho na qualidade de vida desses Agentes. Conclusões: A
carga de trabalho excessiva, o fato de lidar diariamente com pessoas em regime de
reclusão e que são considerados de alta periculosidade, acabam por fazer com que esses
Agentes Penitenciários desenvolvam um estresse que transpassa a barreira do
profissional e atinge diretamente a vida social dos Agentes. Mediante esse processo, os
fatores biológicos manifestam-se negativamente, com o isso o cansaço físico e mental
fica mais aparentes, surgindo então a necessidade desses Agentes realizarem algum tipo
de atividade física que possa contribuir para a diminuição do estresse e a manutenção de
seu bem estar.
Palavras-Chaves: Agente penitenciário, Qualidade de vida, Atividade física, Estresse
ocupacional
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AS INFLUÊNCIAS DO CONTROLE INIBITÓRIO SOBRE O TREINAMENTO
INTERVALADO EM INDIVÍDUOS TREINADOS
Jhonathan Lucas da Silva Oliveira ¹, Mário Sérgio Cunha ², Weslley Quirino Alves da
Silva³
¹ jhonathanlcs58@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² mario_ernesto1203@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³ weslleyquirino@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A prática de exercícios físicos proporciona benefícios consistentes. No
entanto, sua execução está atrelada a aderência do indivíduo que consegue domínio
sobre o controle inibitório e sente prazer em realizar determinados programas de
treinamento. Objetivos: Esse estudo teve como objetivo avaliar as influências do
controle inibitório sobre o treinamento intervalado em indivíduos treinados por meio do
Soccer-Test e do Stroop Test de cores e palavras, além de identificar as influências
desse controle inibitório sobre o treinamento intervalado por meio dos testes citados.
Método: Nesse sentido foi realizada uma pesquisa de campo por meio do Soccer Test e
do Stroop Test de cores e palavras com a intervenção em jovens atletas futebolistas da
categoria de base do Globo Futebol Clube. Aplicamos também a escala de percepção
subjetiva de esforço ( PSE adaptado de Borg, 1982 ) e a escala de quantidade total de
recuperação ( TQR adaptado de Kenttã e Hassmén, 1998 ). Essas abordagens foram
utilizadas como o intuito de avaliar e identificar as influências do controle inibitório a
partir das alterações fisiológicas e cognitivas no treinamento intervalado. Resultado: Os
resultados reportados pela pesquisa identificaram que todos os atletas avaliados
apresentaram uma excelente condição física, obtendo índices de alto rendimento quanto
ao Soccer Test. No Stroop Test, teste que avalia a cognição, vários atletas obtiveram
resultados contraditório a sua condição física. Dessa forma, os atletas bem
condicionados tendem a ter domínio sobre o controle inibitório tomando as decisões
mais positivas possíveis, embora, em alguns casos, a tomada de decisão por parte dos
indivíduos estudados tenha total relação com o cognitivo. Conclusões: Sendo assim, um
excelente condicionamento físico, não necessariamente, é fator decisivo para tomada de
decisões, podendo levar o atleta a atitudes impulsivas que, geralmente, são arbitrárias.
Palavras chaves: Exercício Físico, cognição, Controle Inibitório, Treinamento
Intervalado.
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EFEITOS DA TERAPIA ANTI-RETROVIRAL E A IMPORTÂNCIA DO
EXERCÍCIO FÍSICO
Ivanildo de Araújo Silvio, José Cândido de Andrade neto 2, Natalia Figueiroa³
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Introdução: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS – acquired Immune
Deficiency Syndrome), proveniente da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana
(HIV – Human Imunnodeficiency Virus) é caracterizada pelo comprometimento do
sistema imune. O tratamento antirretroviral (ARVs) é a única forma de parar os avanços
do HIV (OMS). No entanto a pratica de atividade física pode combater os efeitos
causados a saúde pelo ARVs, por tanto, para Hallal, et al, a falta de atividades físicas
regulares vem sendo considerada um fator de risco primário e independente, para
muitos agravos à saúde, particularmente as doenças cardiovasculares e metabólicas.
Exercício físico para pacientes com HIV tem mostrado eficiência para melhora desses
efeitos. Objetivos: Analisar os benefícios que o treinamento concorrente traz para
pacientes com HIV que utiliza o ARVs. Submeter um grupo de pacientes a análise de
contagem de linfócitos T CD4+ pós período, explicito em metodologia, de treinamento
de força. Metodologia: Intervenção: análise qualitativa e quantitativa em um programa
de treinamento combinado, ou seja, treino resistido somado ao treino aeróbio, em um
período de 16 semanas em pacientes que estejam em tratamento. Será mensurado o
IMC, melhoras na FC de repouso e FC máxima, analises clinicas: contagem de
linfócitos T CD4+ Resultado: Esperamos que com essa pesquisa possamos encontrar
uma melhora no aumento dos linfócitos T CD4+ para assim ajudar no controle da
infecção pelo vírus HIV.
Conclusão: Concluímos com a hipótese de que se o
praticante do treino combinado de força mais o treino aeróbio junto com o tratamento
ARVs tenha uma qualidade de sobrevida melhorada.
Palavras-Chave: treinamento de força e treinamento aeróbico HIV. Qualidade de vida

ISSN 2594-6552

Página | 19

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM
ACADEMIAS EM NATAL/RN
Francisco Gleison pereira da silva1, Pedro Ricardo Massud dos Santos2, Felipe Veloso
da Silva3.
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2

Introdução: O trabalho aqui apresentado tem como base a ergonomia, que é um estudo
sobre a adequação do trabalho ao homem com interdisciplinaridade. É um campo em
constante crescimento que abrange áreas de indústrias, setores de serviços, entre outros.
Desta forma a ergonomia subsidia uma correção postural e antropométrica melhorando
a vida do funcionário e consequentemente a produção e lucro para empresa. Fatores
ambientais inadequados proporcionam uma postura inadequada ao trabalhador
ocorrendo lesões musculo esqueléticas e estas lesões pode indicar o afastamento do
serviço ou de aposentadoria precoce. Fatores humanos em discordância podem
influenciar para uso incorreto dos equipamentos, provocando acidentes. Neste sentido,
Objetivo: é de analisar ergonomicamente profissionais de educação física em
academias em Natal/RN ao qual tem sustentação da literatura. Para tanto, foi utilizada
uma abordagem quantitativa, onde 20 professores profissionais e estagiários de
educação física do sexo masculino e Feminino, numa faixa etária jovem e adulto.
Metodologia: os participantes responderam a um questionário que analisados em
aspectos ambientais e humanos. Nas analises sobre os fatores ambientais constavam:
iluminação, ruído, temperatura, equipamento. Em relação aos fatores humanos foram
ressaltados: motivação, adequação psicológica e saúde do trabalhador. Resultados:
obtidos foram demonstrados em tabelas e gráficos por meio de porcentagem. Após a
coleta de dados, dentre os fatores ambientais somente a temperatura foi considerada
elevada. Nos fatores humanos, somente o sentimento de pressão aumentado e dores pelo
corpo são relatadas em locais diferentes. Conclusões: Portanto, as academias de
musculação necessitam de alguns pequenos reajustes ergonômicos para a melhoria da
qualidade de vida e trabalho dos funcionários. A partir dos problemas podemos
pressupor uma intervenção com orientações sobre a melhor postura adotada e o uso de
equipamentos.
Palavras-chave: Ergonomia, trabalho, fatores ambientais.
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA DE IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS
Davi Dominguez Cosme1, Renata Luana Lopes de França2, Natália Maria Conceição
Figueirôa3
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Cultura,

Introdução: Melhorias da capacidade funcional e independência em realizar atividades
cotidianas são reconhecidas como um envelhecer mais saudável. Modificações de
ambiente levam aos idosos a apresentarem um comportamento deficitário nas
habilidades físicas e psicológicas, realidade vivenciada nas ILP’s que não possuem
recursos suficientes, financeiros ou humanos, para proporcionar ao idoso uma atenção
integral e por isso avaliar o grau de dependência nestas instituições é importante, pois
possibilitará intervenções que busquem mais autonomia e qualidade de vida do idoso
institucionalizado. Objetivos O objetivo foi avaliar o grau de dependência de idosos
institucionalizados residentes em instituições filantrópicas de longa permanência (ILP).
Método Trata-se de um estudo transversal com caráter quantitativo descritivo
exploratório. O instrumento utilizado no estudo foi o índice de Katz. O Índice de Katz
se baseia numa avaliação da independência ou dependência funcional dos pacientes para
banhar-se, vestir-se, usar o sanitário, mobilizar-se, ser continente e comer sem ajuda.
Resultado: A idade média dos idosos das ILP’s foi (83,01± 9,3) anos, 37% homens e
63% mulheres, com índices de dependência total para o banho, vestir-se e ir ao
banheiro; dependência parcial em transferência, continência e independência para a
alimentação. Conclusões: Este estudo concluiu que os idosos institucionalizados,
possuem um alto grau de dependência em suas atividades diárias, devido as perdas de
capacidade funcional e isso justifica o desenvolvimento de estratégias especificas que
visem o atendimento integral a saúde do idoso em instituições de longa permanência ao
longo de sua vida.
Palavras-Chaves: Idoso, Capacidade funcional, Índice de Katz, Instituição de longa
permanência.
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QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE EM IDOSAS PRATICANTES DE
HIDROGINÁSTICA E SEDENTÁRIAS
Débora Heloize dos Santos1, Yasmin Silva de Oliveira2, Ana Carla Gomes Canário 3
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Introdução: O envelhecimento é um processo gradual, universal e irreversível, sendo o
exercício físico uma das principais ferramentas pararetardarmales do envelhecimento. E
um dos exercícios mais indicados e procurado por esse público é a
hidroginástica.Objetivos:Identificare comparar a percepção do estado geral de saúde e
qualidade de vida em idosos praticantes de hidroginástica e sedentárias. Método:
Estudo transversal, com abordagem quali-quantitativa, que utilizou dois instrumentos
para coleta de dados, o questionário sóciodemográfico e o WHOQOL-BREFque teve
como amostra 48 idosas, sendo 26ativas e 22não ativas. Resultado: Com base na
análise do WHOQOL – Bref observou-se nos domínios físico, psicológico, social e
ambiental escores de 65,11%, 73,40%, 75,96% e 63,34%, respectivamente, no grupo
das ativas e 49,19%, 59,47%, 62,12% e 52,84% no grupo das não ativas. Com relação à
média de Qualidade de Vida geral identificou-se 68,27% para as ativas e 54,20% para as
não ativas. Conclusão: O grupo de idosas ativas apresentou maior média em todos os
escores relacionados à qualidade de vida quando comparadas as não ativas. Com isso, é
possível afirmar que a prática do exercício físico hidroginástica contribui em uma
melhora na qualidade de vida de pessoas idosas praticantes desta modalidade.
Palavras-Chaves:Idosas, Qualidade de Vida, Hidroginástica, Sedentarismo.
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ANÁLISE DESCRITIVA DA REDUÇÃO DO PESO CORPORAL EM
MULHERES PRATICANTES DE POWER JUMP
Edvaldo Pereira de Lima Júnior1, Simony Belchior dos Reis2, Natália Maria Conceição
Figueiroa3
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Cultura,

Introdução: As academias de ginástica oferecem diversas opções de modalidades
sejam elas de treinamento de força, desportivos ou a ginástica coletiva que por sua vez
tornou-se uma alternativa para a adesão e à prática de exercícios físicos com o objetivo
de melhorar o seu bem-estar geral e físico. Dentre estas modalidades, o Power Jump
com movimentos realizados em mini trampolins promove um treinamento intervalado,
que por sua vez pode proporcionar maior atividade energética e, assim, refletir na
melhora dos componentes estéticos e na saúde, como também no IMC e composição
corporal de seus praticantes. Objetivos: Comparar o IMC de mulheres antes e após a
prática da modalidade de Power Jump. Método: A amostra foi composta por 20
mulheres por mulheres com média de idade (28,9±1,2) anos, IMC (23,3±1,5) Kg/m 2. O
grupo foi submetido a 20 sessões de aulas de Power Jump, com duração de 55 minutos,
em uma academia de Natal licenciada e autorizada a desenvolver o programa. Foram
aferidas as medidas de altura, peso corporal. Para aferir a altura foi utilizado o
estadiômetro vertical da marca Sanny e para a aferição do peso foi utilizado balança
digital da marca Welmy. Foi realizada a análise descritiva das variáveis antes e após as
sessões de treinamento. Para comparação das médias do IMC foi utilizado o Test t de
student admitido um valor de p(<0,05). Resultados: A média do IMC das mulheres
antes e após o treinamento foi de (23,3±1,5; 23±1,4) kg/m2, respectivamente,
representando uma redução de -0,3 kg/m2 (p<0,02) sendo significativo para este grupo
de mulheres. Conclusões: O presente estudo demonstrou que houve redução
significativa do IMC das mulheres antes e após o treinamento Power Jump. Sugere-se
então que esta modalidade pode ser utilizada também nos treinamentos que visem
diminuição do IMC de mulheres.
Palavras-Chaves: Índice de massa corporal, Power Jump, Treinamento Aeróbio.
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AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE REAÇÃO DOS PRATICANTES DE
BOXE E NÃO PRATICANTES
Allan judson Alves Nogueira Dantas1, Clecio do Nascimento Silva2 e Alexsandro
Jobson Machado de Souza3,
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Introdução: Desde os primórdios, há relatos que apontam que o homem utilizava as
lutas com as mãos, esses combates constituíam uma pratica informal sem regras. Porém,
o boxe só adquiriu algumas regras, semelhante à luta prática nos dias de hoje, no século
XVII, no Reino Unido. Neste mesmo ano apesar de toda evolução o boxe ainda
continua sendo visto como um esporte apenas de força, sem técnica. Objetivos: O
objetivo deste estudo será analisar a velocidade de reação de praticantes de boxe e não
praticantes em um teste de soco direto em um bob torso após um sinal luminoso.
Método: para mensuramos a velocidade de reação foi necessário um estudo quantitativo
e de campo, aonde foram avaliados 40 indivíduos (20 praticantes de boxe e 20 não
praticantes) todos do sexo masculino. Foi colocado à frente dos participantes um bob
torso com a altura de 1,75 cm, o avaliado foi colocado a uma distância de 50 cm do bob.
Atrás do bob foi colocado um suporte de 2,00 metros de altura com uma luminária de
LED WJ-L2 acionada via controle remoto pelo sinal de Bluetooth, após a LED acender
o voluntario desferia um soco direto do boxe, onde todas as execuções foram filmadas e
posteriormente analisadas no aplicativo Adobe Creative Cloud, aonde foi mensurado o
tempo de reação do avaliado do momento que o LED acende ate o golpe chegar ao bob
torso. Resultado: de acordo com os dados levantados identificamos que os praticantes
de boxe possuem uma velocidade de reação superior aos não praticantes, essa diferença
chegando á 300 milésimos de segundo na média geral, e na individual variando de 300 a
700 milésimos de segundo. Conclusões: com o presente estudo podemos concluir que o
boxeador possui um ganho na velocidade de reação, levando em consideração que o
boxe é uma prática que necessita de uma excelente velocidade de reação e que segundos
fazem a diferença para o resultado final, o teste deixa claro que a prática do boxe
contribuir no ganho na reação motora.
Palavras-Chaves: Boxe, Velocidade de Reação, Reação Motora.
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A IMPORTÂNCIA DOS PRIMEIROS SOCORROS NAS AULAS DE NATAÇÃO
Ivan Batista do Nascimento¹, Jean Clé Campelo de Farias²,Fabio Alexandre Fernandes
da Silva³
¹ivamm_nascimento@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
²campelofarias.jc@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³fabiosilva@interjato.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: o número de óbitos por afogamento em nosso país supera os 6.000 casos
de mortes, nossas crianças, infelizmente, são as maiores vitimas dessa situação, pois
tem entre 1 a 9 anos de idade o afogamento como a segunda causa de morte, segundo
dados da sociedade brasileira de salvamento aquático (sobrasa) Os números são
impressionantes, a final, qual a verdadeira causa para tantas mortes? Os profissionais
de Educação Física estão realmente preparados para prestar os primeiros socorros a uma
possível vitima de afogamento durante suas aulas de natação? Será que os clubes e
escolas de natação estão devidamente equipados com materiais de primeiros socorros,
tipos (oxigênio, ambú, maca, colar cervical) adequados para prestar os primeiros
socorros a uma vitima de afogamento? Objetivos: Nosso trabalho tem a difícil tarefa de
esclarecer aos proprietários de clubes e escolas de natação, a real importância de ter em
seu estabelecimento os equipamentos adequados para prestar os primeiros socorros de
modo eficiente a uma possível vitima de afogamento identificar de modo prático e
teórico, o conhecimento dos professores e alunos do curso de educação física, seus
conhecimentos em uma possível situação de emergência durante as aulas de natação. E
sensibilizar a importância e a necessidade das técnicas de salvamento aquático.
Acreditamos que esses incidentes aquáticos podem e devem ser reduzidos com
educação e aulas de natação. Método: nosso trabalho será elaborado através de pesquisa
em clubes e escolas na cidade do natal no período de 30 dias, será feita entrevistas com
os profissionais em seus locais de trabalho para analisarmos seus conhecimentos tantos
teóricos e práticos, fiscalizar juntos com os responsáveis dos estabelecimentos
(proprietários) a existências dos equipamentos de primeiros socorros, e quais são, nessa
mesma pesquisa, iremos elaborar 10 perguntas a os pais dos alunos. Resultado: A
proposta do nosso resultado, e revelar o que foi encontrado na pesquisa. Essa parte do
nosso resumo estará composta de dados relevantes e obtido. Conclusão: Em média 17
pessoas são vitimas de afogamento no Brasil, conforme a sociedade brasileira de
salvamento aquático (sobrasa), os números são alarmantes, é muito importante
sensibilizar os profissionais e alunos do curso de Educação Física, a possuírem a
capacidade de garantir a sua própria segurança e de terceiros, em um possível
afogamento nas aulas de natação Ver a atual realidade dos clubes e escolas que prestam
esse tipo de modalidade e sensibilizar os proprietários com campanhas de prevenção
além de poder informar e evitar o desastre de um afogamento.
Palavras-Chaves: Prevenção, Resgate, Salvamento, Natação.
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EFEITO DA CAMINHADA NA OBESIDADE
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Introdução: A obesidade é considerada doença universal de prevalência crescente e
hoje assume caráter epidemiológico, como o principal problema de saúde pública na
sociedade moderna (POLLOCK ML, WILMORE JH, 1993). Quando o objetivo da
prática da caminhada é a redução do peso corporal, o gasto energético é um parâmetro
importante a ser utilizado pelos profissionais de educação física na sua prescrição
(DUTR, et. al., 2007). Objetivos: Identificar aspectos comportamentais e sociais
envolvidos na dificuldade em perder peso e mantê-lo. Analisar a capacidade de
caminhada dos obesos durante o teste de caminhada de 20 minutos; identificar quais
variáveis pode interferir na perda de peso. Método: O presente projeto é um estudo
longitudinal irá selecionar cerca de 30 indivíduos voluntários e dados de peso e altura,
classificando-os como obesos, submetê-los a cerca de 20 minutos de caminhada diária.
Após um tempo ainda não determinado realizando caminhada diariamente, as medidas
serão revistas e será feito comparações. Resultados: Espera-se que haja uma redução
expressiva do percentual de gordura e peso no final do estudo. Conclusão: Apresentar
balanço positivo quanto a redução de peso e de % gordura corporal, e desempenho na
continuação dos exercícios.
Palavras-Chaves: Caminhada, Obesidade, Exercício, Emagrecimento.
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DODGEBAAL: DA ANTIGUIDADE NA CHINA ATÉ OS DIAS ATUAIS EM
SANTO ANTÔNIO-RN
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Introdução: O Dodgebaal é um jogo que surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo,
criado por Chineses que ao invés de usarem uma bola de borracha, jogavam cabeças
decapitadas nos outros. Ainda bem que o negócio evoluiu e o Dogeball, no ano de
1833m através de Hagerson Augusus, foi modernizado e acabou tornando-se o jogo
como conhecemos hoje. Objetivos: Verificar possíveis benefícios da prática do
Dodgeball. Método: A metodologia que será utilizada é uma aplicação de questionário
com crianças de 9 a 11 anos na escola do município de Santo Antônio-RN, onde
existem grupo de crianças praticantes de Dodgebaal. Resultado: Esperamos que com
essa pesquisa possamos encontrar bons resultados entre os praticantes de Dodgeball.
Conclusão: concluímos que os praticantes de Dodgeball terá um bom condicionamento
físico e cognitivo para sua saúde.
Palavras-Chaves: Dodgeball, Queimada, Esporte escolar.
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS EM SUJEITO
ADULTO SÍNDROME DE DOWM
David Gomes dos Santos 1, Eloyse Braz Benjamim 2
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Introdução: A síndrome de Down (SD) é, conhecida das síndromes cromossômicas.
Tendo em vista, como mongolismo, foi descrita por John Langdon Down em 1866.
Sendo induzidas pelos conceitos evolucionista da época ocorrido. Essa síndrome de
Down, a presenta no cromossomo 21 extras, chamado de trissomia 21. Isso ocorre na
formação genética, tendo características física especificas como atraso na aprendizagem
no desenvolvimento. Entenda-se que quando pessoas (SD) são atendidas e estimuladas
adequadamente, tem capacidade para viver uma vida saudável e incluir na inclusão
social. Objetivos: Analisar, dentro de umas doze semanas, os efeitos de exercícios
resistido mudança corporal de sujeitos adultos portadores de síndrome de Down.
Método: este trabalho é dedicado a um estudo de caso. Um adulto, do sexo masculino,
de 25 anos de idade, portador de Síndrome de Down. Residente no bairro quintas,
localizado na zona oeste de NATAL/RN, será acompanhado na nossa pesquisa para
verificar os efeitos dos exercícios resistido em seu corpo. Resultado: esperamos com
essa pesquisa, possamos encontrar os efeitos na condição corporal deste adulto, usando
os protocolos do treinamento resistido, com material de coleta a fita antropométrica para
verificar as perimétricas dos braços, abdome, cintura, pernas, quadril e tórax; (para doze
semanas) acompanhar o treinamento desse adulto portador de Síndrome Down, depois
do período determinado, identificar novamente a condição corporal do sujeito,
comparado aos dados coletados. Conclusão: concluo a hipótese de que a prática fará
uma redução de perca de peso, ganho de força, melhoria no sistema locomotor, e
desenvolvimento da alta estima na vida do praticante.
Palavras-chaves: Programa, exercícios, Adulto, Síndrome Down.
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A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO PARA IDOSOS
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Introdução: A população idosa mundial vem crescendo em números altíssimos e com
isso surge a preocupação com essa faixa etária que necessita de uma atenção especial. O
envelhecimento traz consigo consequências negativas na aptidão física do idoso
promovendo diminuição da realização das atividades diárias, levando-o ao
sedentarismo. Essa limitação acarreta na diminuição dos estímulos cerebrais e por
consequência a aceleração de perdas de fibras musculares, perda de força muscular,
perda de mobilidade, aumento do tecido adiposo entre outros, deixando-os vulneráveis a
doenças. Nesse sentido nos questionamos quais os benefícios do treinamento resistido
para idosos. Objetivo: Com esse estudo pretendemos verificar de que forma o
treinamento resistido pode contribuir na vida dos idosos, e a partir dessa pratica,
apresentar os inúmeros benefícios adquiridos por eles no que diz respeito à saúde e a
qualidade de vida. Método: O estudo representará uma pesquisa de campo e descritiva.
Utilizaremos um questionário com questões abertas e fechadas. Resultados: Esperamos
que com essa pesquisa possamos encontrar um alto grau de desenvolvimento no
treinamento resistido para idosos. Conclusão: Esperamos que se o idoso for um
praticante de treinamento resistido terá uma melhora nos aspectos relacionados a saúde
e qualidade de vida.
Palavras-chave: Treinamento, Idosos, Atividade física, Qualidade de vida.
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IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA A SAÚDE O IDOSO:
PERCEPÇÃO SUBJETIVA
Laio César de Souza Pessoa¹, Carlos Max de Souza Peixoto², Anderson Felipe Jácome
de França³.
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Introdução: o exercício físico para os idosos promove uma gama de benefícios
contribuindo para um bem estar do praticante como, por exemplo, melhora no sistema
cardiorrespiratório, sistema articular, diminui os níveis de redução da glicemia, melhora
na disposição para os afazeres do dia a dia, prevenção da depressão por meio da
inclusão social, sendo relatado por meio da percepção subjetiva do idoso. Objetivo:
verificar se os idosos sabem a importância da atividade física, como meio de
proporcionar saúde e bem estar a eles no seu dia a dia. Metodologia: metodologia usada
será uma pesquisa de campo, entrevista ou até mesmo um questionário aplicado tanto
em academias, quanto em lugares abertos como parque e praças onde existam idosos se
exercitando. Resultados: Esperamos que com essa pesquisa possamos encontrar um
alto grau de flexibilidade entre os idosos de praticantes de atividade física. Conclusão:
Concluímos com a hipótese de que se os idosos praticam atividade física eles terão um
alto grau de flexibilidade.
Palavras Chaves: Idosos, atividade física, saúde e bem estar.
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SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DAS ACADEMIAS DE SAÚDE EM SÃO
GONÇALO DO AMARANTE
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Introdução: Visto que a população idosa é uma população em constante crescimento
nota-se a necessidade de projetos voltados a esse público, o Programa Academia da
Saúde veio trazer essa promoção de saúde voltado aos idosos, foi um projeto lançado
em 2011, proposto pelo Ministério de Saúde que vem sendo acatado por diversas
regiões, tais como: Recife, Aracaju, Belo Horizonte e Natal. O programa trás a ideia da
prática de atividade física e outras práticas corporais, com a presença de profissionais
orientadores (que não é o que acontece) e o uso dos espaços públicos obtendo a
promoção do lazer, bem estar e qualidade de vida. Objetivos: Verificar a satisfação dos
idosos que frequentam a academia pública sem o acompanhamento de um profissional
de Educação Física na região de São Gonçalo do Amarante. Método: Será utilizado um
questionário de perguntas fechadas com 30 idosos que frequentam a academia pública
na região de São Gonçalo do Amarante. Resultados: Esperamos que com a presente
pesquisa possamos identificar o nível satisfatório dos idosos que frequentam a
Academia da Saúde sem o acompanhamento adequado de um profissional de Educação
Física. Conclusão: Concluímos com a hipótese de que possamos identificar os danos
futuros causados pela prática incorreta dos exercícios físicos sem o acompanhamento
adequado, prejudicando assim a biomecânica dos movimentos para com os idosos.
Palavras-Chaves: Idoso, Academia da Saúde, Qualidade de vida, Educação Física.
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OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES AUTISTAS
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Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma doença única, mas sim
um distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um ponto de vista
comportamental, com etiologias múltiplas e graus variados de severidade. O uso de
risperidona, como intervenção psicofarmacológica tem sido amplamente utilizada em
autistas. Tal medicamento, age sobre a agressividade, a estereotipia, entre outros
sintomas, além de efeitos colaterais como aumento da adiposidade corporal. As
atividades físicas, podem atuar como uma ferramenta importante no que concerne
minimizar os aspectos atrelados ao aumento da adiposidade corporal em autistas,
através do uso de exercícios vigorosos, atuando também na melhoria do
condicionamento cardiorrespiratório, do desenvolvimento motor e da força muscular.
Objetivos: realizar uma análise, através revisão bibliográfica, de artigos que relatam os
benefícios da atividade física, no controle de peso de crianças que são autistas que
fazem o uso do antipsicótico risperidona. Método: Uso de plataformas de pesquisa
nacionais e internacionais, on lines, como scielo, pubmed e lilacs. Artigos produzidos
entre 2000 e 2017 foram pesquisados. Selecionando somente os estudos que
apresentavam autistas diagnosticados e usuários de risperidona participes de programas
de atividade física vigorosa. Resultado: selecionado 10 artigos, dentre 15 encontrados.
Pouca literatura que demonstre o comparativo entre os autistas usuários de risperidona e
a educação física. Dos estudos encontrados 5 demonstraram que a caminhada se
apresenta como uma excelente opção na redução de massa corporal gorda. 4 artigos
faziam referência a natação como recurso de diminuição de gordura em Autista. 2
artigos mencionava os benefícios da corrida e 1 artigo demonstrou os benefícios da
caminhada na esteira. Conclusões: Uma vez que um dos efeitos adversos da risperidona
é o aumento da adiposidade corporal em autista, as atividades vigorosas se apresentam
como um excelente recurso para evitar a retirada do fármaco, fator esse, recorrente,
devido tal efeito, o que contribui para melhoria de saúde e qualidade de vida em autista
que fazem uso de psicofármacos, devido a uma redução considerável nas taxas de
gordura corporal, evitando assim, doenças metabólicas associadas, também.
Palavras-Chaves: Autismo. Atividade Física. Adiposidade Corporal
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AS CONTRIBUIÇÕES DA GINÁSTICA LABORAL PARA A EMPRESA E
EMPREGADO
Gláucia Vanuse Dias da Rocha1, Ana Carla Canário2.
1
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Introdução: A ginástica de pausa ou Ginástica Laboral está relacionada com a saúde do
trabalhador proporcionando bem estar físico, social e mental, aumentando a qualidade
de vida dentro e fora da empresa. Contudo muitos empresários ainda não enxergam a
eficácia de um investimento com seus colaboradores, devido à falta de informação, ou
pelo fato de que a produção está em primeiro plano e tal gasto não poderia gerar
retorno. Objetivos: verificar a sua importância e contribuição da Ginástica Laboral para
o bom rendimento da empresa e benefícios do funcionário. Método: Trata-se de uma
revisão bibliográfica onde foi realizada uma busca nas bases de dados o Google
Acadêmico, Scielo Lilacs, Pubmed e Medline utilizando como palavras chaves os
descritores, Ginástica Laboral, Qualidade de vida, Doenças ocupacionais, LER/DORT,
sempre associadas com palavras como trabalhadores e empresas. Os Critérios de
inclusão dos artigos foram publicações entre os anos 2000 e 2017, na língua portuguesa
e tratarem de Ginástica Laboral em seu resumo. Resultado: Os resultados encontrados
apresentaram em sua maioria, uma melhora significativa após o investimento com o
programa. As principais vantagens e contribuições após a adoção da GL foram redução
de acidentes no trabalho, afastamento e faltas ao trabalho por motivos de saúde, redução
do percentual de gordura dos colaboradores, aumento da produtividade, diminuição de
LER e DORT. Conclusões: Contudo conclui-se que a Ginástica Laboral é uma
ferramenta de extrema importância para a vida do sujeito trabalhador e para a
produtividade da empresa, uma vez que se relaciona diretamente com a melhora da
saúde dos indivíduos praticantes e consequentemente contribui para a qualidade no
trabalho e na produção empresarial.
Palavras-Chaves: Ginástica Laboral, Qualidade de vida, Doenças ocupacionais,
LER/DORT.
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CORRIDA DE RUA: FATORES MOTIVACIONAIS RELACIONADOS À
PRÁTICA DESTA MODALIDADE
Alain Dellon Reis de França¹, Rodrigo Angelo da Silva², Felipe Veloso da Silva³
¹ dellon.bjj@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² rodrigoangelo22@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³ FELIPE_OBM@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Este trabalho propôs um estudo a adeptos da corrida de rua que, através de
pesquisas iremos mostrar os motivos que influenciam as pessoas a praticarem esta
modalidade, e comprovar a melhora no desempenho dos indivíduos com utilização da
música. Objetivos: Analisar os fatores que motivaram estes atletas a praticarem a
corrida de rua. Método: Será realizada uma pesquisada utilizando um questionário préreformulado nas ruas da cidade de Natal para avaliar os motivos que levaram estes
atletas a praticarem a corrida de rua. Resultado: Desvendar os motivos que levam
pessoas a praticarem a corrida de rua, independente da motivação escolhida pelo
indivíduo. Conclusão: Espera-se que os fatores saúde, estética e competitividade sejam
os fatores que as pessoas mais buscam na prática da corrida de rua e que a música tem
influência no desempenho desta modalidade.
Palavras-Chaves: Corrida de rua, Fatores motivacionais, Saúde.
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DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS POR PROSSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FISICA NO NASF
Randerson Borges de Lemos1, Flávia Ribeiro Dantas2, Eloyse Emanuelle Braz Rocha
Benjamin3
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2 flávia_ribeiro-dantas@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Esse estudo intitulado DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS
POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA DENTRO NO NASF, traz uma
abordagem sobre as atuais situações que os profissionais em educação física vivenciam
diariamente dentro das equipes do NASF do estado do Rio Grande do Norte. Objetivos:
Objetivo do presente estudo é identificar e analisar, quais as dificuldades e desafios que
os profissionais em educação física enfrentam em sua atuação dentro do programa
NASF. Método: Foram realizadas pesquisas com abordagem descritiva, qualitativa e
quantitativa, em três cidades diferentes do estado do Rio Grande do Norte. Entre elas
estão Espirito Santo, Goianinha e Parnamirim. Os entrevistados foram os profissionais
de educação física atuantes na equipe do NASF, um dos profissionais da saúde inserido
na mesma equipe que o profissional de educação física se encontrava e por fim os
usuários das UBS visitadas. Resultado: Mediante as entrevistas realizadas
ordenadamente, começando pela cidade com o menor número de habitantes, e
baseando-se em estudos de outros autores, conseguimos identificar cada uma das
dificuldades encontradas por esses profissionais de educação física de cada cidade. Cada
um, trazendo suas particularidades, variando de acordo com suas necessidades e de sua
visão referente a sua importância para a área da saúde. Conclusões: Concluímos que
cada profissional em educação física tem sua própria maneira de se enxergar dentro
dessas equipes, assim como cada profissional das diferentes áreas. Os usuários das
UBS, também tem sua visão em relação ao profissional em educação física, com
variações entre cada cidade. E que infelizmente, profissionais de educação física hoje
tentam trabalhar de uma forma satisfatória tanto para si, quanto para os usuários, porem
todas as dificuldades citadas nesse estudo, vem colaborando para que o trabalho desses
profissionais não tenha um bom resultado e consequentemente os leva para uma
desvalorização em massa dentro dessas equipes.
Palavras-Chaves: Congresso, educação física, NASF.
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EFEITO DE UM PROGRAMA MULTICOMPONENTE EM IDOSOS
PAULO ROBERTO CABRAL FREIRE ¹, LEONARDO FRANKLIN CASTRO
SOUZA²
¹freire.paulo96@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
²leocastrobeavis@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Envelhecimento é considerado um processo natural em seres humanos, no
entanto, a expectativa da vida vem crescendo conforme aos avanços tecnológicos em
saúde sendo evidente nas ultimas décadas segundo a Organização Mundial da Saúde,
por exemplo, dados estatísticos nacionais conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) refere-se um incremento 23,5 milhões de idosos comparando os
dados de 1991 com 2011, sendo que a expectativa projetada é que em 2030 o número de
idosos seja maior que o das crianças menores de quatorze anos e em 2050 esse número
deverá duplicar, chegando a dois bilhões de idosos. A OMS, ecomenda à realização de
atividades físicas, a fim de melhorar as funções cardiorrespiratórias, musculares, ósseas
e cognitivas, reduzindo assim, o risco de doenças não transmissíveis. Objetivo:
Verificar o potencial de um programa multicomponente em idosos. Verificar melhoria
de aptidão física. Metodologia: A amostra foi composta por 16 idosos, 5 homens e 11
mulheres com idades entre 60 e77 anos . A coleta dos dados inclui avaliação de risco da
American College of Sports Medicine (ACSM), questionário de PAR-Q como
requisitos realização das atividades físicas. Para avaliação de composição corporal foi
utilizado um adipômetro clinico. A avaliação de aptidão física utilizou-se aplicação da
Bateria Sênior Fitness Test de Rikli and Jones (1999). Resultados: Verificou-se que
após o programa de exercício de quatro meses, os idosos conseguiram melhorias em
algumas das variáveis utilizadas; (p<0,05), Levantar e sentar na cadeira; Alcançar atrás
das costas e Andar 6 minutos. Conclusão: O presente estudo demonstra que um
programa de exercício físico aplicado em idosos, melhorou a aptidão física.
Palavras- chaves: multicomponentes, idosos, exercício, saúde.
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INTERSEÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS CORPORAIS LUTA E DANÇA NA
BUSCA DA CONSCIÊNCIA CORPORAL
Frank Willian de Santana e Silva1, Jéssica Pereira de Araújo Silva2, Jose Jefferson
Gomes Eufrasio3.
1
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As dança e as lutas são formas de expressão e movimento do corpo, no qual por meio
delas são realizados movimentos que auxiliam no autoconhecimento, exploração do
espaço em que se está inserido e evidenciam-se diversos sentimentos, filosofias e
aspirações. O contato com as práticas corporais supracitadas nos envolve e modifica
nosso estado de corporalidade, principalmente quando nos propomos a um mergulho
intrínseco, nos levando a um autoconhecimento e aperfeiçoamento, com a ligação do
corpo/mente, juntamente com uma consciência corporal trazida pelas práticas corporais.
Esse estudo tem como objetivo apontar uma possibilidade de interseção entre a luta e a
dança na busca da conscientização corporal dos praticantes dessas modalidades. Nesse
sentido realizamos uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, utilizando um
questionário com perguntas abertas. Mesmo sendo realizado em um público seleto, o
corpo ainda é entendido com dualidade e conceitos reduzidos, ou seja, poucos o
enxergam com totalidade, porém revelam uma abordagem mais filosófica quando
questionados sobre o porquê praticam essas modalidades. O aperfeiçoamento pessoal
aparece numa visão onde as práticas se completam nesse ser que só tende a melhorar
através dessa consciência que nessa junção surge. Concluímos então que a real
importância da consciência corporal entra como fundamental possibilidade de
interseção entre as lutas e as danças, além do que um ser exposto a várias práticas
corporais e vivências com reflexão promove um maior contato emocional com essas
práticas, desenvolvendo o individuo como um todo.
Palavras-Chaves: Consciência Corporal, Dança, Luta, Educação Física.
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CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE FLEXIBILIDADE DE ALUNAS
PRATICANTES DE GINÁSTICA RÍTMICA A PARTIR DO FLEXITESTE
Danielly Cristiny Fernandes De Araújo¹, Mirella Nogueira Braga²
¹ daniellycristiny92@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² mirellamiu@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A flexibilidade, de acordo com Rodrigues (1998), é definida como “a
elasticidade muscular, capacidade que o músculo possui em aumentar seu comprimento,
adaptando-se à uma força externa, e depois retornar ao seu estado original”. Pode estar
relacionada à saúde ou à performance esportiva, quando exige um nível elevado para a
boa execução de movimentos no esporte, como a Ginástica Rítmica (GR) que é uma
modalidade a qual requer coordenação, ritmo, equilíbrio, resistência anaeróbica e
aeróbica, agilidade, força explosiva e muita flexibilidade, sendo esta última, a
capacidade responsável pelos movimentos belos e graciosos característicos e presentes
em todas as coreografias. Objetivo: Avaliar a amplitude máxima de movimento passivo
das praticantes de GR, pela comparação visual com o mapa de avaliação do flexiteste
elaborado por Araújo (2005) e, a partir disso, identificar o percentil e classifica-los em
inadequado, adequado a saúde e adequado a performance. Método: A amostra foi
composta por 53 praticantes de GR, todas do sexo feminino, com idades variando entre
07 a 16 anos, sendo 26 estudantes da rede pública e 27 da rede particular de ensino da
cidade do Natal/RN. Resultado: O resultado obtido, apontou que nenhuma das alunas
obtiveram classificação do percentil entre P3 e P25, ou seja, nenhuma estava
inadequada a saúde; 37 alunas obtiveram o percentil entre P26 e P60, média baixa e
média, de acordo com a classificação estão adequadas à saúde; e 16 alunas ficaram com
o percentil entre P61 e acima de P97 obtendo a classificação adequada a performance.
Conclusão: Conclui-se que, para a maioria dos movimentos (70%) as avaliadas
obtiveram os resultados entre P26 e P60 referente a saúde, e apenas (30%) obtiveram
resultado positivos, ou seja, grau de flexibilidade adequado a performance esportiva. Tal
fato não confirma o resultado esperado, uma vez que a prática de GR exige um grau de
flexibilidade elevado para execução dos seus movimentos característicos, assim a
maioria das alunas deveriam adequadas a performance. Para tanto, faz-se necessário um
treinamento específico para que as praticantes atinjam nível acima da média em relação
a esta capacidade física, a qual é essencial à prática desta modalidade.
Palavras-Chaves: Flexibilidade, Saúde, Desempenho Esportivo, Ginástica Rítmica.
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FATORES MOTIVACIONAIS A PRATICA DE CORRIDA DE RUA
Jose Alves de Oliveira Júnior1, Rummenigge da Silva Ribeiro2, Natália Maria
Conceição Figueirôa³
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Introdução: A corrida de rua é uma das modalidades de exercícios aeróbicos mais
praticados em todo mundo e vem a cada dia ganhando mais espaço em nosso país,
principalmente nas grandes cidades. A prática regular desta atividade pode estar
associada a fatores motivacionais, de melhoria do controle do estresse, saúde,
sociabilidade, competitividade, estética e prazer. Objetivos: Avaliar quais são os
fatores motivacionais para a adesão e permanência dos praticantes de corrida de rua.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal, com amostra de 73
corredores de rua (35,5±10,9) anos, utilizado como instrumento de medida o IMPRAF54. Resultados: De acordo com nossa pesquisa o que mais motiva os corredores de rua
da nossa amostra é a saúde (36,5±4,1) logo seguido pelo prazer (34,6±5,4) e o fator que
menos motiva os corredores é a competitividade (18±8,4). Conclusão: Esta pesquisa
concluiu que os fatores que mais motivam os praticantes de corrida de rua são os
relacionados com a saúde e prazer, sugerindo então ser uma atividade prazerosa para
seus praticantes.
Palavras-Chaves: IMPRAF-54, Fatores motivacionais, Corrida de rua, exercícios
aeróbicos.
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SEDENTARISMO INFANTIL EM NATAL
Alessandro Bezerra Moura1, Marina Silva Soares2, Alexsandro Jobson Silva Machado3
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Introdução: Analisar as fortes relações que o sedentarismo e a obesidade vêm trazendo
para a população da cidade de Natal, como também para a sociedade brasileira. Muitas
dessas crianças fazem a substituição dos alimentos naturais por produtos
industrializados, que contém uma grande quantidade de calorias nos produtos que
acarretam para o excesso de peso dessas crianças. Objetivos: Avaliar o índice de massa
corporal (IMC), além de buscar informações sobre o estilo de vida dessas crianças.
Método: Tentamos mostrar para as crianças e os seus respectivos pais, qual grande a
importância das atividades físicas, para que seus filhos tenha uma qualidade de vida
melhor. Resultado: Os resultados obtidos foram que cerca de 45% das crianças
avaliada apresentaram risco de sedentarismo, outras 30% mostraram realizar algum tipo
de atividade física diariamente, e as outras 25% responderam que praticam algum
esporte pelo menos 3 vezes na semana. Conclusões: As orientações foram eficazes para
que as crianças venham praticar diariamente exercícios e que mudem alguns hábitos
alimentares para que futuramente tenhamos uma população saudável.
Palavras-Chaves: Sedentarismo, Crianças, Atividade Física, Saudável.
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BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO RESISTIDO PARA IDOSOS
HIPERTENSOS
Marcia Silva da Trindade 1, Thiago José Maciel da Silva 2, Natália Maria Conceição
Figueirôa3
1

marciasilva09@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
josethiago623@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
profnataliafigueiroa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2

e

Cultura,

Introdução: O processo de envelhecimento traz diversas mudanças no sistema
cardiovascular e na estrutura física dos idosos. Tais comprometimentos estruturais como
perda muscular, diminuição das capacidades funcionais como também o processo
hipertensivo são inerentes a esta fase da vida e se agravam com a falta de atividade
física regular. O treinamento aeróbio é um tipo de treinamento bastante reconhecido na
literatura como depressor dos níveis de pressão arterial (PA) em tanto em jovens quanto
idosos hipertensos, no entanto o treinamento resistido e seus benefícios para hipertensão
de idosos ainda não estão totalmente esclarecidos na literatura. Objetivo: Investigar na
literatura os efeitos do treinamento resistido na diminuição dos níveis da PA de idosos
hipertensos. Metodologia: 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, idosos, exercícios resistidos e exercícios de força,
sempre associados a palavras, tais como, hipertensão, resistido, equilíbrio, qualidade de
vida. Os critérios de inclusão dos artigos foram: ter sido publicados a partir de 2007, na
língua portuguesa e tratarem de exercícios resistidos em seu resumo. Resultados:
Dentre os 8 artigos selecionados para a pesquisa, 7 demonstraram diminuição dos níveis
da PA sistólica, apenas 1 observou mudanças tanto na PA sistólica e diastólica após o
treinamento resistido em idosos hipertensos. Nenhum dos estudos relatou efeitos
adversos aos idosos durante ou após o período de intervenção. Conclusão: De acordo
com a literatura a realização de treinamento de força em idosos hipertensos provoca
diminuição dos níveis de PA sistólica e diastólica, sugerindo ser mais uma estratégia de
treinamento para idosos com este tipo de diagnóstico.
Palavras chaves: Exercício resistido, Idosos, Hipertensão.
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TESTE DE SALTO HORIZONTAL REALIZADO EM FUTEBOLISTAS
UNIVERSITÁRIOS
Carlos Felipe Cunha de Azevedo1, Deyvison Douglas Batista de Freitas2, Francisco
Emilio Simplício de Souza3
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Introdução: Dentre algumas capacidades físicas dos jogadores de futebol como:
flexibilidade, velocidade, resistência aeróbica e anaeróbia, um dos fatores que vem
ganhando destaque na preparação de jogadores de futebol é o treinamento de força. Para
(Barbanti,2001 e Alves,2006), afirmam que treinar força permite o desenvolvimento dos
grupos musculares mais importantes no futebol, para (Bangsbo,2002) o treinamento de
força promove o reequilíbrio muscular e a recuperação mais rápida de níveis de forca
perdidos por inatividade ou lesão anterior, também constitui um importante fator de
prevenção de lesões musculares e articulares. Objetivo: Analisar a força dos membros
inferiores em futebolistas universitários Método: O tipo de estudo vai ser o analítico
quantitativo do tipo longitudinal, estabelecendo os critérios de inclusão e exclusão,
todos participarão dos testes e assinarão os termos de consentimento livre esclarecido, a
população vai ser os futebolistas universitários da (UFRN) do sexo masculino entre 18 e
25 anos, os procedimentos a serem utilizados, respectivamente, ao inicio e após três
meses de treino é o protocolo do teste de salto horizontal. Resultados esperados:
Espera ser notado que os futebolistas que praticam atividades físicas fora o futebol,
possam ter melhores resultados no teste, relacionados aos que só praticam o futebol.
Conclusão esperada: Será provável que os alunos atletas que fizeram outras atividades
físicas fora o futebol, como treinos combinados (aeróbio e resistido) conseguiram se
destacar no teste horizontal, pois obtiveram maior força e potência na realização do
mesmo.
.Palavras-Chaves: Futebolistas, capacidades condicionais e potência.
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE ESFORÇO: CORRIDA EM ESTEIRA E PISTA
DE ATLETISMO
Anna Paula Fernandes pereira Nobre 1,Jessé Nobre Ribeiro do Nascimento2,Marcio De
Souza lima3 e Felipe Veloso4
1

paulah_ap@hotmail.comFaculdade Natalense de Ensino e Cultura 7°A
jnobre87@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura 7°A
3
Mslxmsl@gmail.comCo-orientador
4
Felipeobm@hotmail.com Orientador Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: Dentre as diversas formas de treinamento aeróbio a corrida de rua e a
corrida em esteira ergométrica estão mais em evidência na atualidade. Sabe-se que para
a melhora do condicionamento físico e necessário seguir rigorosamente protocolos
sistematizados que irão definir qual momento e a carga que o Profissional De Educação
Física deverá integrar dentro de uma periodização. Ainda ocorrem dúvidas entre essas
cargas e na corrida não é diferente. Diante dessa temática surgiram algumas indagações
quanto a percepção de esforço na pista de atletismo e na esteira ergométrica o que nos
motivou à pesquisar se há ou não diferenças significantes estatísticas entre a corrida na
pista de atletismo e esteira ergométrica. Objetivos: Investigar se há diferenças na
percepção de esforço nas corridas em pista de atletismo e esteiras ergométricas.
Método:A pesquisa será feita com homens e mulheres em faixa etária 18 a 40 anos que
praticam corrida de rua e treinam a mais de 6 meses com a freqüência semanal de ao
menos 3 dias.Coletaremos os valores da pressão arterial e Frequência cardíaca (FC) em
repouso por meio de esfigmomanômetro e monitor cardíaco polar, iniciaremos o teste
após um aquecimento de 5 minutos no qual o avaliado caminhará acelerando o passo na
metade do tempo e trotando um pouco antes de começar a correr.O teste será dividido
em duas etapas de 15 minutos, a primeira etapa na pista de atletismo (400m) onde, a
cada 3 minutos serão aferidas as FC e a Percepção de esforço (PSE), utilizando a escala
subjetiva de esforço de Borg adaptada (0 a 10), totalizando cinco vezes. A segunda
etapa será 48 horas após a primeira intervenção e consistirá em correr em uma
velocidade compatível com a que foi praticada na primeira repetindo os mesmos
procedimentos anteriores afim de analisar os resultados trazendo uma conclusão
satisfatória. Resultados: Esperamos encontrar diferenças entre a PSE na pista de
atletismo e esteira ergométrica. Conclusão: Esclarecer as diferenças de percepção de
esforço entre as duas modalidades de treinamento para que se tenha mais fidedignidade
às imposições de cargas de treinamento.
Palavras-Chaves: Esteira; Percepção de esforço; Corrida.
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AVALIÇÃO POSTURAL EM PRATICANTES DE KARATÊ DE 09 A 12 ANOS
David Saraiva Dantas¹, Allan Carlos Lopes da Silva², Alexsandro jobson Machado de
Souza³
1

davidprofessoredfisica@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
²Allan_silva100@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³Alexjobson@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Entendemos que as modificações introduzidas por Funakoshi, integrando
as técnicas de arte guerreira, os princípios do Budô e a filosofia Zen, tem por fim
possibilitar ao praticante, além do desenvolvimento físico e técnico, alcançar a verdade
filosófica. O maior objetivo filosófico é transcender os limites do dôjo, (ambiente de
treinamento), formando um indivíduo humilde, cortês, crítico, justo e corajoso, capaz de
perceber os fatos sem distorção, agindo de forma objetiva e equilibradamente em todos
os momentos da vida. Assim o karatê foi difundido pelo mundo e encontra-se em
constante crescimento sendo ensinado em academias, clubes e escolas para o
engrandecimento e aproveitamento dos benefícios desta arte marcial. Objetivos: O
objetivo geral deste estudo é verificar mudanças qualitativas quanto às melhorias
posturais em praticantes de Karatê. Método: Foram realizadas pesquisas qualitativas e
quantitativas com alunos praticantes de kârate com idades entre 09 e 12 anos de idade
da cidade de parnamirim. Resultado: Durante toda a pesquisa de campo pude observar
mudanças qualitativas em crianças que apresentavam um comportamento tímido, e por
esse motivo adotavam uma postura errônea ao qual, através do karatê pode-se ser
corrigida, porém poucas mudanças foram observadas em crianças que já tem algum
desvio postural do tipo físico, como: escoliose, pés valgos, e encurtamento de tendões
do tipo agravante (que necessite de cirurgia). Conclusões: Com esse estudo de
pesquisa, cheguei à conclusão de que realmente o Karatê tem grande influência na
correção de posturas em crianças de 09 a 12 anos e que de alguma forma o Karatê deve
sempre fazer parte da educação física, ou da fisioterapia utilizando algumas bases ou
movimentos voltados para esse tipo de arte marcial chamada karatê.
Palavras-Chaves: Lutas, Crianças, Adolescentes, Karatê.

ISSN 2594-6552

Página | 44

PRATICAS CORPORAIS AQUÁTICAS INFANTIS PERCEPÇÃO DOS PAIS
Luis Valmir Costa Câmara1, Anderson Alves de Macêdo2, Eloyse
Braz Benjamim
3 LUIISVALMIIR@HOTMAIL.COM Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4 ANDYNHOALVESDEMACEDO@GMAIL.COM Faculdade Natalense de Ensino e
Cultura 5eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A natação é excelente para o público infantil, pelas brincadeiras lúdicas e
pelos benefícios como um melhoramento na capacidade cardiorrespiratória, na
coordenação no tônus, na força, no equilíbrio, na agilidade na velocidade, havendo o
desenvolvimento das habilidades como a lateralidade, as percepções tátil, auditiva e
visual. A natação é considerada a atividade física mais completa que existe, por que
trabalha a coordenação, o ritmo e a flexibilidade da criança no único esporte.
Objetivos: Descrever as percepções dos pais, sobre o desenvolvimento global de
crianças que praticam natação infantil. Método: Qualitativa; analise de conteúdo da
percepção dos pais sobre o desenvolvimento infantil. Resultado: Esperamos que nossa
pesquisa possamos encontrar um alto grau de desenvolvimento global na natação.
Conclusões: Concluímos com a hipótese de que se o praticante de natação tem uma
melhora no aspecto motor.
Palavras-Chaves: Natação, desenvolvimento motor, criança.
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OS BENEFÍCIOS DA CAPOEIRA PARA SEUS PRATICANTES
Caio Cesar Silva de Oliveira1, Alexsandro Jobson Machado de Souza 2
1

caio.2105@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² alexjobson@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Mesmo com poucos referenciais teóricos sobre os assuntos e muitos
paradigmas ainda existentes sobre a capoeira, na prática, percebemos que a capoeira é
importante e traz muitos benefícios aos seus praticantes, como ela pode ser uma
ferramenta de suma importância no desenvolvimento psicológico, social e motor dos
que a praticam. Objetivos: Identificar quais capacidades físicas são trabalhadas nas
aulas de capoeira e verificar com os praticantes quais foram os benefícios com a prática
da capoeira nas suas percepções. Metodologia: Trata-se de uma Pesquisa de Campo
onde a população foi os praticantes de capoeira da Grande Natal. A amostra foi
composta por 30 praticantes adultos de ambos os gêneros. Resultados: De acordo com
os dados da pesquisa, a capoeira traz como benefícios para os seus praticantes maior
resistência, agilidade, flexibilidade, boa coordenação motora, além de incentivar o
protagonismo, a socialização, disciplina, sendo um instrumento de inserção e reinserção
e trazendo um resgate cultural. Conclusão: Com estes resultados, abre-se espaço para
uma maior inclusão da prática da Capoeira, quebrando assim paradigmas e tornando
essa prática mais acessível a todos.
Palavras-Chaves: Capoeira. Benefícios da Capoeira. Capoeira na Educação Física.

ISSN 2594-6552

Página | 46

ANÁLISE COMPARATIVA NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E HIDROGINÁSTICA
Andreia Fernandes de Souza Araújo1, Fernanda Luiza Alves Garcia2 e Eloyse
Emmanuelle Rocha Braz Benjamim3.
1

andreia_fernandez18@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
fernanda_garcia3@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: O presente estudo pretende realizar uma análise comparativa das
modalidades de musculação e hidroginástica, tendo em vista que são as mais
recomendadas para o publico idoso, porque são atividades que trazem benefícios em
forma de tratamento ou prevenção de doenças crônicas. Objetivos: Essa pesquisa tem
como objetivo fazer um comparativo dos benefícios trazidos pelas modalidades para a
qualidade de vida das idosas. Método: Para esse estudo será realizada uma pesquisa de
campo de caráter qualitativo, com 30 idosas a partir de 60 anos, sendo 15 praticantes de
musculação e 15 de hidroginástica, será utilizado para coleta de dados o questionário de
qualidade de vida SF-36. Resultado: Esperamos que com esta pesquisa possamos
encontrar se há alguma diferença entre as modalidades de musculação e hidroginástica
para a melhora da qualidade de vida das idosas. Conclusões: Concluímos com a
hipótese de que as idosas praticantes de hidroginástica têm maiores benefícios em
relação à qualidade de vida.
Palavras-Chaves: Idosas, qualidade de vida, musculação, hidroginástica.
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HIDROGINÁSTICA COMO AGENTE POTENCIALIZADOR DA
CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS
Islan Felinto de Souza1, Natália Maria Conceição Figueirôa2
1

islanfelinto@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
profnataliafigueiroa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2

e

Cultura;

Introdução: A população idosa está aumentando de forma acelerada e junto com o
processo de envelhecimento ocorre à perda gradual das capacidades funcionais,
prejudicando assim as atividades físicas diárias dos idosos e a sua qualidade de vida. A
pratica de hidroginástica pode promover incrementos de força, na diminuição do risco
de quedas e melhor autonomia para suas atividades diárias. Objetivo: Comparar a
capacidade física funcional e a qualidade de vida em idosos praticantes e não praticantes
de hidroginástica. Metodologia: A população foi composta por 80 idosos com idade
média de 64 ± 4,3 anos, de ambos os sexos (37,5% masculino; 62,5% feminino), 47
praticantes de hidroginástica e 33 não praticantes. Para a realização dos testes foi
utilizado o protocolo de Rikli e Jones para avaliar a capacidade física funcional, e o
questionário Whoqol-Bref para avaliação da qualidade de vida. Resultados: Os idosos
praticantes de hidroginástica obtiveram resultados superiores em todas as variáveis
analisadas da capacidade física funcional em relação aos idosos não praticantes, sendo
força e a resistência dos membros inferiores (0% vs 42% na classificação Muito Fraco),
força e resistência dos membros superiores (77% vs 0% na classificação Muito Boa),
flexibilidade dos membros inferiores (0% vs 58% na classificação Muito Fraco),
flexibilidade dos membros superiores (46% vs 73% na classificação Muito Fraco),
mobilidade física (0% vs 58% na classificação Muito Fraco) e resistência aeróbica (0%
vs 76% na classificação Muito Fraco), respectivamente. Em relação às avaliações da
qualidade de vida, podemos observar que os idosos praticantes de hidroginástica
alcançaram resultados superiores em todos os domínios analisados comparados aos
idosos não praticantes, sendo domínio físico (classificação Boa 81% vs. 3%), o domínio
psicológico (classificação Boa 70% vs 3%), no domínio das relações sociais
(classificação Boa 72% vs 21%), e no domínio do meio ambiente (classificação Muito
Boa 49% vs 9%) respectivamente. Conclusão: Esta pesquisa concluiu que a
hidroginástica melhorou a capacidade funcional e a qualidade de vida dos idosos que
praticam a atividade de forma regular, sugerindo ser uma modalidade que possa
proporcionar maior autonomia em suas atividades de vida diária.
Palavras-Chaves: Idosos, Hidroginástica, Capacidade Funcional, Qualidade de vida.
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AS PREVALÊNCIAS E RISCOS DE LESÕES NA PRÁTICA DO CROSSFIT
Joanilson Gomes¹ Cinthia de Carvalho Moreno²
¹ Joanilsong84@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² cinthiacmoreno@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: O CrossFit pode ser definido como uma atividade física que inclui
movimentos funcionais, de alta intensidade e de variações constantes. A lesão é um
acometimento indesejável e desagradável na vida do atleta ou praticante de atividade
física. Objetivos: O objetivo geral do presente estudo é identificar as prevalências e
riscos de lesões na prática do Crossfit. Método: Foi utilizado um método de caráter
quatitativo. E foi desenvolvida em um Box, em Natal, Rio Grande do Norte. Com 30
adultos de ambos os sexos, 60% desses praticantes são mulheres e 40% homens, com
idade entre 21 e 44 anos. Utilizou-se como instrumento de avaliação um questionário,
realizado por pelo Google Docs. Resultado: Segundo os dados coletados, 57% desses
praticantes já tiveram alguma lesão antes de iniciar o Crossfit, e 43% treinam há menos
de um ano no Crossfit, e 33% já sofreram alguma lesão nesse período de prática do
Crossfit. As principais articulações que eles reclamam de dores tardias, 47% são na
lombar, 30% no ombro e 23% no joelho. Sendo 30% iniciantes e 57% desses praticantes
intermediários e 13% avançados. A pesquisa aponta que o ombro, a lombar e o joelho
são as regiões mais afetadas com a prática do Crossfit. Conclusões: Concluímos que
33% dos praticantes já sofreram lesões referente a prática do Crossfit.
Palavras-chave: Crossfit; Articulações; Lesões musculares; Atividade física.
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BENEFÍCIOS DA PRÁTICA ESPORTIVA SLACKLINE: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
André Sierra Mazzotti¹, Francisco Emilio Simplicio de Souza²
1

drehxd@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² profemiliosimplicio@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A prática esportiva do Slackline vem ganhando cada vez mais adeptos nos
dias atuais, é um esporte que normalmente é praticado ao ar livre, por ser exercício
físico ele proporciona o ganho e melhorias de algumas habilidades motoras as quais são
de suma importância para o desenvolvimento, bem-estar físico, mental e social.
Objetivo: O presente estudo tem como objetivo geral apresentar os benefícios da
prática esportiva através de uma revisão de literatura. Método: O estudo trata-se de
uma pesquisa bibliográfica, sendo feito um levantamento de referências encontradas em
artigos científicos, revistas, jornais eletrônicas e livros. Os artigos utilizados possuem as
publicações entre os anos de 1998 e 2017, foram utilizadas as palavras chaves:
Slackline, Benefícios/Benefits, Treino/Training, no idioma português e inglês, na
plataforma de pesquisa Google Acadêmico. Inicialmente foi feito uma leitura
exploratória, seguido de uma leitura seletiva, após leitura analítica e interpretativa dos
artigos utilizados para compor a revisão bibliográfica. Resultados: Identificamos nesta
pesquisa que o Slackline é um esporte que está em ascensão no cenário nacional e que
possibilita uma gama de benefícios aos seus praticantes como a melhora do equilíbrio,
postura (Ferreira, 2012), o desenvolvimento da coordenação motora, aumento da
resistência muscular de membros inferiores (Donath et al. 2015), consciência corporal,
agilidade, capacidades motoras (Donath et al. 2016) e habilidades psicomotoras (Santos
et. al 2016). Conclusões: De acordo com as publicações encontradas, a prática do
Slackline proporciona uma variedade de benefícios aos seus praticantes. Devido a isto
esse esporte ao ar livre pode ser um dos exercícios físicos escolhidos para a manutenção
e desenvolvimento do corpo em todos os seus aspectos.
Palavras-Chaves: Slackline, Benefícios, Habilidades Motoras, Desenvolvimento.
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SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM PRATICANTES DE AULAS
COLETIVAS EM ACADEMIAS DE NATAL-RN
Raul Viana da Silva Neto1, Fábio Augusto da Silva2, Francisco Emílio Simplício de
Souza3
1

raul.vsn@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2fabioaugusto.ef36@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
profemiliosimplicio@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: As aulas coletivas de academia começaram a surgir por volta dos anos 80,
e é bastante procurada em todo mundo até os dias atuais, tem grande aceitação dentro
das academias por ser uma atividade que proporciona excelente condicionamento físico
e controle de peso, além de promover socialização, atrair pessoas que não gostam de
musculação, aproveitar espaços e diversificar treinos. Objetivos: Analisar o nível de
aptidão e condicionamento físico dos praticantes e o grau de satisfação da imagem
corpórea. Método: Será aplicado um questionário com teste de (IMC) e (ICQ) com
praticantes de aulas coletivas de academias de Natal (RN), com idades de 18 aos 50
anos de gênero masculino e feminino. Resultado: Esperamos encontrar bom nível de
satisfação enquanto a imagem corpórea entre os praticantes de aulas coletivas.
Conclusões: Concluímos que os praticantes de aulas coletivas buscam o
condicionamento físico e o controle de peso.
Palavras-Chaves: Satisfação, Corpo e Saúde.
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PRÁTICAS CORPORAIS AQUÁTICAS INFANTIS: PERCEPÇÃO DOS PAIS
LUIS VALMIR COSTA CÂMARA1, ANDERSON ALVES DE MACÊDO2, ELOYSE
EMMANUELLE ROCHA BRAZ BENJAMIM
1
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3
eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: A natação é bem recomendada para o público infantil, pelas brincadeiras
lúdicas e pelos benefícios como a melhoria na capacidade cardiorrespiratória, na
coordenação no tônus, na força, no equilíbrio, na agilidade na velocidade, havendo o
desenvolvimento das habilidades como a lateralidade, as percepções tátil, auditiva e
visual. A natação é considerada a atividade física mais completa que existe, por que
trabalha a coordenação, o ritmo e a flexibilidade da criança no único esporte.
Objetivos: Descrever as percepções dos pais, sobre o desenvolvimento global de
crianças que praticam natação infantil. Método: Qualitativa, do tipo transversal e
descritiva analise de conteúdo da percepção dos pais sobre o desenvolvimento infantil.
Serão aplicadas entrevistas semiestruturadas. Resultado: Esperamos que nossa
pesquisa mostre que os praticantes tenham um bom desenvolvimento global.
Conclusões: Concluímos com a hipótese de que se o praticante de natação tem
significantes ganhos nas questões motores, cognitivos e afetivos.
Palavras-Chaves: Natação, desenvolvimento motor, criança.
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FORMA DE AVALIAÇÃO DAS AULAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL
EM NATAL-RN
Carlos Galvão de Moura Neto1,William Fábio da Silva Brito2
1

carlosneto05@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 williancirne@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: O treinamento funcional vem buscando seu espaço na promoção da
qualidade de vida de seus praticantes, partindo de pressupostos que a maioria da
população não tem como hábito a prática de exercícios físicos, simplesmente por não se
identificar com as atividades que são propostas como musculação, corridas e outras. Os
benefícios do treinamento funcional são notórios em várias formas ao praticante, como:
o fortalecimento muscular, melhor condição cardiorrespiratória, melhora da
flexibilidade, emagrecimento, melhora da coordenação motora, equilíbrio. Objetivos:
Porém a maneira da inserção do aluno praticante daquela aula não é muito contestada,
sendo assim objetivou-se neste estudo avaliar e comparar a forma de avaliação realizada
pelos profissionais de educação física realizadores das aulas de treinamento funcional
nas quatro zonas da cidade de Natal-RN. Método: Nossa pesquisa foi realizada como
um estudo de caráter descritivo do tipo exploratório, que tem como objetivo a
construção dos conhecimentos a partir do resultado obtido por um questionário próprio.
Para isso foi desenvolvido um questionário próprio com 07 perguntas que avaliam o
método utilizado pelos profissionais de educação física para inserção dos alunos na aula
do treinamento funcional. Resultados: Ficou provado com a nossa pesquisa que a
maioria dos profissionais responsáveis por ministrar o treinamento funcional ainda estão
cursando sua primeira graduação, maioria do sexo masculino, fazem verificação de
pressão e frequência cardíaca somente nas primeiras aulas do alunos iniciantes.
Conclusão: Os profissionais mesmo não tendo formação completa já são quem toma
todas as decisões e forma de execução das aulas, trazendo grande risco aos praticantes
da atividade física, pois nem todos tem capacidade para isso.
Palavras-Chaves: Treinamento funcional, Exercício físico, Saúde.
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PREFERÊNCIA DE TÉCNICAS DE JUDÔ DOS ATLETAS ADULTOS
Luiz Vicente Neto¹, Felipe Alisson Soares Gomes², Jeferson Tafarel Rego³
1
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³ jtafarel@yahoo.com.br - Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: O judô é uma modalidade esportiva amplamente praticada no Brasil. Esse
fato merece um reconhecimento e uma atribuição de importância as investigações sobre
os fatores e variáveis que possam explicar não só o desenvolvimento dos atletas, mas
também, entendermos o desenvolvimento do atleta dentro de um processo de ensinoaprendizagem das técnicas em diferentes etapas do treinamento. O judô foi criado e
fundado por Jigoro Kano, que quando jovem começou a praticar Jujutsu como uma
maneira de fortalecer seu corpo (KODAKAN JUDÔ INSTITUTE, 2015). Objetivos:
Objetivo Geral - O objetivo deste estudo é identificar o perfil das principais técnicas
utilizadas pelos atletas de gêneros diferentes (feminino e masculino). Podendo
identificar os tipos de técnicas preferidas e os tipos de golpes preferidos. Objetivos
Específicos - Identificar a preferência de técnicas e golpes; Verificar relações entre
técnicas e golpes; Analisar e comparar as preferências entre os gêneros. Método: Tipo
de Pesquisa - A metodologia do presente trabalho se dá através de um estudo descritivo
de corte transversal que mostra as técnicas e o golpe preferido dos atletas. População e
Amostra - Participarão deste estudo atletas adultos de judô em competições,
selecionados de forma não probabilística intencional. Instrumentos de Coleta de Dados Será aplicado um questionário elaborado especificamente para esta pesquisa. Termo de
Consentimento - Será enviada a federação uma carta (termo de consentimento)
solicitando o acesso ao local onde o evento se realizará. Critérios de Inclusão e
Exclusão - Serão questionados apenas os atletas judocas maiores de idade. Resultados:
Esperamos que com essa pesquisa possamos encontrar um alto grau de desenvolvimento
no treinamento de técnicas. Conclusão: Esperamos identificar o perfil das principais
técnicas utilizadas pelos atletas de gêneros diferentes.
Palavras-Chaves: Gênero, Golpes, Competição, Judô.
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A DANÇA E OS BENEFÍCIOS PARA TERCEIRA IDADE
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2 carloseduardoscosta@hotmail.com Carlos Eduardo da silva Costa - FANEC
3
Silvana Momm
Introdução: A terceira idade é mais uma etapa do ciclo de vida do ser humano, e as
atividades de lazer como a dança tem o objetivo de manter o idoso ativo mentalmente e
fisicamente, retardando, muitas vezes, o ritmo da perda de algumas de suas funções
vitais. Severo e Dias (2000) indicam que a dança tem o poder de modificar a vida dos
idosos, possibilitando-lhes viver numa melhor dimensão existencial. Com tudo a dança
tem o poder de devolver para o idoso a sua dignidade, o prazer de estar vivo e de se
sentir vivo. Segundo Okuma (1998), a dança é a melhor opção para grupos de terceira
idade, pois facilita o convívio em grupo, a integração e o fortalecimento de amizades,
além da ocupação do tempo livre, evitando angústias e incertezas. Objetivos: Observar
a importância da dança para a saúde física, emociona e social dos idosos. Método: Os
métodos utilizados para a elaboração deste trabalho passara por uma pesquisa de campo
de cunho quantitativa, que irar coleta dados do publico alvo para a realização deste
trabalho. A pesquisa de campo será realizada a traves de questionários. Após serem
informados sobre os riscos e benefícios, todos os voluntários assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultado: A pesquisa realisada neste trabalho a
ponta que idosos que praticam atividade física ou de lazer apresentam melhoras
consideráveis para saúde física emocional e principalmente na esfera social o que
proporciona para estes idosos mais qualidade de vida se comparar com os resultados
encontrados na pesquisa aplicada com os idosos sedentários. Conclusões: Depois de
observarmos e analisarmos os resultados da pesquisa, chegamos a conclusão que
atividades físicas ou de lazer que são praticadas pelos idosos por opção e não por
obrigação traz mais resultados para a saúde, a pesquisa nos mostrou que os idosos que
praticam atividade por imposição medica ou idosos sedentários tem sua saúde
prejudicada.
Palavras-Chaves: Dança, Atividade Física, Qualidade de Vida, Benefícios, Terceira
idade.
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A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EO PÚBLICO SENIL NA
SOCIEDADE BRASILEIRA
Alisson Samuel1, Larissa Nunes Lintro2, Jeferson Tafarel Rêgo3
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3
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Introdução: Com a mudança no panorama etário brasileiro, quais as perspectivas
profissionais da educação física em virtude ao público senil. Em relação aos espaços
voltado na promoção da qualidade de vida na terceira idade. Objetivos: A educação
Física inerente a mudança do público e como reagira o mercado em ofertar qualidade de
vida através das práticas inerentes a exercícios físicos como ação complementares e
fundamental para a saúde e como um ganho positivo relação à senescência e a
senilidade Método: A pesquisa de estudo se evidenciou de caráter de campo,
descritivo, quantitativo, corte transversal e observacional nos índices populacional
brasileiro IBGE (2017), e apêndice aplicado com graduandos no curso de Educação
Física como futuros profissionais e nos ambientes de promoção a saúde. Resultado:
Exercício Físico, de acordo com os 50 idosos pesquisado, 80% relataram que foi o
médico, 20% os parentes ou pessoas próximas e 0% não relataram sobre orientação de
educadores físicos, academias no total de 10, 70% não tem este público, 30% tem
público idoso. Conclusões: De acordo com a proposta pleiteada foi possível a
observação da carência do público senil ser inserido em espaços adequados e com as
devidas intervenções e orientações de profissionais da Educação Física.
Palavras-Chaves: Educação Física, Senil, Sociedade brasileira.
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COMPARAÇÃO DA AGILIDADE ENTRE IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS
Felipe Vieira da Silva1, Natália Maria Conceição Figueirôa2
1
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2

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”, mensurando o tempo de
realização do teste de mobilidade funcional em ambos os grupos. Metodologia: Para
avaliar a mobilidade funcional foi utilizado o teste “Time Up & Go” (TUG), uma
cadeira, um cronômetro, fita métrica e uma ficha para anotações dos dados. O teste é
mensurado em segundos, avaliando o tempo gasto por um idoso para levantar de uma
cadeira, andar uma distância de três metros, dar a volta, caminhar em direção a cadeira e
sentar novamente. Para avaliar o nível de atividade será utilizado o questionário IPAQ.
Resultado: Especula-se que idosos que praticam atividade física levaram menor tempo
para realização do teste quando comparados com os idosos sedentários. Conclusão: As
conclusões esperadas são que os Idosos que praticam atividade física terão melhores
resultados no tempo para realização do teste quando comparados com os idosos
sedentários.
Palavras chave: Idosos, Atividade física, Agilidade, Sedentarismo.

ISSN 2594-6552

Página | 57

UMA PESQUISA – AÇÃO NO ESPORTE HANDEBOL DA ESCOLA:
RESSIGINIFICANDO O CONCEITO DE ATIVIDADE FÍSICA
Jean Lucardh de Carvalho Soares1, Lucas Iago Oliveira de Azevedo2, Silvana Momm3
1 jean.luca@hotmail.com

Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3 silvanamom@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 lucas_ohs@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O presente trabalho constitui num relato de experiência prático do
ensino do conceito de atividade física nos treinamentos do esporte da escola. Quando se
questiona o que vem a ser atividade física a um estudante de ensino básico, ele
interpreta que seja qualquer atividade designada pelo professor que o faça “cansar”,
transpirar ou até mesmo, preencher o horário designado à disciplina de Educação Física.
A pesquisa-ação é uma estratégia para o desenvolvimento de professores e
pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu
ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. OBJETIVOS: Diante disso, o
trabalho terá o intuito de oportunizar o conhecimento e discutir a atividade física para
saúde como possibilidade de ação educativa aos alunos atletas, apontando subsídios
extras que visam a educação para saúde através do esporte. METODOLOGIA: O
trabalho em questão trata-se de um relato de experiência através da análise gerada
durante os treinos de uma equipe de handebol. Foi utilizado como procedimento
metodológico a pesquisa ação de natureza qualitativa sobre a prática esportiva, da
Escola Estadual Amaro Cavalcanti, desenvolvendo, sugerindo e aplicando atividades
relacionadas à atividade física para saúde de forma organizada e pensada. Além disso,
uma análise avaliativa sobre o aprendizado através de uma discussão do conhecimento
absorvido em cada sessão de treinamento e aplicação de atividades tecnicas de
handebol. RESULTADO: O conteúdo de atividade física para saúde, educa e oferece a
possibilidade do aprendizado dos aspectos corporais, das relações com a busca pelo
saudável e na construção de valores sociais, para a construção de habitos saudáveis fora
do ambito escolar. CONCLUSÃO: Nas sessões de treinamento, através das vivências
aqui registradas e da aplicação de novos métodos de treinamento esportivo visando a
saúde, foi possível a produção de um ambiente satisfatório e motivador, demonstrado na
participação e nos relatos dos alunos/atletas durante os treinamentos.
Palavras-chave: Atividade Física, Handebol, Saúde, Esporte.
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AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ATLETAS DEFICIENTE
VISUAIS NO ATLETISMO DO RIO GRANDE NORTE
Lucas Fellyppe Barbosa do Nascimento1, Victor Rudson Campos Ferreira² Felipe
Veloso3
¹
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²victorrudson1994@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³ felipe_obm@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução O atletismo é considerado esporte base para diversas modalidades, devido
suas características de trabalhar variadas habilidades naturais e por ser fundamental no
desenvolvimento físico, mental e motor do ser humano. objetivo O objetivo do trabalho
foi pesquisar as dificuldades enfrentadas pelos atletas deficiente visual no atletismo do
rio grande do norte, metodologia A metodologia utilizada foi uma pesquisa
exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, utilizando um questionário que
contem quinze perguntas e no final um relato do atleta sobre as dificuldades gerais que
ele encontra dentro da modalidade; resultado Os resultados mostram que existe
discriminação com relação à deficiência dos atletas, tanto no ambiente de trabalho
quanto nos demais ambientes. As dificuldades financeiras também são fatores que
interferem na prática da modalidade de atletismo já que da parte do governo é escasso
os recurso, e diminuiu as verbas para o programa do bolsa atleta que muitos dos atletas
tiram o sustento do esporte. Em relação aos afazeres domésticos e cuidados pessoais,
consegue desenvolver, mas depende de outras pessoas para ajudar. A prática do esporte
possibilitou as mudanças positivas em relação à estrutura física e psicológica, além do
esporte ter o objetivo de prevenção e promoção a saúde e também de inclusão social.
Conclusão, Diante do estudo apresentado, o cerne do preconceito ainda ronda a vida de
pessoas com deficiência. Várias foram as dificuldades encontradas e limitações como:
falta de patrocínio, falta de espaços adaptados e apoio financeiro.
Palavras-Chaves: atletismo, dificuldades, atletas.
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EFEITOS DAS ARTES MARCIAIS EM MULHERES
Pabllo Graciliano Mackallys Vieira do Nascimento Filho1, Rayane Fernandes da Silva2,
Jeferson Tafarel Pereira do Rêgo3, Alexsandro Jobson Machado de souza4
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3
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Introdução: As artes marciais sempre tiveram uma maior concentração de praticantes
masculinos, porém, nos dias atuais em que as mulheres vêm ganhando espaço que antes
era dominado pelos homens, não só na questão de trabalho ou nas relações sociais, mas
como também nas práticas esportivas assim o público feminino vem crescendo bastante
na busca de praticar artes marciais. Objetivos: analisar quais os efeitos da prática das
artes marciais pelo público feminino e se há benefícios a saúde física e mental.
Método: O presente estudo foi iniciado a partir de vivências nos esportes. Trata-se de
um estudo descritivo de corte transversal. Serão avaliadas mulheres adultas que
praticam taekwondo, jiu-jítsu e muay thai em academias da cidade de Natal/RN.
Resultado: Espera-se que as artes marciais tenham efeitos positivos nas mulheres e que
a prática do esporte venha a ser algo de construtivo na vida social e econômica delas.
Conclusão: Portanto concluiremos que as práticas de artes de artes marciais terão
benefícios na maioria das mulheres e que a procura é advinda de saúde, defesa pessoal e
estética.
Palavras-Chaves: Mulheres, Artes marciais, Esportes, Efeitos.
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DESEMPENHO FÍSICO E ESCOLAR DE ALUNOS PRÁTICANTES DA
MODALIDADE DE KARATE EM ÁREAS DE VULNERÁBILIDADE SOCIAL
DA CIDADE DE NATAL - RN
Germano da Silva Pimentel1, Marcos Felipe Silva Nascimento2.
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Introdução: O karate, enquanto prática corporal, é uma atividade milenar oriental, no
início praticado afim de treinamento militarizado para guerra no qual é possível a
percepção dos benefícios físicos associados ao seu treinamento específico e que após a
segunda metade do século XX teve uma expansão por diversas regiões do planeta. O
trabalho de pesquisa trata-se basicamente de um levantamento sobre o desenvolvimento
dos alunos praticantes de karate a nível escolar em regiões de periferia da cidade de
Natal no Rio Grande do Norte, a todo modo busca avaliar os ganhos físicos e cognitivos
que a prática continuada do karate pode trazer para alunos em idade escolar. Objetivos:
O objetivo deste estudo é identificar se existe melhora de condicionamento físico e no
desempenho cognitivo escolar dos alunos praticantes de karate em idade escolar. De
forma específica a pesquisa irá Identificar os aspectos melhorados, Quantificar a
melhora obtida após a aplicação do programa de treinamento de karate, analisar como
os ganhos contribuem para uma melhor performance do aluno no ambiente escolar,
oportunizar para os alunos uma vivencia associadas a praticas corporais realizadas no
karate. Método: O trabalho de pesquisa consiste em avaliar 26 crianças e adolescentes
do sexo masculino e feminino em idade escolar entre 11 e 17 anos não praticantes de
karate, nas esferas físicas e cognitivas levando em consideração as habilidades
normalmente desenvolvidas no cotidiano e notas obtidas em disciplinas comuns da
grade curricular escolar no correr do ano letivo isso através da aplicação de programas
de avaliação física e analise do boletim escolar, observando os ganhos ou perdas
relacionadas a aplicação do programa de treinamento da modalidade de karate.
Resultado: O estudo conseguiu quantificar os dados podendo a partir dos números,
formular uma ideologia sobre os benefícios associados a prática do karate. Os ganhos
foram percebidos. Conclusões: Concluir de forma sucinta o que os resultados
demonstraram respondendo as perguntas dos objetivos, demonstrando coerência entre
Objetivos resultados e conclusão.
Palavras-Chaves: Educação Física. Desenvolvimento. Esporte. Treinamento.
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A SITUAÇÃO DOS NADADORES DA CIDADE DO NATAL, APÓS O
PERÍODO ESCOLAR
Dener da Silva Tomé1, Luandê Medeiros da Silva2, 7º - B Bacharelado, Fábio Alexandre
Fernandes da Silva
1
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Introdução: O presente estudo irá submeter uma análise qualitativa, avaliando os
motivos do abandono e retorno a prática esportiva de Natação, após o período escolar,
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos atletas. Objetivo: Avaliar o que
motivou o retorno ao esporte, e quais melhorias na qualidade de vida foram encontradas
através da volta aos treinamentos. Metodologia: Será realizado uma pesquisa de caráter
qualitativo, com atletas de idades variadas, desde que os mesmos tenham abandonado o
esporte e estejam retornando aos treinamentos. Para coleta de informações, será usado
um questionário desenvolvido no Google Docs. Resultados: Com essa pesquisa, buscase encontrar as melhorias causadas pelo retorno ao esporte. Conclusão: Acredita-se que
o retorno a pratica da natação, trará o bem estar, o condicionamento físico e estimulo
para que o atleta permaneça firme nos treinamentos.
Palavras Chave: Natação, Abandono, Retorno, Treinamento
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EFEITOS DE DIFERENTES INTENSIDADES DE TREINAMENTO AERÓBIO
SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM ADULTOS OBESOS
Wanderson Felipe Soares Feitosa Gomes1, Yangue Renato F. de Medeiros2, Natália
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Introdução: A obesidade é definida como o excesso de gordura corporal, sendo
atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública. Com isso, se faz
importante o monitoramento das variáveis relacionadas a composição corporal desde a
puberdade até a vida adulta, visto que, a composição corporal é adicionalmente
instituída por fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
Neste contexto, o treinamento aeróbio independente da intensidade pode ser um dos
fatores importantes no processo de diminuição da adiposidade corporal e fatores de
risco associados a saúde. Objetivos: Verificar os efeitos de diferentes intensidades de
treinamento aeróbio sobre a composição corporal de adultos obesos. Método: 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, obesidade,
exercícios aeróbio contínuo e intervalado de alta intensidade, sempre associados a
palavras, tais como, composição corporal, IMC, percentual de gordura. Os critérios de
inclusão dos artigos foram: ter sido publicados a partir de 2007, na língua portuguesa e
tratarem de exercícios aeróbios, obesidade em adultos no seu resumo. Resultado:
Foram identificados nove artigos (sete ensaios clínicos randomizados com delineamento
cruzado e um estudo quase-experimental e um ensaio clínico). Como experimento
alguns estudos usaram exercício aeróbio continuo e outros exercício intervalado de alta
intensidade, com protocolos de 30 minutos de duração; 1:1; 2:1 e 4:1. Os efeitos
crônicos foram observados no período pós-exercício. Os resultados mais consistentes
foram: 1) Diminuição do percentual de gordura no treinamento intervalado de alta
intensidade; 2) A diminuição de peso corporal de forma mais significativa e
consequentemente IMC dos obesos submetidos ao treinamento contínuo. Conclusões:
Diante dos resultados apresentados foi visto que ocorre diminuição do percentual de
gordura no treinamento intervalado de alta intensidade e de peso corporal de forma e do
IMC dos obesos submetidos ao treinamento contínuo Apesar do exercício de
intensidade moderada não diminuir o percentual de gordura corporal, estudos com
sessões isocalóricas devem ser feitos para afirmar a segurança da intensidade moderada
para estas variáveis.
Palavras-Chaves: Obesidade, Treinamento aeróbio, Composição Corporal.
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ANALISE DA DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PARA PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ACADEMIAS DA
ZONA SUL DE NATAL-RN
Francisco Adson de Azevedo Silva1, José Laerte Vitoriano Barboza2, Fábio Alexandre3
1

adson.silva90@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 laerty51@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3 fabiosilva@interjato.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: É comum possuirmos conhecimento sobre relatos e histórias que
envolvam acidentes em vários tipos de situações cotidianas, podendo ocorrer em vias
públicas, estabelecimentos com ou sem fluxo de pessoas e até mesmo dentro do
ambiente em que o indivíduo reside. Objetivos: Avaliar os equipamentos e matérias
disponíveis para prestação dos primeiros socorros nas academias da zona sul de NatalRN. Método: Pesquisa do tipo quantitativa-descritiva, realizada em campo, com
aplicação de questionário objetivo. Resultado: A maioria das academias pesquisadas
tinham materiais básicos de primeiros socorros, e disponíveis para uso em situações de
urgência e emergência, como também, os profissionais de educação física eram
capacitados para atender tais situações. Conclusões: Necessita-se de outros estudos para
corroborar a pratica segura de atividade física, principalmente de alto rendimento.
Palavras-Chaves: Primeiros Socorros, Urgência e Emergência, incidentes.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS
NA CIDADE DO NATAL/RN
João Batista de Araújo Junior¹, José Jefferson Gomes Eufrásio²
¹ juniorbatista85@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² jgeufrasio@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A organização Mundial dá saúde (OMS) recomenda para um estilo de vida
saudável, a prática de 150 minutos de atividade física por semana, mas essas
recomendações não estão sendo seguidas, pois de acordo com a própria OMS, cerca de
70% da população mundial é sedentária. No Brasil, o sedentarismo no ano de 2013
atingiu 45,9% da população, segundo o estudo, Diagnostico Nacional do Esporte,
realizado pelo Ministério do Esporte. Na cidade do Natal capital do Rio Grande do
Norte só 39,7% da população acima de 18 anos seguem as recomendações da OMS para
a prática de atividade física, segundo o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Estudos colocam
o sedentarismo como caso de saúde pública, pois, a falta de atividade física é um
importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. Para isso,
diversos programas de incentivo a pratica de atividade física vêm sendo desenvolvido
no mundo, no Brasil o Ministério da Saúde no ano de 2014 lançou o programa
ACADEMIA DA CIADADE, inspirado em iniciativas bem desenvolvidas das cidades
como Recife e Belo Horizonte, e tem como intuito a promoção da saúde, prevenção de
doenças crônicas e potencializar elementos da cultura local para produção de escolhas
saudáveis pela população. Os municípios por sua vez tomam iniciativas para combater o
sedentarismo através dos programas para o incentivo da atividade física, a cidade de
Curitiba por exemplo, promove o programa CURITIBATIVA, que tem como principal
objetivo orientar a população sobre a importância da atividade física como instrumento
para a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida. Objetivo: Observando
esses dados, esse estudo irá analisar quais as estratégias de incentivo a prática de
atividade física existente no município de Natal/RN, para mostrar a relação entre saúde
e atividade física, e também que importância o governo dá para esse assunto.
Metodologia: Essa pesquisa usará o método de pesquisa de campo com caráter
descritivo. Resultados: Esperamos com essa pesquisa descobrir quais as estratégias e
métodos a prefeitura do município do Natal/RN utiliza para incentivar e conscientizar a
população sobre a prática da atividade física. Conclusão: Concluímos com essa
hipótese que a prefeitura do município do Natal/RN vem desenvolvendo projetos e
programas que incentivem e conscientizem a população sobre os benefícios da atividade
física.
Palavras-chaves: Atividade física, Saúde, Qualidade de vida.
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INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE PARA DEFICIENTE FÍSICO
Gabriela Dantas da Silva1, Ruth Milena Lopes Alves2, Eloyse Braz Benjamim3
1

mariaholiveira2010@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 ruthmilena@outlook.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Com o estudo queremos entender mais sobre a prática e a falta de prática
de atividades físicas para portadores de deficiência e quais as dificuldades encontradas
por eles no decorrer dessa trajetória. Objetivos: Descrever importância da mediação de
atividade física para o portador de deficiência física, fazendo algumas implicações no
desenvolvimento pessoal e social. Método: Vai ser realizado uma pesquisa de campo
com portadores de deficiência física, almejando uma resposta qualitativa. Resultado:
Esperamos com essa pesquisa entender as dificuldades encontradas pelos portadores de
deficiência física na sociedade como um todo. Conclusões: Concluímos com a hipótese
de que a prática de atividade física ajuda na manutenção do bem estar físico e mental do
indivíduo.
Palavras-Chaves: Atividade física, portador de deficiência, social, prática.
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RELAÇÃO DO PICO DE VELOCIDADE DO CRESCIMENTO E
CONDICIONAMENTO FÍSICO NA CAPACIDADE COGNITIVA
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INTRODUÇÃO: Diversos estudos apresentam relação da capacidade cognitiva com a
condicionamento físico. No entanto, os efeitos desta relação sobre o pico de velocidade
do crescimento ainda precisa ser elucidado. OBJETIVO: Verificar a associação entre
capacidade cognitiva, condicionamento físico e pico de velocidade do crescimento.
MÉTODO: vinte e sete crianças de ambos os sexos (10,6 ± 0,6 anos; 139,9 ± 8,6
estatura; 33,5 ± 6,9 peso; 16,9 ± 2,3 IMC; 26,7 ± 6,7 % de gordura), realizaram os testes
de maturação pelo pico de velocidade do crescimento (PVC), Léger para avaliar a
condicionamento físico pelo VO2max e o teste de Stroop para avaliar a capacidade
cognitiva. Para o registro do teste Stroop foram adotados o tempo de reação (TR) e o
números de erros (NE). Foi utilizado a correlação Pearson para relacionar o TR e NE
com condicionamento físico (VO2max) e pico de velocidade do crescimento.
RESULTADOS: Foi encontrado relação positiva do NE do teste Stroop com VO2max
(r=0,39; p=0,04) e negativa do NE com o PVC (r=-0,42; p=0,03). Enquanto, o TR do
teste Stroop, não houve correlação com o VO2max e PVC (p>0,05). CONCLUSÃO: O
desempenho cognitivo foi inversamente proporcional ao condicionamento físico. No
entanto, o avanço do pico de velocidade do crescimento foi associado ao desempenho
cognitivo. Esses resultados demonstram a importância de monitorar o pico de
velocidade do crescimento quando associar o condicionamento físico e o desempenho
cognitivo.
Palavras-chave: Aptidão física; Função executiva; Maturação
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BENEFÍCIOS DA DANÇA PARA TERCEIRA IDADE
Arnaldo Sandro de Araújo Belarmino, Geovani Técio Félix Da Fonseca, Jeferson
Eufrásio
sandrtexbelar@hotmail.com Faculdade Natalense De Ensino e Cultura-FANEC
Introdução A dança é uma atividade física lúdida que proporciona um bem estar físico
mental e sendo aplicada ao público da terceira idade que com o passar do tempo,
mudanças em sua estrutura corporal são visíveis, a vida fica monótona e ociosa, porem
podendo ser amanizada e sendo assim passar de terceira idade para melhor idade.
Objetivos Tem como objetivo analisar e identificar a satisfação e a forma que os
benefícios serão obtidos para saúde e bem estar desse público, para que assim venha a
buscar um envelhecimento que é inevitável seja de forma saudável e prazerosa.
Metodologia A pesquisa é do tipo exploratório descritiva. As técnicas colocadas foram
a dança de forma geral, relaxamento, massagem, Antiginástica, bioenergética,
alongamentos, eutonia, biodança, ioga. Resultados nAté o presente momento foi
observado que a prática como forma de inclusão e humanização melhora de convívio
social, e na parte física trás benefícios nos níveis de autonomia, equilíbrio, flexibilidade,
coordenação motora. Conclusões O trabalho realizado foi muito importante na a
inclusão social, na parte cognitiva, e na saúde do idoso, porém se espera observar com a
parte final do estudo, melhorias crônicas para a saúde da população idosa, verificando
se houve benefícios para percentual de gordura, pressão arterial, níveis de diabetes,
perímetro abdominal, relação cintura quadril.
Palavras chaves: Saúde, Dança, Idoso, Benefício, Bem estar.
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A IMPORTÂNCIA DA ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA E ATUAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL
Diego André Dos Santos Alves1, Lucas Baggio Silveira De Andrade1, Francisco Emilio
Simplício De Souza1.
1

diegoatletarn@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
²lucasbaggio100@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
³
profemiliosimplicio@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução:O futebol desde a pré história tem suas evidências que demonstram o
interesse do homem por objetos esféricos, ao longo do tempo houve a adaptação deste
esporte que era de extrema violência. No Brasil o futebol chegou por meio de Charles
Miller, com a dispersão do esporte e com o investimento financeiro, o esporte tornou-se
extremamente competitivo e de alto nível, adjacente a isso os profissionais que atuam
no esporte de elevado desempenho, tiveram a necessidade em da ênfase a ciência estudo
do futebol. Objetivos: Analisar a evolução do futebol no Brasil através dos
profissionais envolvidos com a modalidade. Método: Identificar a evolução do futebol
por meio de questionário com perguntas fechadas e abertas, via googledocs (online) e
visitar aos clubes do estado, enviar a vários clubes do futebol brasileiro. Resultados
Esperados: A contribuição desses profissionais com a evolução da modalidade ao
longo do tempo, com aumento dos profissionais e capacitação. Conclusões Esperadas:
A área da educação física e profissionais formados no âmbito do estudo da ciência do
futebol, é de suma importância para o desenvolvimento do futebol brasileiro e sucesso
dos clubes.
Palavras-Chaves: Clubes, Evolução, Futebol, Profissionais.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES
GESTANTES
1

Joel Nascimento de Azevedo, 2Suelaine Aguiar Ribeiro, 3Natália Maria Conceição
Figueiroa

1

joelazevedo822@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
suelaineribeiro1@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
profnataliafigueiroa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2

Cultura,

Introdução: A prevalência à prática de atividade física encontra-se reduzida nas
gestantes durante todo o período de gravidez e o padrão sedentário perdura-se até o final
da sua gestação. Embora já existam recomendações para pratica de atividade física na
gestação a aderência ao exercício ainda é limitada. Objetivos: Investigar o nível de
atividade física em mulheres grávidas entre 8 e 40 semanas de gestação. Método: Tratase de um estudo descritivo transversal. A amostra da pesquisa foi de 30 gestantes, com
idade 21,5 ± 5,5 anos, 24 ±8 semanas de gestação. Foi utilizado um questionário
validado com perguntas abertas e fechadas a fim de descrever o nível de atividade física
estruturada e não estruturada das gestantes. Resultados: Os resultados demonstraram
que dentre a amostra para os itens relacionados a atividade física não estruturada, tais
como tempo gasto para vestir, tomar banho, cozinhar, brincar com crianças, cuidar de
idosos, limpeza do lar e caminhado para lugares como escola, supermercado, consultas
e pontos de ônibus, o maior tempo gasto entre 1 e 2 horas diárias, foi com cuidar das
crianças e idosos (80% das gestantes), e o menor tempo gasto foi no item relacionado a
tomar banho e vestir-se com < de 1 hora por dia (66,6% das gestantes). Em relação ao
item relacionado ao tempo sedentário, horas de tela (computador, celular, televisão) as
gestantes responderam permanecer > de 3 horas por dia (86,6%) neste comportamento.
Em relação a pratica de atividade física leve, moderada e vigorosa foi observado tempo
< que 1 hora por dia (97%). Apenas 3% das gestantes responderam não realizar nenhum
tipo de atividade física. Dentre as modalidades mais realizadas a caminhada obteve o
maior percentual, seguido da musculação, dança e hidroginástica (30%, 26%, 25%,
16%) respectivamente. Conclusões: Esta pesquisa concluiu que as mulheres grávidas
estão praticando atividade física de forma regular, mas, no entanto ainda sugere-se mais
estudos para determinar o nível de atividade física em todo o período gestacional.
Palavras-Chaves: Gravidez, Atividade física, Sedentarismo.

ISSN 2594-6552

Página | 70

INTERVENÇÃO MOTORA LÚDICA: UM ESTUDO DE CASO COM UMA
IDOSA QUE SOFREU AVC
Dandara de Sá Silva1, Mirella Fernanda2, Eloyse Emmnanuelle3, Renalvo Pinheiro de
Moura Filho4
1

dandara2128@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 mi-fe@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
eloysebb@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
renalvopinheiro10@gmail.com Academia Aqua Sport
Introdução: Ao envelhecer, os idosos tem mais facilidade de adquirir doenças e uma
delas pode ser o AVC (Acidente Vascular Cerebral) que pode comprometer e causar a
perda de alguns movimentos motores. Neste tocante, os exercícios físicos e lúdicos
podem aparecer como uma forma de melhoria na saúde daqueles que sofreram com essa
doença. Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar por meio do teste BOAS – Saúde
mental criado pelo autor Veras (2008) se um programa de intervenção motora lúdica
melhora a memória de uma idosa que sofreu AVC. Método: Foi avaliada uma idosa
com idade de 74 anos, que após ter sofrido AVC começou a apresentar problemas de
memória. O teste Boas - Saúde Mental foi aplicado e para acompanhar a evolução da
idosa também utilizaremos fotos. Nas intervenções como instrumentos para os
exercícios lúdicos, iremos utilizar bexigas, macarrão aquático, bola, arcos, cones e
garrafas petes. Resultado: Depois do programa de intervenção motora lúdica que a
senhora praticava duas vezes na semana, ela começou a apresentar melhoras em seu
estado mental e em outros aspectos também. Após quatro meses a senhora teve uma
melhora bem mais significante. Percebemos que a senhora teve uma melhora satisfatória
em sua memória e que a mesma vem correspondendo muito bem em relação aos seus
resultados com a prática da intervenção motora lúdica. Conclusões: Com isso nós
acreditamos que um programa de intervenção motora lúdica, praticada regularmente por
um profissional de educação física, que aplique de forma divertida e prazerosa e se
necessário adaptada, essa intervenção motora lúdica pode melhorar e até mesmo
resgatar parte da memória e das lembranças de uma idosa que sofreu AVC.
Palavras-Chaves: AVC, Idosos, Lúdico
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OS BENEFÍCIOS DO PILATES PARA PESSOA COM DOENÇA DE
PARKINSON
Deisy Karla Alves da Fonsêca Faheia1, Liliana Fernandes Pereira de Brito2, Cinthia de
Carvalho Moreno3.
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2

Introdução: A doença de Parkinson é um distúrbio progressivo do Sistema Nervoso
Central, também sendo caracterizada levada em consideração a produção de dopamina
na substância negra, causando despigmentação da mesma e levando a acreditarmos a
aceleração do processo de envelhecimento Central. Objetivo: Esse estudo tem como
objetivo verificar os benefícios da prática do Pilates para a doença de Parkinson.
Metodologia: os participantes responderam a um Para isso foi realizada uma pesquisa
bibliográfica, os quais foram utilizados 10 artigos científicos. Resultados: Como
resultados encontraram os benefícios pelo Pilates na facilitação da prática de exercício
com ênfase na dissociação dos movimentos. Através do treinamento dos movimentos
que dão origem ao gesto pretendido para execução de tarefas práticas, pode-se observar
que o paciente volta a confiar em sua habilidade para a execução das atividades da vida
diária. Conclusões: Concluímos então que a prática do método Pilates tem a mesma
importância que as medicações. O Pilates terá como objetivo manter a atividade
muscular e a flexibilidade articular. Evitando a atrofia dos músculos, com isso a rigidez
nos gestos se tornar menos visíveis.
Palavras-chave: Pilates e Parkinson.
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EFEITOS DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM ADULTOS
Filipe Breno Ribeiro Gomes1, Marcos Ademar Carvalho Rodrigues² Eloyse
Emmanuelle Rocha Braz Benjamim³
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Introdução: O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física no ser
humano, não somente no caráter da prática desportiva, mas em toda sua amplitude,
fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao
surgimento de patologias. Devido ao grande comprometimento da saúde, considera-se
atualmente como um problema de saúde pública e por muitos profissionais da saúde,
também é considerada como o mal do século. Objetivo: Verificar possíveis malefícios
do comportamento sedentário em adultos do município de Ielmo Marinho/RN Método:
Um estudo voltado a pesquisa de campo qualitativa e descritiva com 50 (cinquenta)
indivíduos adultos de ambos os sexos, o método utilizado será análise de conteúdo.
Resultados: Esperamos encontrar que o comportamento sedentário foi o principal
causador de doenças crônicas não transmissíveis. Conclusão: Esperamos concluir que o
comportamento sedentário provoca muitos malefícios a saúde de pessoas adultas.
Palavras-Chaves: comportamento sedentário, saúde, adultos.
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PENSAR E AGIR: A PRÁTICA DO RACIOCÍNIO CLÍNICO NO CUIDADO DE
ENFERMAGEM AO PACIENTE QUEIMADO
Suellen Cristina da Silva¹, Erlivania Aparecida de Lucena², Vanessa Mandú Pereira 3, e
Vinicius Lino de Souza Neto4
1
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3
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4
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Introdução: O raciocínio clínico caracteriza-se por ser uma ferramenta que proporciona
o desenvolvimento de pensamento, através de informações coletadas e saberes
adquiridos, interpretação de seus resultados, formando uma compreensão para um
julgamento e tomada de decisão precisa. Objetivo: Analisar as produções científicas
sobre a prática do raciocínio clínico no cuidado implicado ao paciente queimado.
Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo de revisão da literatura, realizada nas
bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs, SciELO, PubMED, CINAHL,
sendo selecionados cinco artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Resultados:
Á partir da analise dos artigos, nota-se que o raciocínio clínico é um instrumento
sistemático que o enfermeiro utiliza, tendo como subsidio para otimizar a assistência, o
conhecimento, habilidades, valores éticos e morais. O estimulo do raciocínio clinico
corrobora para maior acurácia das ações e intervenções de enfermagem no âmbito ao
paciente queimado. Conclusão: Acredita-se que o raciocínio clínico traz a compreensão
e desenvolvimento no processo de decisão e influencia a busca de soluções adequadas a
um problema clínico do paciente.
Palavra-chave: pensamento, Enfermagem, Queimado
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BUNDLE: PROPOSTA SISTEMÁTICA PARA O PROCESSO DE TRABALHO
DO ENFERMEIRO
Vanessa Mandú Pereira1, Erlivania Aparecida de Lucena2, Suellen Cristina da Silva 3,
e Vinicius Lino de Souza Neto4
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Introdução: O Bundle é definido como uma ferramenta sistemática, que apresenta de
forma dinâmica as principais condutas assistenciais do enfermeiro sobre determinada
afecção. Objetivo: Explorar as produções científicas sobre as implicações do bundle no
processo de trabalho do enfermeiro. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo
de revisão da literatura, realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde,
Lilacs, SciELO, PubMED, CINAHL, sendo selecionados x artigos que atenderam aos
critérios de inclusão. Resultado: A maioria dos artigos aponta que, o bundle corrobora
para o sucesso esperado nos procedimentos de enfermagem, pois é coeso e uma
ferramenta cientifica de fácil aplicação, que deve ser usada em todos os passos a serem
seguidos na sistematização da assistência de enfermagem (SAE), especifico para cada
afecção. Que com ações planejadas norteia satisfatoriamente quem as executa.
Conclusão: O bundle corrobora significativamente com a assistência prestada por
enfermeiros (as). Ajudando os profissionais a realizar um cuidado melhorado e mais
confiável aos seus pacientes na pratica diária, baseada em processos simples para se
alcançar a eficácia da sistematização da assistência prestada.
Palavras chaves: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Enfermagem,
Processo de Enfermagem.
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HPV NO MUNDO MASCULINO: O QUE SABER?
Erlivânia Aparecida de Lucena1, Suellen Cristina da Silva2, Vanessa Mandú Pereira 3, e
Vinicius Lino de Souza Neto4
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Introdução: O papiloma vírus humano (HPV) caracteriza-se por ser uma afecção
contagiosa e infecciosa, que acomete 450 milhões de pessoas no mundo todo, levando
ao desenvolvimento de câncer anogenital, pênis, colo uterino, e língua. Na população
masculina tal incidência ainda é desconhecida, pois os registros epidemiológicos são
incipientes. Objetivo: analisar as produções cientifica a respeito da percepção do
mundo masculino sobre o HPV. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo de
revisão da literatura, realizada nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde,
Lilacs, SciELO, PubMED, CINAHL, sendo selecionados 11 artigos, que atenderam aos
critérios de inclusão publicados entre 2014 e 2017. Resultado: a maioria dos artigos
aponta que o homem não sabe distinguir os tipos de infecções que o HPV causa; os
possíveis sinais e sintomas da infecção; e o tratamento que deve ser implementado a tal
clientela, como também a necessidade dialogo entre as relações conjugais, ficando sobre
a responsabilidade da mulher. Conclusão: nota-se que o homem ainda não consegue
perceber o quanto as ações preventivas de saúde corroboram para o cuidado, e
fortalecem o vinculo entre os demais componentes dos serviços.
Palavras-Chaves: Enfermagem, Saúde do Homem, HPV
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AIDS: PLANO ASSISTENCIAL DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM
Ana Gláucia Lopes do Nascimento 1, Anzielyson Feliz Silva dos Santos2, Sergilene
Fonseca Teixeira Santos3, Rayanne Teresa da Silva Costa4 e Vinicius Lino de Souza
Neto5
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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) caracteriza-se por ser
um problema de saúde pública, que representa um fenômeno dinâmico, global e
instável. Assim, o cuidado de enfermagem implicado a tal clientela, pode ser realizado
por diversas tecnologias como o Processo de Enfermagem, Protocolos, e plano de
cuidados, pois dá-se o enfoque as necessidades prioritárias de tal clientela. Objetivo:
Elaborar um plano assistencial de enfermagem a pessoas vivendo com Aids. Método:
Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada
com 120 pessoas vivendo com Aids de um hospital de doenças infectocontagiosas no
Nordeste do Brasil. Para a análise dos dados utilizou a estatística descritiva, e tal estudo
obteve o consentimento do Comité de Ética. Resultado: A partir dos dados
apresentados, foi possível elaborar e validar um plano de cuidados com o uso da CIPE®
versão 2015, composto por oito diagnósticos, resultados e 41 intervenções de
enfermagem. Conclusão: A proposta de um plano de cuidados para pessoas vivendo
com Aids abre o dimensionamento para uma prática científica de enfermagem,
otimizando, priorizando e aperfeiçoando as ações e intervenções assistenciais a essa
clientela.
Palavras-Chaves: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Processos de
Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem.
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PERFIL DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE CRIANÇAS COM DOENÇA
RENAL CRÔNICA
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Introdução: As doenças renais, como glomerulares, anormalidades congênitas,
infecção urinária, doenças tubulares, estão entre as mais incidentes em crianças. Quando
não identificadas e tratadas precocemente podem levar a complicações severas, por isso
que assistência de enfermagem a tal clientela deve ser estruturada de forma cientifica e
dinâmica, por meio das novas tecnologias de enfermagem, como por exemplo, o
Processo de Enfermagem. Objetivo: Elencar os principais diagnósticos de enfermagem
de crianças com doença renal crônica. Método: Trata-se de um estudo transversal, de
abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada com 68 crianças realizado com 68
crianças internadas em um Hospital Universitário no Nordeste do Brasil. Para a coleta
de dados foi utilizado um roteiro de entrevista e exame físico. A elaboração dos
diagnósticos foi processual e os dados foram analisados por meio da estatística
descritiva e inferencial. O desenvolvimento do estudo atendeu as normas de ética em
pesquisa envolvendo seres humanos sob o registro do Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética (CAAE) 42666815.0.0000.5292. Resultado: A partir dos dados
apresentados, foram identificados 13 diagnósticos sendo, apresentando-se mais
frequentes: volume excessivo de líquidos (78,57%), eliminação urinaria prejudicada
(65,12%), fadiga (55,17%) e risco de infecção (50,28%). Conclusão: Nota-se que a
pratica do raciocínio diagnostico corrobora para a inferência da capacidade preditora do
enfermeiro na assistência à criança com doença renal.
Palavras-Chaves: Processos de enfermagem, Diagnósticos de enfermagem,
Enfermagem pediátrica.
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Ensino e Cultura de Natal - FANEC/ fleberson_filgueira@hotmail.com
4
Kazia Lena Martineli Lopes da Silva Rodrigues - Discente de Enfermagem da
Faculdade Natalense de Ensino e Cultura de Natal - FANEC/ kazialena25@gmail.com
5
Nyedja Kalina Ferreira da Rocha - Discente de Enfermagem da Faculdade Natalense de
Ensino e Cultura de Natal - FANEC/ ny.kalina@gmail.com
Introdução: A síndrome congênita do zika vírus (conhecida popularmente como
microcefalia), é a junção de alterações na formação das estruturas essenciais, em
especial o sistema nervoso central (SNC), ocasionado pela transmissão vertical do
zika vírus. No Rio grande do Norte a incidência foi de 144 casos confirmados no
período de 2010 a 2015. Objetivo: Analisar as produções científicas sobre a prática da
educação em saúde do zika vírus no ambiente familiar. Método: Trata-se de um estudo
descritivo do tipo de revisão da literatura, realizada nas bases de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde, Lilacs, SciELO, PubMED, CINAHL, sendo selecionados 5 artigos
que atenderam aos critérios de inclusão. Resultado: A partir dos artigos analisados
nota-se que, os familiares são pouco informados sobre a realidade a ser enfrentada no
acompanhamento do desenvolvimento da síndrome congênita do zika vírus, trazendo
grandes dificuldades na evolução do tratamento. Além do que são ofertados cuidados
mínimos pela falta de esclarecimento aos pais que sem a orientação correta passam mais
tempo para ajudar no tratamento de seus filhos ou mesmo por falta de vagas em lugares
especializados. Conclusão: Infere-se que é de extrema importância o acesso às
informações em tempo hábil, para que o indivíduo tenha acesso ao tratamento adequado
o mais breve possível. Por isso a prática de educação em saúde deve ser realizada pelos
profissionais da área.
Palavras chaves: Educação em saúde, microcefalia, Zika vírus.
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VACINA DO TRABALHADOR
Ana Maria Viana1, Inaiara Lucena², Thamara Sueli Souza Lima³ e Zuleika Tavares4
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3
Thamaralima06@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
Zuleikaenfa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: O tema imunização na perspectiva de saúde coletiva com enfoque na
prevenção em saúde do trabalhador é de suma importância. O trabalhador ao realizar
atividades em que exista o contato com agentes patogênicos, se expõe ao risco de
adquirir doenças que podem leva-lo a morte. A imunização é uma das medidas de
prevenção e proteção contra o seu adoecimento. Objetivos: Verificar a situação vacinal
dos trabalhadores motoristas, observar a presença da caderneta de vacinação junto aos
motoristas. Método: A amostra constou de 54 cartões de vacinação analisados durante 4
horas, em uma ação intitulada comandos de saúde nas rodoviárias, em março de 2016 na
BR-101, km 120, Posto Luís XIV, São José de Mipibu/RN. Resultado: Verificou-se
que 87% dos Motorista não traziam consigo o cartão de vacinação, dos 13% com cartão,
57,1% possuíam mais de dois cartões. Foram vacinados 37% dos trabalhadores contra
Dt e 70,3% contra Hepatite B. Conclusões: Não é dada a devida importância para o
cartão de vacinação, os motoristas não procuram o serviço de saúde para fechar o
esquema vacinal, só o fazem em campanhas. A grande maioria não traz consigo o cartão
de vacinação, dificultando a análise da situação vacinal e o início desnecessário de um
novo esquema vacinal. Verificou-se a presença de mais de 2 cartões por trabalhador,
acarretando em um número de doses maior que o recomendado.
Palavras-Chaves: Saúde dos trabalhadores; vigilância da saúde do trabalhador;
vacinação.
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CONSULTA DE ENFERMAGEM X SÍNDROME DOS OVÁRIOS
POLICÍSTICO
Ana Maria Viana1, Inaiara Lucena², Thamara Sueli Souza Lima³ e Zuleika Tavares4
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Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia
complexa de etiologia desconhecida, apresenta características clínicas, como a tríade
clássica (irregularidade menstrual, hirsutismo e obesidade), está frequentemente
associado à obesidade abdominal, resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão
arterial. Tendo seu fator de risco predominante à obesidade podendo acarretar a
Resistência Insulina e consequentemente a hiperinsulinemia. A ocorrência de distúrbio
do metabolismo de carboidratos, principalmente da insulina é apontada como a principal
causa da SOP e que mulheres em idade fértil, na maioria das vezes em uso de
anticoncepcionais combinados, têm alta prevalência de aterosclerose subclínica,
refletindo na desregulação da função endotelial, bem como em anomalias na coagulação
e no sistema fibrinolítico, aumentando o risco de fenômenos tromboembólico. Assim é
de grande relevância a identificação da assistência de Enfermagem na atenção básica à
esse público, utilizando como ferramentas além da educação em saúde, protocolos ou
fluxogramas. Objetivos: oferecer subsídios e fomentar o tema para a atuação do
enfermeiro na atenção básica. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão
narrativa da literatura realizada a partir de artigos científicos pesquisados na coleção de
dados Scientific Eletronic Library On line (SCIELO) por meio dos descritores em saúde
“Ovários”; “Síndrome do Ovário Policístico” e “Enfermagem”. Foram consultados 20
artigos, sendo utilizados para essa revisão apenas sete. Como critérios de inclusão foram
utilizados artigos completos, disponíveis na língua portuguesa, que apresentassem
relação da SOP com os cuidados de Enfermagem e que tivessem sido publicados de
2011 a 2017. Resultado: A assistência de Enfermagem à mulher portadora de SOP é
realizada em diversos âmbitos na atenção básica, arraigada nas atividades preventivas e
educativas, uma ferramenta importante que pode impedir o agravamento da doença ou
auxiliar na busca imediata pelo tratamento adequado, orientando também a mulher para
prevenção da SOP com exames laboratoriais e de imagem, na presença de sangramento
irregular, hirsutismo e obesidade, uma vez que várias podem ser as complicações
advindas do tratamento tardio.
Palavras-Chaves: Saúde da mulher; Síndrome do ovário policístico e Cuidados de
enfermagem.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO VÍRUS ZIKA NO RIO GRANDE DO NORTE
2015-2017: CONHECENDO O INIMIGO PARA OTIMIZAR AS MEDIDAS
PREVENTIVAS E REDUZIR OS IMPACTOS DAS INFECÇÕES
Fábio Miranda de Oliveira1, João Felipe Bezerra2
1
2
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Introdução: As primeiras notificações de infecção autóctone pelo vírus zika
no Brasil ocorreram em 2015, nos estados da Bahia e Rio Grande do Norte (RN).
Transmitido pela fêmea dos mosquitos Aedes aegypti, o vírus provoca sintomas típicos
como febre baixa, cefaleia, artralgia, dores retro-orbital, hiperemia conjuntival e
exantema maculopapular. O RN foi um dos estados com o maior número de casos
notificados, chegando ao total de 8.706 em 2015, destes, 110 foram confirmados e 4
evoluíram para óbito. Junto com o surto de Zika explodiu o número de casos de recémnascidos com microcefalia congênita, e no final de 2015 foi confirmada a relação causal
entre a infecção das mães pelo vírus e a microcefalia dos bebês. Objetivo: Realizar o
perfil epidemiológico da infecção pelo vírus zika na população norteriograndense no
período correspondente aos anos de 2015 a 2017. Metodologia: a partir da análise dos
dados obtidos através dos boletins epidemiológicos da SESAP, realizou-se um estudo
descritivo e retrospectivo do cenário dos casos de infecção pelo vírus zika notificados e
confirmados no RN. A fonte de dados é secundária e serão utilizados artigos e boletins
epidemiológicos da SESAP/RN. Resultados: A incidência de casos de infecção pelo
vírus zika nos anos de 2015 se mostrou alta, tendo uma redução no número de casos em
2016 e 2017 em oposição ao número de casos de microcefalia congênita que teve uma
tendência de crescimento. Este fenômeno está relacionado justamente ao início da
epidemia no estado em 2015 e o acometimento de um grande número de mulheres
gravidas pelo vírus, além da falta de informações sobre as causas para os casos de
microcefalia que começaram a surgir. Conclusão: Conclui-se que mesmo com a
tendência de redução, isto não significa que o estado está livre de novos surtos,
devendo-se manter de forma continuada as ações de prevenção e de vigilância

Palavras-chave: Vírus Zika; Microcefalia; Epidemiologia; Perfil Epidemiológico.
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ATUALIZAÇÕES NOS TRATAMENTOS DO HPV
Renata Kelly da Silva¹, Isabelle Caldas Pessoa da Silva², Daliana Caldas Pessoa³
1. renatakellydasilva333@hotmail.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2. isabellecpessoa@gmail.com – Universidade de Fortaleza
3. dalicaldas@outlook.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: É inquestionável a relação causal entre a infecção pelo HPV (Papiloma
Vírus Humano) e o carcinoma do colo uterino, entretanto as estratégias de tratamento
têm sido direcionadas à prevenção e tratamento do câncer cervical, e não na erradicação
da infecção. Várias terapias têm sido utilizadas no tratamento das lesões induzidas pelo
HPV, incluindo crioterapia, o uso de ácido tricloroacético e a cirurgia de alta frequência.
E embora estas modalidades de tratamento sejam realmente efetivas, todas elas estão
associadas a um considerável índice de recorrência (até 10%). Estas estratégias têm tido
como principal objetivo remover as lesões induzidas pelo HPV e não visam
especificamente à infecção. Esses tratamentos, embora efetivos, são aplicáveis apenas
quando a lesão for visível e não eliminam necessariamente a infecção por HPV. Devido
à alta taxa de recorrência da infecção após a realização dos tratamentos disponíveis nos
dias atuais, é essencial explorar métodos alternativos para o controle da doença,
incluindo o risco de lesões induzidas pelo HPV e câncer cervical. Objetivo: O principal
objetivo do presente trabalho é disseminar informações quanto ao tratamento do HPV.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, feita a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos e páginas de web sites. Resultado: Intervenções terapêuticas
para induzir a resposta imune efetiva e permitir o controle de infecção pelo HPV são
possíveis estratégias atraentes. Tais terapias apresentam potencial para tratar infecções
latentes ou lesões aparentes, mediante o estímulo da resposta imune celular.
Tratamentos que induzam uma resposta imune contra os oncogenes E6 e E7 podem ser
eficazes no tratamento das lesões induzidas pelo HPV e até no câncer. Conclusão: As
limitações atuais no tratamento do HPV demonstram uma necessidade urgente de novas
abordagens para a erradicação de neoplasias relacionadas a este agente. A imunoterapia
é uma modalidade promissora que poderia levar à resolução de verrugas sem alterações
físicas ou formação de cicatrizes, além de aumentar a resposta do hospedeiro contra o
HPV, levando à erradicação ou diminuição das recidivas.
Palavras-chave: HPV; Tratamento; Imunoterapia.

ISSN 2594-6552

Página | 85

ANALGÉSICOS E SUAS RESPECTIVAS INDICAÇÕES AO TRATAMENTO
DA DOR UMA REVISÃO DE LITERATURA
Charles Cabral Silva ¹; Wanessa Brito Azevedo2; Sergio Augusto F. Albuquerque3
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Introdução: Os analgésicos são medicamentos sintomáticos cujo uso está condicionado
ao diagnóstico estabelecido, às características da dor e ao comportamento do paciente
frente à dor. Os analgésicos começaram a ser utilizados de forma abusiva por muitos
pacientes, representando uma das principais causas da cronicidade da enxaqueca e o
consequente início do uso excessivo da medicação Cefaleia. Objetivos: Identificar
analgésicos que são utilizados para diversos tipos de dor e descrever a eficácia para o
tratamento de dor do câncer e de outras doenças. Método: O estudo foi realizado
através de revisão literária nos últimos 5 anos. Resultado: Os estudos mostram quanto
o uso abusivo de medicamentos vem se tornando hábito para a população; os
analgésicos são prescritos para muitas dores, como, câncer, cirurgias, dores decorrentes
do parto, dor dental, cefaleias, e etc. Com maior prevalência nas prescrições de dipirona
(61,8%) no SUS e ibuprofeno (20,0%) no setor privado, foram mais freqüentes as
prescrições com: ibuprofeno (33,3%), dipirona (25,9%), cetoprofeno (16,7%) e
paracetamol (14,8%). Conclusões: O estudo realizado constata que existe a necessidade
do uso de analgésicos para aliviar o sofrimento causado pela dor. Porém o seu uso
indiscriminado constituir um grave problema de saúde pública e que a participação do
farmacêutico, como especialista em medicamentos, tem um papel fundamental na
promoção do uso racional e consciente dos analgésicos.
Palavras-Chaves: Medicamentos, Analgésicos, Dor.
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ESTUDO TEÓRICO DO USO DO RESVERATROL NA PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER
Bruno Guimarães Nascimento1, Cátia Guaraciara F. T. Rossi2
1
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2catia_gua@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A Doença de Alzheimer atualmente é considerada uma das formas mais
comuns de demência em todos os países. Nos países desenvolvidos em cada dez pessoas
acima dos 65 anos sofrem de uma forma de demência, números que aumentam ainda
mais para as pessoas acima dos 85 anos (POVOVA et al., 2012). Objetivos: No
entanto, o intuito desse trabalho foi mostrar através de uma revisão da literatura, a
incidência da doença de Alzheimer, bem como o uso da substância resveratrol com
inúmeros benefícios a saúde humana, encontrada na natureza por ser capaz de prevenir e
desacelerar a progressão de Alzheimer através de seu potencial antioxidante. Método:
Para este estudo foi realizado análise fitoquímica de um fruto, bem como o isolamento
do resveratrol e a obtenção da nanopartícula com o resveratrol na fase água. A
nanopartícula foi caracterizada e testada em ratos analisando lesão, comprimento da
ferida, ponto de hemorragia e lesão com perfuração e hemorragia. Resultado: O fruto
utilizado para estudo foi a uva (vitissp), através da fitoquímica foi possível detectar a
presença da substância estilbenos (resveratrol). Para a obtenção da nanopartícula foi
utilizado 0,010g de resveratrol solubilizado em 53 mL de água, (99%), 0,33 mL de
triglicerídeo e 0,1 g de polímero (0,8%), tween 80 e span 60 (0,2%). O tamanho das
nanopartículas encontradas em uma quantidade maior foi de 241 nm, através do zeta
plus foi comprovada sua estabilidade. A real concentração de resveratrol foi
quantificada por HPLC 0,964 mg/mL em uma solubilização de 99,89%. Nos ensaios em
ratos do tipo Wistar foram observados que o resveratrol livre apresentou resultado com
28 dias e nanoencapsulado apenas 14 dias para a cicatrização. Conclusões: Portanto, o
resveratrol se comportou como um excelente antioxidante através de um nanocarreador
e se mostrou capaz de diminuir o avanço degenerativo da doença de Alzheimer, isso
porque sua biodisponibilidade e biodistribuição foram aumentadas através da
nanotecnologia.
Palavras-Chaves: Resveratrol, Nanopartículas, doença de Alzheimer.
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PERFIL DAS INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS NO BRASIL: UMA
ABORDAGEM INTEGRATIVA
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Introdução: Intoxicação medicamentosa (IM) consiste em uma série de sinais e
sintomas produzidos quando um medicamento, em doses acima da terapêutica, é
ingerido, inalado, injetado ou entra em contato com a pele, olhos e membranas mucosas.
Objetivos: Este trabalho teve por objetivo descrever o perfil das IM no Brasil de acordo
com a região, classes de medicamentos, gênero, idade e desfecho ou não de óbito.
Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo integrativa utilizando
descritores correspondentes à temática de intoxicação por medicamentos. Um total de
nove artigos foram selecionados para compor os resultados, sendo os mesmos
publicados entre 2013 e 2017. Resultado: A faixa etária de adultos entre 20 e 39 anos
foi a mais prevalente com relação aos casos de IM, seguida das crianças. Os
benzodiazepínicos, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, foram os
agentes farmacológicos mais citados nos episódios de intoxicação. O suicídio foi
reportado como a causa mais relevante para os eventos de IM, dado que se correlaciona
com o elevado número de casos do sexo feminino. O maior percentual de ocorrências
foi registrado na região Sul, sem nenhuma notificação da região Norte. Foram
registrados desfechos de óbitos em grande parte dos trabalhos selecionados.
Conclusões: O medicamento é o principal agente exógeno responsável por casos de
intoxicações no Brasil. Há necessidade de adoção de medidas educativas, através da
atenção farmacêutica, à população para o uso racional de medicamentos, bem como
maior atenção no momento da dispensação em farmácias, explicando sobre a posologia
correta, efeitos colaterais e toxicidade dos medicamentos.
Palavras-Chaves: Intoxicação Medicamentosa, medicamentos, atenção farmacêutica
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM ÊNFASE NA RELAÇÃO ESTRUTURAATIVIDADE DAS ESTATINAS
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DC) representam um grave problema de
saúde pública. As DC se manifestam de diferentes maneiras, uma delas é a
aterosclerose. Esta é definida pelo o acumulo de lipídeos no interior da camada intima
das artérias, formando os ateromas. O tratamento baseia-se na adoção de hábitos de vida
saudáveis, bem como na utilização de medicamentos capazes de controlar os níveis de
colesterol na corrente sanguínea. Dentre os diferentes tipos de fármacos destaca-se as
estatinas. Objetivo: Revisão bibliográfica das estatinas, com ênfase no estudo da
relação entre a estrutura química e a atividade biológica desta classe. Metodologia: O
levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Scielo e PubMed.
Selecionou-se artigos em língua inglesa e portuguesa publicados entre abril de 2007 e
agosto de 2016. Resultados: As estatinas são os fármacos de escolha no tratamento das
dislipidemias. O mecanismo de ação relaciona-se com a inibição da enzima 3-hidroxi-3metil-glutaril-Coenzima A redutase (HMG-CoA redutase). Dos diferentes tipos de
estatinas disponíveis na terapêutica, de origem fúngica ou sintética, todas apresentam
como estrutura comum o grupo 3R,5R-diidroxicarboxilato, essencial para a atividade
biológica. A lipofilicidade também se mostra como uma característica físico-química
importante. A escolha do tipo de estatina e dose a ser utilizada deve basear-se nas metas
a serem alcançadas quanto a diminuição do nível de Colesterol Ligado a Lipoproteína
de Baixa Densidade (Low Density Lipoprotein, LDL-c). Conclusão: As estatinas
apresentam-se como fármacos bastante efetivos no tratamento da hipercolesterolemia.
Modificações estruturais entre os representantes da classe explicam diferenças quanto a
farmacocinética e/ou farmacodinâmica, bem como possíveis efeitos adversos desta
classe.
Palavras-chave: Dislipidemias, Estatinas, Relação Estrutura-Atividade
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USO DA VANCOMICINA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS
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Introdução: A vancomicina é um antibiótico da classe dos glicopeptídeos
especialmente disponível para o uso parenteral, com ação bactericida. Sua utilização na
pediatria está voltada para o tratamento de infecções graves causadas por
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), bem como pneumonias
nosocomiais, meningites, endocardites e ainda para o tratamento de infecções
relacionadas a cateteres ou próteses. Apesar do amplo uso na pediatria, não há um
protocolo de dose definido, aumentando o risco de eventos adversos relacionados ao uso
do medicamento. Objetivo: Avaliar o uso da vancomicina em pacientes pediátricos e
apresentar os principais critérios para o uso seguro do antibiótico nessa faixa etária.
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva. Foram
selecionados 20 artigos de 2007 a 2016, utilizando descritores relacionados com o tema
proposto. As bases de dados utilizadas foram Scielo e Google acadêmico. Resultados:
Os esquemas convencionais de administração na pediatria consiste em 40mg/kg/dia em
doses divididas, porém são necessárias doses maiores para alcançar concentrações
terapêuticas nos pacientes pediátricos. A síndrome do homem vermelho está dentre as
principais reações adversas associado à vancomicina, sendo causada pela velocidade de
infusão. Parâmetros de monitoramento farmacocinéticos e farmacodinâmicos da
vancomicina tem sido propostos, incluindo o cálculo de dosagem de vancomicina de
acordo com o peso do paciente e a monitorização da concentração de antibióticos no
plasma do paciente. Conclusão: A vancomicina continua a ter um papel importante no
tratamento de infecções por gram-positiva graves na pediatria. Entretanto ainda são
escassos os estudos clínicos relacionados a sua farmacocinética nesse grupo de
pacientes. Sendo necessário muitas vezes extrapolar a dose de adulto, o que eleva o
risco de toxicidade e aparecimento de reações adversas no paciente.
Palavras-chave: vancomicina, pediatria, reações adversas, farmacocinética.

ISSN 2594-6552

Página | 90

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE CARBOIDRATOS EM ESTUDO E
UTILIZADOS NA PRÁTICA CLÍNICA
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Introdução: Os carboidratos são as biomacromoléculas mais abundantes na natureza.
Diversos estudos têm mostrado que estes compostos apresentam importantes papeis
biológicos como anticoagulantes, antitumorais imunomoduladores, antineoplásicos,
antivirais e antioxidantes. Neste contexto, a compreensão da química dos carboidratos,
desde as estruturas mais simples até as mais complexas, bem como o conhecimento de
suas propriedades terapêuticas e aplicações clínicas mostra-se de relevante importância
na busca e planejamento de novos fármacos. Objetivo: Pesquisar e identificar os
carboidratos mais amplamente estudados atualmente, bem como aqueles utilizados na
terapêutica, apontando suas estruturas químicas e abordando os mecanismos de ação e
propriedades biológicas relacionadas. Método: A pesquisa foi realizada por meio da
busca de palavras-chaves nas bases de dados “Pubmed”, “ScienceDirect” e “Scielo”.
Foram previamente selecionadas bibliografias considerando os últimos dez anos.
Resultado: Dentre os carboidratos utilizados na prática clínica, destaca-se a heparina.
Este fármaco é um polissacarídeo polianiônico sulfatado, composto por unidades
repetidas de ácido urônico e açúcar aminado. Pertence a família dos
glicosaminoglicanos, sendo amplamente empregado na terapêutica como
anticoagulante. Dentre os carboidratos em estudo, a glucana, um polímero da glicose
com diferentes variações químicas tem sido analisado como adjuvante na imunoterapia
contra alguns tipos de infecções, na atividade tumoral, na diminuição dos níveis de
colesterol circulante, etc. Além destas, outras moléculas de carboidratos são reportadas
como promissoras. Conclusão: A compreensão quanto a utilização dos carboidratos e o
papel que desempenham na terapêutica pode representar uma alternativa promissora na
busca de novos fármacos.
Palavras – Chaves: Carboidratos, Estrutura Química, Prática Clínica
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM ÊNFASE NA RELAÇÃO ESTRUTURAATIVIDADE DOS FÁRMACOS ANTIVIRAIS UTILIZADOS NO
TRATAMENTO DA INFLUENZA
Maria Clara Damasceno Machado¹, Vanessa Almeida Otelo²
¹ maria_claradm@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² profa_vanessaotelo@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Os vírus são parasitas celulares obrigatórios, ou seja, que dependem do
metabolismo do hospedeiro para se reproduzirem. São responsáveis por diversos tipos
de viroses, dentre os quais a Influenza. Este, quando em contato com a célula do
hospedeiro, reconhece o ácido siálico como receptor, o qual interage com a proteína
hemaglutinina do vírus, ocorrendo o processo de fusão e endocitose. Outra proteína
importante presente na membrana externa viral é a neuramidase. O tratamento é
sintomático e nos casos em que há fatores de risco para complicações recomenda-se o
uso dos antivirais. Estes dividem-se em dois grupos adamantanas e inibidores da
neuraminidase. Objetivo: Promover uma revisão bibliográfica dos antivirais com
ênfase no estudo da relação entre a estrutura química e a atividade biológica destes.
Método: O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Scielo e
PubMed, utilizando palavras-chaves para a seleção de referências relevantes.
Resultado: As adamantanas apresentam uma estrutura que lembra um diamante, com
um anel decano. O mecanismo de ação envolve o bloqueio da proteína do canal iônico
viral, a glicoproteína matrix M2. Já os inibidores de neuramidase apresentam um anel
carboxamida central com substituintes que interagem com diversos bolsos presentes no
sítio ativo da neuramidase. De maneira geral, as adamantanas são menos eficazes que
os inibidores da neuraminidase e apresentarem uma maior incidência de efeitos
adversos. Conclusão: Os inibidores da neuraminidase, apresentam uma boa atividade
biológica sobre o vírus da Influenza A e B. A estrutura química desta classe proporciona
interação eficaz sobre a neuramidase viral impedindo assim a disseminação do vírus.
Palavras-chave: Fármacos Anti-Influenza, Relação Estrutura-Atividade, Química
Farmacêutica
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OS MALEFÍCIOS DA AUTOMEDICAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO USO
RACIONAL DE MEDICAMENTOS
André Luiz Campos Vale ¹; Wanessa Brito Azevedo2; Sergio Augusto F. Albuquerque3
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Introdução: A automedicação pode ser definida como o uso de medicamentos sem a
prescrição médica, diversos atores, como a medicalização e as estratégias promocionais
da indústria farmacêutica, podem contribuir para a efetivação de práticas e desejos
"irracionais" de utilização de medicamentos por indivíduos ou populações com riscos e
consequências para a saúde pública. Neste contexto a atuação do Profissional
Farmacêutico é essencial para promover o uso racional de Medicamentos. Objetivos:
Identificar os riscos da automedicação e o papel do farmacêutico no uso racional de
medicamentos no Brasil. Método: Trata-se de um estudo descritivo baseado na revisão
de literatura, com buscas de publicações na Biblioteca Virtual da (BVS), nas bases de
dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com materiais selecionados dos últimos
cinco anos. Resultado: O elevado número de casos de intoxicações e a baixa
resolutividade dos tratamentos apontam como as principais consequências da
automedicação. Neste aspecto o Farmacêutico atua como protagonista para adoção de
uma terapêutica segura e consciente. Conclusões: A automedicação está associada a
falta de acesso a serviços médicos, ausência de uma política de educação em saúde pode
promover esclarecimentos à população dos perigos do uso irracional de medicamentos e
a facilidade de acesso a medicamentos no nosso país. Evidencia-se a necessidade de
intervenções farmacêuticas cotidianas, objetivando diminuir a automedicação. As
campanhas de sensibilização corroboradas com uma postura farmacêutica promotora da
saúde foram defendidas nos estudos como eficazes na atenção e orientação responsável
em saúde.
Palavras-Chaves: Automedicação. Prevenção. Farmacêutico. Saúde.
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PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS DE PACIENTES
ADMITIDOS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA, NA
CIDADE DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
Roberta Medeiros Agostinho da Silva Cardoso1, Wanessa Brito Azevedo2, Aline Gomes
Rêgo3, Elio Pessoa Cazuza4, Sergio Augusto F. Albuquerque5
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Introdução: Nos últimos anos, ganha destaque a discussão sobre a ocorrência de
Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) e sua representatividade como
fator de risco que gera Morbidade e Mortalidade. O Farmacêutico Clínico Hospitalar
exerce importante função na identificação e prevenção de interações farmacológicas
promovendo o aumento da eficácia e segurança da farmacoterapia no ambiente
hospitalar. Objetivo: Identificar e Classificar a existência de interações medicamentosas
na farmacoterapia de pacientes admitidos em um hospital especializado em
traumatologia, na cidade do Natal. Método: Trata-se de um estudo descritivo
quantitativo onde foram avaliadas às prescrições de pacientes internados em um hospital
de Traumatologia de setembro a outubro de 2017 utilizando as bases de dados
Micromedex® e Medscape®. Resultado: 88% dos pacientes analisados apresentaram
pelo menos uma interação medicamentosa com uma média de 2,6 interações/paciente.
Com uma taxa de 23% de interação Moderada, 75% de Interações Graves e 1% de
interações gravíssimas. Conclusões: Existe a necessidade da implantação de um serviço
de Farmácia Clinica para reduzir os riscos de interações medicamentosas potenciais por
meio de estratégias ativas do profissional farmacêutico clínico em colaboração a uma
equipe multiprofissional.
Palavras-chaves: Farmácia Clínica. Interações Medicamentosas. Segurança do
Paciente. Medicamentos Potencialmente Perigosos. Equipe Multidisciplinar.

ISSN 2594-6552

Página | 94

PERFIL DAS DROGAS DE ABUSO UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, NO PERÍODO DE
OUTUBRO DE 2005 A FEVEREIRO DE 2017
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Introdução: As drogas de abuso, tanto lícita quanto ilícita, devido ao seu consumo
excessivo tem se tornado um problema de saúde pública, nas quais ocasionam
comorbidades físicas, orgânicas e psíquicas, além da desestruturação social. Objetivos:
Analisar o perfil das drogas de abuso utilizadas pelos usuários do Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e outras Drogas- CAPSad Leste 24h, no período de outubro de 2005
a fevereiro de 2017. Método: Foi realizado um estudo transversal no CAPSad leste 24h,
Natal/RN. Os dados referentes ao consumo de drogas de abuso foram obtidos do livro
registro dos funcionários da instituição, mediante documento de autorização do serviço,
durante o período de outubro de 2005 a fevereiro de 2017, abrangendo os meses de
outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Resultado: A droga mais consumida
pelos usuários do CAPSad 24h Leste foi o álcool (34,18%), seguido do crack (20,2%),
tabaco (16,0%) e Cannabis (14,1%). Observou-se que a maioria dos pacientes faz uso de
múltiplas drogas, em que esse consumo aumentou ao longo do tempo. Conclusões:
Apesar do aumento do consumo do crack no Brasil, o álcool continua sendo a droga de
abuso mais prevalente, por ser uma droga de fácil acesso. Sendo também preocupante o
aumento do uso de polidrogas, principalmente, devido às interações droga-droga e
droga-medicamento, podendo ocasionar sérios danos à saúde do usuário.
Palavras-Chaves: Drogas de abuso, Centro de Atenção Psicossocial, Drogas
Psicotrópicas
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM ÊNFASE NA RELAÇÃO ESTRUTURA ATIVIDADE DE FÁRMACOS ANTI-HIPERTENSIVOS
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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma situação clínica de natureza
multifatorial caracterizada por níveis de pressão arterial sustentados ≥ 140 e/ou 90
mmHg. Frequentemente se associa a alterações funcionais e/ou estruturais de órgãosalvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco. Para o tratamento
recomenda-se a adoção de hábitos saudáveis e, quando indicado, a associação de
fármacos anti-hipertensivos. Objetivos: Promover a revisão bibliográfica dos diferentes
fármacos anti-hipertensivos, com ênfase na relação estrutura-atividade (REA). Método:
O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Scielo e PubMed,
utilizando palavras-chaves para a seleção de referências relevantes. Resultado: Com
relação a REA os principais protótipos de cada classe é possível destacar: (1) captopril,
inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA), contém um átomo de enxofre
como principal requisito estrutural para interagir com o átomo de zinco da enzima; (2)
losartana, antagonista de receptor de angiotensina II, contém anel imidazol central
ligado a hidroxila e a anéis aromáticos que mimetizam grupos essenciais presentes na
angiotensina II e (3) propranolol, β-adrenérgico não seletivo, contendo um anel
naftaleno e substituinte oxo em posição α. Modificações na estrutura destes fármacos
dão origem a análogos com farmacocinética e potência diferentes. Conclusão: O
conhecimento da REA permite um melhor entendimento da atividade e recomendação
clínica dos diferentes anti-hipertensivos.
Palavras-chave: anti-hipertensivos, relação estrutura-atividade, química farmacêutica

ISSN 2594-6552

Página | 96

PERFIL DE SENSIBILIDADE DOS AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO
EM NEONATOS
Leila Rodrigues1, Elizabeth Cristina Gomes dos Santos2
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Introdução: No Brasil, estima-se que cerca de 60% dos casos de mortalidade infantil
ocorram no período neonatal devido à sepse. O conhecimento da incidência, do perfil e
identificação das vias de transmissão, bem como, dos micro-organismos causadores de
infecções, faz-se fundamental para a realização de ações de prevenção nessa faixa
etária. Objetivos: Analisar o perfil de resistência dos micro-organismos responsáveis
pela infecção neonatal, bem como classificar os tipos de sepses e os métodos utilizados
para detecção de sensibilidade aos antimicrobianos. Método: Trata-se de uma revisão
sistemática de publicações indexadas nas bases de dados Scielo, Google acadêmico e
Pubmed, utilizando os seguintes descritores: infecção em neonatos, perfil de
sensibilidade, resistência antimicrobiana, neonatal infection, neonatal sepsis, sensitivity
profile e antimicrobial resistance. Os critérios de inclusão consistiram na seleção de
trabalhos sobre sepses em neonatos contendo perfil de resistência e/ou método de
detecção de sensibilidade a antimicrobianos, escritos na língua portuguesa e inglesa, no
período de 2007 a 2017. E os critérios de exclusão foram dissertações e teses.
Resultado: De 2026 artigos foram selecionados 13 por estarem dentro dos critérios de
inclusão. No estudo, observou-se prevalência de sepse tardia (73,3%), ocasionada
principalmente pelos micro-organismos Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e S. epidermidis. O sangue (55%) foi a amostra mais utilizada, e
o método para a detecção do perfil de sensibilidade foi disco difusão. As bactérias
Gram-negativas foram as mais resistentes, apresentando um perfil de multirresistência.
Conclusões: A sepse em neonatos é considerada um problema em Unidade de Terapia
Intensiva, na qual são necessárias medidas que possam minimizar a contaminação do
neonato por micro-organismos resistentes, bem como, intervenções para que haja o uso
racional de antimicrobianos, evitando a multirresistência microbiana.
Palavras-Chaves: Infecção em neonatos, Perfil de sensibilidade, Resistência
antimicrobiana
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O PERFIL DAS FARMÁCIAS HOSPITALARES NA CIDADE DE NATAL
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Introdução: A Farmácia constitui uma área nobre no ambiente hospitalar sendo de
estrema importância no atendimento seguro ao paciente. Atualmente um dos desafios
encontrados é como conciliar a atividade clínica com a logística. O conhecimento da
estruturação do serviço farmacêutico hospitalar na cidade do Natal permite a
compreensão de quais desafios precisam ser enfrentados para a implementação da
política de segurança do paciente nos nosocômios. Objetivos: Delinear o perfil das
Farmácias Hospitalares na cidade do Natal, identificando o modelo de farmácia
hospitalar implantado e verificando a existência da pratica de Farmácia Clinica.
Método: Como um estudo descritivo qualitativo os dados foram coletados do material
produzidos pelos farmacêuticos para a reunião integrativa da VISA Natal com o Setor
de Farmácia Hospitalar. Resultado: A totalidade das instituições, existe a padronização
de procedimentos, mas conta apenas com 77% da equipe interna (Farmacêuticos e
auxiliares), e apenas 50% de equipe externa (enfermagem, higienização) treinada para
atendimento. Foram detectadas falhas no processo de abastecimento em 90% dos
estabelecimentos, apenas 40% dos nosocômios fazem acompanhamento Farmacêutico
nas prescrições médicas e apenas 30% realizam reconciliação medicamentosa, na
transição e alta. Conclusões: A Farmácia Hospitalar na cidade do Natal embora seja
pioneira na Prática de Farmácia Clinica devido as equipes pequenas não foi evidenciado
a prática de Farmácia Clinica nos estabelecimentos privados.
Palavras-Chaves: Farmácia Clinica, Segurança do Paciente, Padronização de
Medicamentos
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ADESÃO DE PACIENTE AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E NÃO
FARMACOLÓGICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
Flávio Henrique Lima de Souza1, João Felipe Bezerra2
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Introdução: O aumento da expectativa de vida proporciona o incremento de doenças
crônicas não transmissíveis, dentre essas o diabetes mellitus (DM), destaca-se como
uma das mais frequentes. Existem dois tipos principais: (1) o diabetes mellitus tipo 1
que pode ser definido como o resultado da destruição de células beta das ilhotas de
Langerhans pancreáticas com consequente deficiência de insulina; e (2) diabetes
mellitus tipo 2 o principal fenômeno fisiopatológico é a resistência à ação da insulina,
diminuindo a captação de glicose em tecidos insulina dependentes. Objetivos: Realizar
uma revisão científica sobre os aspectos importantes relacionados a adesão ao
tratamento de indivíduos portadoras de diabetes tipo mellitus tipo 1 e os principais
interferentes nessa adesão. Método: A pesquisa realizada trata-se de uma revisão
literária. Foram utilizados artigos científicos (publicados nos últimos 5 anos) e que
compõem revistas de relevância na área, ou ainda portais na internet. Resultado:
Diabetes mellitus tipo 1 é uma das doenças crônicas mais comuns na infância e a sua
incidência varia de acordo com localidade, sexo, idade e história familiar. No
tratamento do DM 1, é recomendado um plano terapêutico que vise o controle glicêmico
e a prevenção de complicações crônicas decorrentes da doença. O estilo de vida é um
determinante do controle glicêmico em pacientes diabéticos. A prática regular de
atividade física é importante para o controle direto e indireto do peso e/ ou dos níveis
glicêmicos. Esta, também, pode diminuir o consumo de doses elevadas de medicações,
que ocasionam efeitos colaterais sobrecarregando o organismo com substâncias tóxicas.
O portador de DM deve conhecer as complicações decorrentes da doença, para que
assim possa aderir ao tratamento da forma mais racional possível. Conclusões:
Verificou-se para que haja adesão do paciente diabético tipo 1 é recomendado um plano
terapêutico, farmacológico e não-farmacológico, objetivando o efetivo controle
glicêmico e a prevenção de complicações crônicas decorrentes da doença. O plano
terapêutico deve prever atividade física e dieta, além de orientações sobre o tratamento
medicamentoso. Há necessidade de orientar a população quanto ao tratamento,
sintomas, utilização de medicamentos, complicações e doenças relacionadas com o
intuito de reduzir a morbi-mortalidade dos pacientes.
Palavras-Chaves: Diabetes, Tratamento, Diabetes Mellitus.
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AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSA DOS
ANTIMICROBIANOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO
NATAL-RN
Marla Rafaella Bezerra da Silva Fernandes1, Rand Randall Martins2, Menilla Maria
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Introdução: A interação medicamentosa consiste em alterações nos efeitos
farmacológicos, classificadas como farmacocinética e farmacodinâmica. O neonato
possui diversos fatores que interferem nesses processos, relacionados diretamente com a
idade, no qual encontra-se em estado de maturação rápida e contínua, sendo relevante a
escolha minuciosa da terapia adequada, devido ao antimicrobiano possuir elevada
predisposição para ocasionar interações. Objetivos: Avaliar a interação medicamentosa
entre os antibióticos prescritos no tratamento da infecção neonatal, bem como, a
interação antibióticos e medicamentos clínicos, em uma maternidade do município do
Natal, no período de fevereiro de 2015 a março de 2016. Método: Foram selecionados
aleatoriamente do banco de dados do Grupo de Pesquisa do professor Rand Randall
Martins, 30 dados referentes aos antibióticos e medicamentos clínicos prescritos. As
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do estudo foram as bases de pesquisa de
interações medicamentosas Micromedex® e artigos científicos. Resultados: Foi
observado dentre os antibióticos prescritos, uma maior frequência do uso de
gentamicina (41%) e ampicilina (33%). As interações medicamentosas observadas entre
os antimicrobianos prescritos mostrou uma classificação variada quanto à gravidade, no
qual a interação de grau menor correspondeu a 80% dos casos e a de grau moderado a
20%. A interação de gravidade maior foi observada entre os aminoglicosídeos e o
diurético de alça, furosemida. A maioria das interações foi do tipo farmacodinâmica
(62,5%), enquanto 37,5% correspondeu ao tipo farmacocinético. Conclusão: A busca
por possíveis interações medicamentosas no uso de antimicrobianos utilizados durante o
tratamento de pacientes neonatais mostrou-se positiva. Diante das condutas descritas em
nossa pesquisa, evidencia-se a importância da atuação do profissional Farmacêutico
integrado em uma equipe multidisciplinar de uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, a fim de sinalizar possíveis problemas, evitando danos à saúde do neonato.
Palavras-chave: Neonato, Antimicrobiano, Interações medicamentosas.
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são as que possuem maior taxa de
mortalidade no Brasil, vários fatores contribuem para esta realidade. A mortalidade por
DCV é um fenômeno que possui diferentes fatores de risco associados, desde fatores
comportamentais e sociais a genético, sendo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é
um importante fator de risco cardiovascular modificável. Devido a sua alta prevalência
e sua relação causal com todas as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial é o
principal fator de risco para a mortalidade revelando-se como importante problema de
saúde pública. Objetivo: Avaliar a participação do profissional farmacêutico na
melhoria da utilização de medicamentos pelos pacientes hipertensos idosos. Método:
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada dos últimos 5 anos,
realizada na base de dados Medline e SciELO. Resultado: Na maioria dos países os
farmacêuticos são os profissionais adequados para orientar a respeito dos medicamentos
prescritos e dispensados aos pacientes geriatras, mantendo contato frequente auxiliando
na transmissão sobre a natureza da doença crônica e identificando os problemas na
terapêutica o que não foi observado como realidade no Brasil. Aumentando as chances
de abandono do tratamento ou falhas no mesmo contribuindo para o alto índice de
mortalidade. Conclusões: A compreensão que a atenção farmacêutica, realizada por
profissional farmacêutico treinado têm mostrado resultados positivos no tratamento da
hipertensão arterial, reduzindo custos, melhorando as prescrições, controlando a
possibilidade de reações adversas e promovendo maior adesão do paciente.
Palavras-chaves: Hipertensão, Atenção Farmacêutica, Idosos.
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REAÇÕES ADVERSAS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS DOS
ANTIPARKINSONIANOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Mileide Marcelle Viana1,Menilla Maria Alves de Melo2.
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Introdução: A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que provoca a
destruição lenta e progressiva dos neurônios dopaminérgicos,acometendoprincipalmente
a população mais idosa eprovocando um conjunto básico de alterações na postura
corporal, como bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural. Uma
vez que não tem cura, a terapia medicamentosa com o uso de antiparkinsonianos visa
apenas a melhora dos sintomas. Entretanto, o surgimento de reações adversas e a
ocorrência de interações medicamentosas com outros medicamentos podemse tornaros
principais motivos de interrupção ou não adesão ao tratamento. Objetivos: Elucidar as
principais reações adversas e interações medicamentosas relacionados ao uso de
antiparkinsonianos, bem como destacar a importância do profissional farmacêutico
quantoao uso racional dos medicamentos. Método:Revisão bibliográfica do tipo
integrativa.A busca pelos artigos foi realizada no período de março a setembro de 2017,
totalizandovinte e um artigos selecionados inicialmente. Desses, sete foram
selecionados para integrar e expor os resultados em tabela.Resultados: O
antiparkinsoniano mais citado foi a levodopa, cujas principais reações adversas
relatadas foram náuseas, vômitos, diarreia, flutuações motoras e discinesias.As
interações medicamentosas encontradas foram com o uso de antiparkinsonianos
associadosa anti-hipertensivos, antidepressivos, outros antiparkinsonianos e
alimento.Conclusões:O estudo evidencia que as reações adversas e interações
medicamentosas causadas por antiparkinsonianos faz com que os pacientes não tenham
adesão ou abandonem o tratamento, o que pode gerar o agravo dos sintomas da doença.
O uso racional de medicamentos, promovido pelo farmacêutico, diminui os problemas
causados pela terapia com antiparkinsonianos e resulta na melhora dos sintomas e,
conseguintemente, na melhora da qualidade de vida dos pacientes.
Palavras-Chaves:Doença de Parkinson, Reações adversas, Interações medicamentosas.
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PREVALÊNCIA DE ALGUMAS ENTEROPARASITOSES NA COMUNIDADE
DE PIUM, MUNICIPIO DE PARNAMIRIM – RN
Maria Heloyse Miranda Gomes Fernandes Colaço1, Wanessa Brito Azevedo2, Sergio
Augusto F. Albuquerque3
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Introdução: As parasitoses intestinais ainda representam um grave problema de saúde
pública a nível mundial. São endêmicas em áreas pauperizadas dos países que ainda não
alcançaram a universalização de políticas sociais básicas, como saúde, educação e
saneamento básico. No Brasil, as parasitoses intestinais mantêm-se como um dos
maiores problemas de saúde pública, principalmente, em áreas rurais e áreas urbanas
pauperizadas. Objetivos: Esta pesquisa objetivou estimar a prevalência da infecção por
enteroparasitas e os fatores sociais, econômicos e sanitários associados, em
comunidades pesqueiras do distrito de Pium, Município de Parnamirim- RN.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal e observacional com
abordagem quantitativa. Resultado: Entre os indivíduos examinados, 87% (87/100)
estavam parasitados por ao menos uma espécie enteroparasita, comensal ou não, e 56%
(56/100) estavam poliparasitados, albergando ao menos três diferentes espécies de
enteroparasitas. Foi constatado que 23% (23/100) dos indivíduos examinados estavam
parasitados por Ascaris lumbricoides, 18% (18/100) por Trichuris trichiura, 44%
(44/100) por Entamoeba histolytica, 25% (25/100) por Giardia lamblia e 35% (35/100)
por Entamoeba coli. Conclusões: Contudo, os resultados do estudo sugerem que as
altas prevalências encontradas nesta pesquisa denotam a urgência do planejamento e
implementação de intervenções de cunho curativo e preventivo na localidade estudada.
Esta dissertação fornece dados epidemiológicos que poderão subsidiar o planejamento,
a formulação e implementação de políticas públicas e a posterior avaliação da
efetividade delas.
Palavras-Chaves: Parasitas Intestinais, Saneamento Básico, Epidemiologia
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ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO EM PACIENTES
HIPERTENSOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA NEGRA
Daniel Rodrigo de Brito Toscano¹, Wanessa Brito Azevedo2, Sergio Augusto F.
Albuquerque3
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 600 milhões
de pessoas tenham hipertensão arterial sistêmica (HAS) e ocorram 7,1 milhões de
mortes anuais decorrentes dessa doença. Estudos indicam crescimento mundial de 60%
dos casos da doença para 2025. A falta de adesão ao controle da Hipertensão acarreta
em complicações graves que impactam sobre os custos dos sistemas de saúde, causando
um enorme prejuízo para a economia global. Os farmacêuticos são os profissionais
adequados para orientar a respeito dos medicamentos prescritos e dispensados
configurando o último contato do paciente com o sistema de saúde. Objetivos: Analisar
e identificar a adesão ao tratamento farmacológico dos pacientes hipertensos na unidade
básica de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal e
observacional com abordagem quantitativa, com enfoque na análise da adesão ao
tratamento farmacológico em pacientes hipertensos. Resultados: Foram avaliados 48
pacientes, com idade entre 36 a 79 anos de ambos os sexos. Dos quais 70,8% dos
entrevistados esqueceram de tomar seus medicamentos durante o mês de tratamento,
sendo que 58,3% relataram descuido quanto ao horário de tomar o anti-hipertensivo e
54,2% relataram que se sentiram mal quando não fizeram uso da farmacoterapia.
Discussão: Em relação a faixa etária os dados obtidos estão em consonância com a
literatura existente, com a maioria dos pacientes. Quanto ao teste validado de MoriskyGreen apenas 9 pacientes (19%), responderam as 4 perguntas negativamente, podendo
assim ser considerados aderentes ao tratamento, os outros 39 entrevistados (81%)
responderam pelo menos uma pergunta positivamente, representando assim um baixo
grau de adesão. Conclusão: Os dados obtidos no estudo demostram que não existe uma
adesão ao tratamento ocasionando o aumento da mortalidade a não adesão ao tratamento
constitui a principal dificuldades no processo de controle da doença.
Palavras-Chaves: Hipertensão, Morisky-Green, Adesão ao Tratamento.
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ERROS DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM HOSPITAL DA
CIDADE DO NATAL
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Introdução: A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado,
e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias,
gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura.
Dados da literatura relatam que os erros de dispensação são responsáveis por pelo
menos 11% do total dos erros médicos e tem grande influência sobre a recuperação da
saúde do enfermo. Objetivos: Analisar e identificar possíveis erros durante a
dispensação de medicamentos nas doses individualizadas dos pacientes internados em
um Hospital da Cidade do Natal de janeiro a maio do ano de 2017. Método: Trata-se
de um estudo descritivo observacional quantitativo onde foram coletados os dados
presentes no espelho das prescrições de medicamentos pré-preparados. Resultado:
Durante o período de observação do estudo foram dispensados 2.720 com uma média de
5,06% de erros de dispensação, após o mês de fevereiro a taxa foi reduzida e mantevese constante em 3% ocorrendo seu apogeu no mês de fevereiro chegando a 9,1%.
Conclusões: Os resultados encontrados evidenciam a necessidade de uma equipe
mínima a taxa de erros teve uma elevação de 325% no período de férias da equipe isso
demostra a importância da manutenção de uma equipe com capacitação técnica na
dispensação de medicamentos.
Palavras-Chaves: Dispensação Farmacêutica, Segurança do Paciente, Erros de
Dispensação.
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A FARMACOTERAPIA NA TERCEIRA IDADE E OS DESAFIOS DA
POLIFARMÁCIA
Aline Dantas Medeiros1, Wanessa Brito Azevedo2, Sergio Augusto F. Albuquerque3
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Introdução: Com o aumento da expectativa de vida a proporção de idosos vem
crescendo, juntamente com o avanço da idade cronológica, surgem inúmeras patologias,
o que faz deste grupo populacional os maiores usuários de medicamentos. A utilização
de dois ou mais medicamentos é definida como Polifarmácia. Nesta etapa da vida
mudanças fisiológicas relativas ao processo de envelhecimento tendem a alterar
significativamente a farmacocinética e a farmacodinâmica de diversos medicamentos, o
que aumenta a suscetibilidade a efeitos adversos ou terapêuticos mais intensos.
Objetivo: Identificar os principais medicamentos utilizados em idosos que causam
interação medicamentosas. Método: O estudo utilizou a metodologia de revisão de
literatura, utilizando artigos indexados no Medline, SciELO. Resultado: Em relação aos
medicamentos mais comumente utilizados pelos idosos, destacam-se os fármacos
cardiovasculares, sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de morbidade e
mortalidade entre os gerontes, seguidos pelos diuréticos, anti-hipertensivos,
hipoglicemiantes orais e antidepressivos. Conclusões: A elevada incidência da
polifarmácia na velhice expõe o idoso a uma terapêutica farmacológica mais complexa,
exigindo maior cautela. O uso racional de fármacos é um fator essencial da atenção
farmacêutica, o que torna extremamente relevante a prestação da assistência
farmacêutica à população idosa.
Palavras-chaves: Polifarmácia. Interações Medicamentosas. Medicamentos para
idosos.
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BENZODIAZEPINICOS UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA MUNDIAL
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Introdução: A evolução dos últimos 30 anos com a vida moderna cheia de atividades
estressantes levou o ser humano a mudanças de hábitos e com isso veio o advento de
doenças como: estresse, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, e a crescente
procura por medicamentos que venham aliviar os sintomas. Neste contexto surgiu os
benzodiazepínicos que se popularizaram e estima-se que atualmente estejam entre os
fármacos mais prescritos nos países ocidentais. Objetivos: Avaliar o uso de
benzodiazepínicos na população Mundial. Método: Trata-se de uma pesquisa de revisão
literária nos últimos 5 anos onde foi observado a distribuição de consumo de
benzodiazepínicos e as consequências do seu uso indiscriminado. Resultados: A OMS
estima que cerca de 10% da população mundial utiliza os benzodiazepínicos sendo que
um terço dos usuários fazem uso regular e dois terços utilizam os fármacos por mais de
180 dias. No Brasil, entre 2006 e 2010, o número de unidades vendidas de clonazepam
teve um aumento de 36% evoluindo de um consumo de 13,57 milhões para 18,45
milhões. Conclusões: Cerca de 80% das pessoas que usam benzodiazepínicos ficam
dependentes em 1 ou 2 meses após o início do tratamento e seu uso mundial veem
crescendo anualmente tornando se um problema de saúde pública.
Palavras-Chaves: Benzodiazepínicos, Dependência, Clonazepam.
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ÍNDICE DE RESPOSTA VIROLÓGICA DA HEPATITE C
José Adelmo Alves da Cunha1, Wanessa Brito Azevedo2, Roberto Chaves de
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Introdução: A hepatite C é uma das principais causas de doença hepática crônica em
todo o mundo estima-se que mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo,
correspondendo a mais de 3% de toda a população mundial estejam infectados pelo
vírus da hepatite C (HCV). O HCV tem 9 genótipos, (1 a 6) são conhecidos e 76 sub
tipos (a, b, c.), os mais resistentes ao tratamento com: Ribavirina , Interferon alfa,
daclatasvir ; simeprevir; e sofosbuvir são: 1 “a”, 1 “b”, e o genótipo 4. Objetivos:
Identificar os conhecer os genótipos circulante do vírus HCV e características das Cepas
existente na cidade do Natal. Método: Trata-se de um estudo descritivo transversal
observacional quantitativo onde foram analisados 41 exames de carga viral quantitativa
(PCR EM TEMPO REAL), de pacientes com idade entre 20 a 83 anos, realizados no
período de: 01/05/2016 a 20/05/2017 no laboratório DNA Center. Resultado: Foram
encontrados os seguintes genótipos: 1a em 32%; 1b em 31%; 2a em 6%; e 3a em 26%.
Cerca de 2,5% dos pacientes analisados tinham infecção por mais de um genótipo e
2,5% das amostras não foram detectados genótipos. Cerca de 17%(7) não obtiveram a
Resposta Virológica Sustentada, 4 pacientes genótipo 1 “a” (acima de 1,9 mil copias por
UI/mL ) e 3 pacientes genótipo 1 “b”; (270.204 UI/mL; 568.615 UI/mL; 724.148
UI/mL). Conclusões: os genótipos mais frequentes encontrados na cidade do Natal são
os genótipos 1a,1b, 2a e 3a e s exames analisados mostram que após o advento dos
medicamentos de última geração, a Resposta Virológica Sustentada melhorou
consideravelmente o que propícia o aumento na qualidade de vida dos pacientes com
hepatite C.
Palavras-chaves: HCV. PCR. Resposta Virológica.
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PRINCIPAIS EFEITOS ADVERSOS DO USO CONTÍNUO DE
BENZODIAZEPÍNICOS
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Introdução: Os benzodiazepínicos, introduzidos na terapêutica na década de 1960, são
fármacos depressores do sistema nervoso central (SNC), utilizados como hipnóticos,
ansiolíticos, anticonvulsivantes e miorrelaxantes, devendo ser utilizados em tratamentos
de curta duração, o uso prolongado é contraindicado devido aos riscos de efeitos
adversos, incluindo a dependência. Os benzodiazepínicos são medicamentos
amplamente prescritos na prática médica. Objetivo: Descrever as indicações e os efeitos
adversos para os usuários dos benzodiazepínicos. Métodos: Este estudo foi realizado
através de pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados, Scielo, Nescon, Pepsic
(BVS) com a inclusão de artigos dos últimos 5 anos. Resultados: A estimativa é que os
benzodiazepínicos estejam entre os fármacos mais prescritos nos países ocidentais;
Existe uma média em que cada clínico geral teria por volta de 50 pacientes dependentes
de benzodiazepínicos, e que destes, 50% desejam descontinuar o uso e 30% acreditam
que os médicos chegam inclusive a estimular o uso da medicação; os estudos apontam
que os psicotrópicos seriam para o tratamento de problemas psíquicos, mas são
prescritos para diversas situações, a classe dos ansiolíticos são os mais utilizados pela
população para, estresse, a depressão, a ansiedade, a insônia, problemas sociais, entre
outros. Conclusões: O consumo de benzodiazepínicos no Brasil é comum, e em muitas
vezes sem a devida preocupação em se ter receita prescrita por médico psiquiatra, sabese que todo medicamento precisa ser receitado para o paciente de forma segura e eficaz.
Conclui-se com a pesquisa de revisão bibliográfica que os benzodiazepínicos têm
efeitos adversos consideráveis e que o seu uso prologado pode gerar dependência.
Recomenda-se mais divulgação sobre estes efeitos, com vista a melhorar a qualidade de
vida das pessoas.
Palavras-Chaves: Benzodiazepínicos, Efeitos adversos, Dependência.
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FATORES ENVOLVIDOS NA ADESÃO AO TRATAMENTO
FARMACOLÓGICO NA TERCEIRA IDADE
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Introdução: O uso de fármacos em idosos deve receber especial atenção devido às
mudanças farmacocinéticas e farmacodinâmicas relacionadas a idade, além do grande
número de medicamentos utilizados concomitantemente por esse tipo de paciente. O
uso concomitante pode causar interações que podem trazer efeitos colaterais e reações
adversas moderadas e graves, assim os farmacêuticos assumem um papel chave no
provimento de assistência, informação e aconselhamento sobre medicamentos
monitorando e identificando problemas como o da não adesão. Objetivos: Identificar os
fatores envolvidos na adesão ao tratamento farmacológico em idoso. Método: Revisão
de literatura, através da pesquisa bibliográfica em bases de dados de artigos como
Scielo, Google acadêmico, além de bancos de teses mais recentes possíveis. Resultado:
Foi observado que o uso concomitante de vários medicamentos pode causar
dificuldades ao paciente idoso, por exemplo: aos horários de administração dos
mesmos, onde o paciente tem diversos horários diferentes de administração e ao mesmo
tempo sem ter sido orientado sobre a melhor maneira de distribuir esses horários; o uso
de medicamentos não prescritos, por sugestão de amigos e conhecidos; outro importante
fator são as interações que alteram a farmacocinética do idoso e geram problemas
relacionados aos medicamentos, o que induz o idoso a interromper o tratamento. O
aumento na estimativa de vida da população com o consequente aparecimento de
complicações mais graves e doenças neurológicas também dificultam a adesão nesse
grupo de pacientes. A população idosa é responsável por grande parte do consumo de
medicamentos, Contudo a prática do uso racional de medicamentos precisa ser exposta
cada vez mais, tanto para os profissionais da saúde, que são responsáveis pelo auxílio,
atenção e cuidados com a saúde dos pacientes, quanto para a sociedade, que necessita
estar sempre informada sobre os cuidados que devem ser adotados na terapêutica
medicamentosa dos idosos. Conclusões: A prática da assistência farmacêutica é de
grande valia com a finalidade de obter resultados definidos na saúde que melhorem na
qualidade de vida do paciente, em busca de minimização dos problemas de saúde,
relacionados á terapia medicamentosa e do aumento da adesão ao tratamento
medicamentoso.
Palavras-Chaves: Adesão, Tratamento, Terceira idade, Farmacêutico
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PATÓGENO: UMA PERSPECTIVA SOBRE OS FATORES ASSOCIADOS ÀS
ALTERAÇÕES INTRA-EPITELIAIS CERVICAIS
Janúbia Alburquerque Teixeira¹ , Isabelle Caldas Pessoa da Silva² , Daliana Caldas
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Introdução: O câncer do colo do útero é considerado um importante problema de saúde
pública. Foi estimada para 2016 a ocorrência de 16.340 novos casos novos em mulheres
no Brasil, sendo considerado o terceiro tipo de câncer mais comum nessa população. O
principal fator de risco para o seu desenvolvimento é a infecção pelo Papilomavírus
Humano (HPV). Apesar de ser a causa mais comum da doença, existem outros fatores
que levam à sua disseminação. Entender a associação do tipo de patógeno às lesões e
sua influência nas alterações celulares são passos importantes para conhecer a
magnitude e também a prevalência dessas lesões nos exames citopatológicos, auxiliando
assim o desenvolvimento de estratégias para prevenção das lesões cervicais e do câncer
cervicovaginal. O exame citopatológico possui alta sensibilidade e especificidade, sendo
um exame usado mundialmente como forma de detecção das lesões precursoras do
câncer do colo do útero, que quando diagnosticado precocemente, há grande
possibilidade de cura, chegando perto de 100% e podendo ser tratado a nível
ambulatorial em cerca de 80% dos casos. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi
identificar o tipo de patógeno nos esfregaços cervicovaginais, verificar a sua
predominância e associar às alterações celulares. Metodologia: Foi realizado um estudo
transversal de 133 prontuários de pacientes do SUS, no período de 01/07/2017 a
01/10/2017, no qual foi avaliada a prevalência dos tipos dos patógenos e realizada a
associação com as alterações celulares. Os dados foram inseridos no software estatístico
SAS, e os resultados foram testados usando a estatística κ ponderada. Resultado: Dos
133 laudos com alterações celulares avaliados, 63 possuíam como patógeno a
Gardnerella vaginalis (47,36%), 23 pacientes estavam infectadas por Thichomonas
vaginalis (17,29%) e 44 pacientes tinham como patógeno bacilos sp.(33,08%).
Conclusão: Postula-se que a patogenicidade promove uma agressão ao epitélio
escamoso, ocorrendo vascularização local e o desenvolvimento de reações inflamatórias
com intensidades variáveis, e a persistência do processo inflamatório nos leva a crer em
uma possível causa da progressão da doença nas alterações celulares cervicais.
Palavras-chave: Patógenos, Lesões cervicais, Inflamação.
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Introdução: A fotoproteção possui propriedades que vão além da prevenção das
queimaduras solares, promovendo a proteção aos efeitos nocivos da radiação UVA e
UVB deletérias às células e prevenindo ao desenvolvimento de cânceres de pele. Estas
substancias têm a propriedades de absorver, refletir e dispersar a radiação que incide
sobre a pele por intermédio de filtros que podem ser físicos, químicos e bioquímicos.
Objetivos: Identificar a importância dos fotoprotetores (protetor solar), na saúde das
pessoas; Analisar os benefícios do uso de fotoprotetor para a pele. Método: Trata-se de
um estudo de revisão de literatura especializada em banco da Scielos dos últimos 5
anos. Resultado: Os estudos correlacionam que a radiação UVA é tão nociva quanto a
radiação UVB; nos Estados Unidos os protetores solares são considerados quase
medicamento, chamados de produtos Over-the-counter. no Brasil, são classificados
como cosméticos de acordo com a RDC n° 47 de 16/03/2006; recentes descobertas
sobre os benefícios da vitamina D postulam que a proteção solar rigorosa pode impactar
negativamente na saúde, reduzindo a vitamina D a concentrações abaixo do ideal.
Conclusões: Os relatos científicos demonstram que o fotoprotetor (protetor solar),
contribui positivamente na vida das pessoas, seu uso contínuo traz grandes benefícios a
saúde, evitando dentre outros problemas o fotoenvelhecimento e câncer de pele. A
contribuição dos farmacêuticos ocorre na indicação de medidas e uso correto de
protetores solar que são vendidos nas farmácias e drogarias.
Palavras-Chaves: Fotoproteção, Fotoenvelhecimento. Raios UV.
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O USO INCORRETO DE ANTIBIÓTICOS POTENCIALIZANDO A
RESISTÊNCIA BACTERIANA.
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Introdução: O aumento da resistência bacteriana aos antibióticos é um fato
inquestionado, motivado principalmente pelo mau uso e utilização de forma
indiscriminada. Durante anos o fácil acesso aos medicamentos contendo antibióticos e a
falta de orientação causaram o aparecimento de bactérias multirresistentes um terrível
golpe na batalha contra as bactérias e um grave problema de Saúde Pública. Objetivo:
Descrever as consequências do uso incorreto de antibióticos e suas consequências.
Método: O estudo utilizou a metodologia de revisão de literatura, utilizando artigos
indexados no Medline, SciELO dos últimos 5 anos. Resultado: A maioria dos trabalhos
demostram que os números de bactérias resistentes estão crescendo de forma
exponencial e que a falta de diagnóstico adequado, seja pela presunção ou confirmação
do agente causal, associado ao não esclarecimento dos pacientes sobre a administração
adequada e segura dos antibióticos podem levar a um retrocesso no tratamento de
doenças bacterianas simples que eram fatais antes do aparecimento da
antibioticoterapia. Conclusões: Os trabalhos relacionados aos antimicrobianos,
relacionados a resistência microbiana são bastante amplos e significativos e convergem
para a necessidade da conscientização dos prescritores, dispensadores e dos próprios
usuários. Existe a necessidade da implementação de uma política pública de educação
continuada para os profissionais, bem como informar para os pacientes que a proposta
de alivio imediato do sofrimento, é um apelo atraente, contudo tem o seu preço alto na
luta contra as enfermidades.
Palavras-chaves: Resistência Bacteriana, Uso Racional de Medicamentos, Antibiótico
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PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS USUÁRIOS DO
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DE UMA DROGARIA, NA
CIDADE DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
Jeanlesi Julião da Silva1, João Felipe Bezerra2
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Introdução:A Hipertensão e Diabetes são doenças crônicas que acomete um grande
número de pessoas em todo mundo, são doenças que trazem diversos riscos à saúde
pública. O programa Farmácia Popular foi uma iniciativa do governo federal sendo uma
forma de prestar assistência básica a população, o programa expandiu-se para as redes
privadas, sua expansão denominada “Aqui tem Farmácia Popular” disponibiliza
medicamentos em drogarias privadas sem custo para o tratamento de doenças crônicas
como asma, hipertensão e diabetes.Objetivo: o presente estudo tem como objetivo
mostrar o perfil dos pacientes hipertensos e diabéticos, os medicamentos mais
procurados e incidência das patologias nesses usuários residentes na cidade de Natal e
Municípios do estado do Rio Grande do Norte.Método:O estudo foi desenvolvido a
partir de dados de uma drogaria com o fornecimento do programa farmácia popular
obtido em 2016, foram analisadas 145 receitas onde foi levado em consideração a idade,
sexo, tempo de uso do programa, assim como os fármacos mais procurados pela
população.Resultados:Dos 145 usuários 69,65% eram mulheres e 30,35% homens,
considerando a idade, de crianças até adolescentes de 19 anos tiveram 4 prescrições,
usuários de 20 aos 64 anos compreendem a maior busca pelo programa 84 das 145, os
idosos com 65 anos ou mais tiveram 59 receituário. Com ênfase na terapia desses
usuários tiveram 20 receitas de monoterapia para diabetes e 16 para hipertensão, com
predominância da metformina e losartana. Apesar da baixa variedade das classes dos
fármacos para diabetes disponíveis no programa, entre as 145 prescrições 71 foram para
antidiabéticos, 58 metforminas seguido da glibenclamida 7 e insulinas com 6. A
hipertensão compreende 123 receituários 64 losartanas, 38 hidroclorotiazidas, 10 betas
bloqueadores e 11 IECA.Conclusão:No estudo foi possível demonstrar a importância
do programa farmácia popular, uma forma de atenção básica onde melhora a qualidade
de vida da população reduzindo o índice de morbimortalidade causado por essas
doenças crônicas.
Palavras-Chaves: Hipertensão, Diabetes, Usuários, Farmácia Popular
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INTERFERÊNCIA PROVOCADOS NA TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA
INDUZIDA PELO USO CONCOMITANTE DE PRODUTOS ALCOÓLICOS.
Bernardo¹ Cleane Gomes da Costa; Azevedo2, Wanessa Brito; Albuquerque3 Sergio
Augusto F.,
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Introdução:O consumo diário do álcool vem acarretando potenciais interações com
vários medicamentos, usados com ou sem prescrição médica. É fato que o álcool está
presente frequentemente no dia a dia da população provocando interações com fármacos
que muitas vezes são despercebidas o que acarreta um sério problema de saúde
pública.Objetivo: Identificar as principais interações de fármacos com álcool e suas
principais consequências.Método:Trata-se de um estudo descritivo baseado na revisão
de Literaturanos últimos 5 anos.Resultado: Vários estudos sugerem que alterações da
biotransformação dos fármacos com a possibilidade de potencialização de seus efeitos
tóxicos pode ser considerada um dos principais malefícios da associação de fármacos
com o álcool, a associação de AINES (Anti-inflamatórios Não Esteroides) podem elevar
o risco de Hepatites, sangramento estomacal. O uso concomitante com os supressores
de apetite não é recomendado visto que pode aumentar o potencial para ocorrer efeitos
sobre o SNC, tais como: tontura, vertigem, fraqueza, síncope e confusão.
Conclusões:Que a utilização concomitante de álcool com medicamentos deve ser
evitada quando possível e que existe a necessidade de avaliar os riscos e benefícios
desta associação inevitável.
Palavras-chaves:Interações Medicamentosas. Uso de Álcool.
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O POTENCIAL DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS BASEADO EM
RECEITAS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL EM UMA
DROGARIA NA CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE
Débora Moara Silva e Sousa1, João Felipe Bezerra2
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Introdução: O acesso da população aos serviços de saúde é um pré-requisito de
fundamental importância para uma eficiente assistência à saúde, o acesso à saúde está
inscrito na Constituição como um direito fundamental de todos os cidadãos. O governo
federal criou o programa Farmácia Popular para dar assistência a população garantindo
a adesão a terapia desses pacientes, apesar da disponibilidade de diversos
medicamentos, o risco de interações medicamentosas e frequente nessas terapias
Objetivo:mostrar os perigos e a incidência de interações medicamentosas nas
prescrições de receitas de usuários do programa Farmácia Popular. Método: O estudo
analisou 138 prescrições de pacientes que utilizam o programa Farmácia popular. A
coleta de dados foi realizada em uma drogaria que dispõe do serviço em Natal/ RN no
bairro Alecrim, onde os dados foram coletados e tabelados de acordo do grau das
interações e os mesmos foram analisados as interações medicamentosas e suas
consequências. Utilizou como base para o estudo o site internacional
Medscape.Resultados: os dados mostraram uma maior probabilidade dos usuários
sofrer alguma interação medicamentosa visto que 68% eram de pacientes polimedicados
e apenas 32% monomedicados. Houve 19 interações mais leves de menor significado
onde prevaleceram interações da hidroclorotiazida com metformina 12, glicazida 3 e
com a vildagliptina 2, a hidroclorotiazida poderá aumentar ou diminuir o efeito dessas
drogas por antagonismo farmacodinâmico. A maior parte foi das interações que
requerem monitoramento do paciente compreendendo 64%, onde ocorreram 34
diferentes tipos de interações medicamentosas com maior predominância da losartana
que está presente em 11 das 34 interações, seguido do AAS com 8 diferentes interações,
entre outras. Nas interações graves tiveram apenas 6 receitas com um total de 3
diferentes interações, das 139 interações encontradas nos 138 receituários o diltiazem
estava interagindo com a sinvastatina em apenas 1 receituário, assim como uma
interação de amiodarona com a varfarina, outra interação foi do anlodipino junto a
sinvastatina que foram encontrados em 4 prescrições.Conclusão: o estudo demonstrou
que as prescrições tiveram um grande índice de interação medicamentosas dos 138
receituários 43 foram de monoterapia e somente 28 das prescrições apresentaram uma
associação adequada.
Palavras-Chaves: Farmácia Popular, Interações, receituários
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UTILIZAÇÃO DA MODELAGEM MOLECULAR COMO FERRAMENTA
PARA O ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DAS
ESTATINAS
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Introdução: A hipercolesterolemia é uma doença cardiovascular que se caracteriza por
taxas elevadas de colesterol no sangue. Uma das principais complicações relacionadas é
a aterosclerose. Esta é definida pelo o acumulo de lipídeos no interior da camada intima
das artérias, formando os ateromas. Os ateromas representam um importante fator de
risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, etc.
O tratamento para esta condição relaciona-se com a adoção de hábitos de vida saudáveis
e o uso de medicamentos, dos quais a estatina é a classe mais efetiva. Diversas estatinas
encontram-se disponíveis no mercado, cada uma diferenciando-se por suas
características farmacocinéticas e potência biológica. Neste contexto a modelagem
molecular (MM) é uma ferramenta computacional que pode ser utilizada para auxiliar
na compreensão das diferenças físico-químicas das estatinas. Objetivo: Utilizar a MM
como ferramenta para compreensão das diferentes características físico-químicas das
estatinas, associando-as ao perfil farmacocinético e atividade biológica (AB).
Metodologia: Atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina e
sinvastatina foram desenhadas no programa MarvinSketch. Os parâmetros físicoquímicos destas moléculas foram calculados e comparados com o perfil farmacocinético
e AB reportados na literatura. Resultados: De maneira geral as estatinas apresentam
propriedades farmacocinéticas similares. No entanto perfil de absorção e o grau de
ligação a proteínas plasmáticas podem variar entre si. Estas características podem ser
um reflexo do coeficiente de partição que, com exceção da pravastatina (-0,84),
apresentam valores superiores a 1,0. Diferenças estruturais explicam a AB superior da
atorvastatina quando comparado com as demais estatinas. Conclusão: A MM mostra-se
uma ferramenta interessante e acessível que pode ser utilizada pelos alunos na
compreensão das diferenças biológicas das estatinas.
Palavras-chaves: Estatinas, Modelagem Molecular, Propriedades Físico-Químicas
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ACTIVITY CLIFF DE SÉRIE DE COMPOSTOS INIBIDORES DE PROTEÍNA
QUINASE DEPENDENTE DE CICLINA DO TIPO 2
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Introdução: O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento celular
desordenado, provocado por mutações ou pela ausência de mecanismos de reparação.
Como consequência, diversas alterações podem ocorrer na célula. Dentre estas, tem sido
amplamente estudado a desregulação de proteínas quinases dependentes de ciclinas
(CDK). As CDK apresentam diferentes classificações, uma delas é a CDK do tipo 2
(CDK2). Estudos reportam que as CDK2 desempenham importante papel na regulação
das etapas G1 e S do ciclo celular e que, no câncer, estas proteínas encontram-se
sobrexpressas e com atividade biológica (AB) irregular. Assim, inibidores de CDK2
(ICDK2) apresentam-se como alternativa na busca de fármacos para o tratamento do
câncer. Neste contexto, a análise dos ICDK2 por meio do método Activity Cliff (AC),
que consiste em analisar compostos estruturalmente similares, mas que apresentam
grandes diferenças de potência, pode ajudar no desenvolvimento de novos compostos
ativos. Objetivo: Estudar uma série de ICDK2 com a finalidade de apontar diferenças
químico-estruturais relevantes para a AB por meio do estudo de AC. Método: Trinta e
dois ICDK2 foram desenhados e otimizadas nos programas MarvinSketch e MOPAC,
respectivamente. Calculou-se similaridade 2D (Tanimoto) das moléculas no programa
OpenBabel. A análise comparativa das interações entre as estruturas químicas foi
realizada no programa Gephi usando o índice SALI. Os dados obtidos foram então
avaliados e discutidos. Resultado: A molécula 34B apresentou maior AB (IC50 = 0,001
mM) e difere da molécula 12B (IC50 = 61 mM) pela presença dos grupos metilpropoxil
e sulfanilil em R1 e R2, respectivamente. Provavelmente tais grupos sejam responsáveis
por interações significativas no sítio ativo da enzima. Outras alterações estruturais
importantes foram estudadas. Conclusão: Os resultados obtidos poderão auxiliar na
compreensão dos possíveis grupos substituintes responsáveis pelo efeito inibitório em
CDK2, dos derivados purínicos e pirimidínicos estudados.
Palavras-chaves: Câncer, proteína quinase dependente de ciclina, Activity Cliff
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UM RECORTE ESPACIAL E EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NO RIO
GRANDE DO NORTE, 2010 A 2015
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Introdução: A dengue é uma arbovirose de etiologia viral transmitida por mosquito
Aedes aegypti, originário do Egito, na África, com característica antropofílica, que vem
se disseminando por todas as áreas tropicais do planeta. O vírus da Dengue, segundo a
Organização Mundial da Saúde (1999) tem quatros sorotipos; (DEN-1, DEN-2, DEN-3
e DEN-4), todos causam Dengue do tipo Clássica individualmente, além do caso mais
grave; a febre hemorrágica por Dengue. Dados do Ministério da Saúde (2017) relatam
que o sorotipo DEN-4, foi identificado pela primeira vez no Brasil e 2011, ocorrendo
sua entrada no país pela região Norte. Com a introdução deste novo sorotipo e a
circulação simultânea dos 4 sorotipos, o quadro hiperendêmico para Dengue aumentou
vertiginosamente o número de transmissão entre a população.No Brasil, provavelmente
a introdução do vírus aconteceu na cidade Boa Vista (RR), entre 1981-1982, quando
realizado um inquérito sorológico que constato que 11.000 (Onze mil) pessoas foram
infectadas pelo vírus da dengue. Objetivos: Descrever dados epidemiologicamente
quanto as Notificações do vírus da Dengue no Rio Grande do Norte num recorte
temporal de 2010 a 2015. Método: O estudo, no entanto, faz um recorte geoespacial
dos casos de Dengue no estado de Rio Grande do Norte, partindo do ano de 2010 a
2015. De forma a trazer clareza, a pesquisa utiliza métodos descritivo, com um corte
cronológico do inicio da década. Resultado: O estudo mostra que o RN no recorte entre
2010-2015, teve 112.898 casos de Dengue notificados, e que neste período ouve a cocirculação dos sorotipos DEN-1, DEN-2 e DEN-4, além de que possivelmente o vírus
sempre entre no país pelas fronteiras da região Norte. Conclusões: O RN sofreu com
epidemia de Dengue em todos os anos analisados, porem com bastante variação no nº
de casos, e que, uma das prováveis causas desta variação seja provavelmente a
alternância dos sorotipos da Dengue.
Palavras-Chaves: Dengue, Espaço, Sorotipos, Epidemia
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ESTUDO TEÓRICO COMPARATIVO DO ÓLEO DA OURATEA SP. COM
ÓLEO DE OUTRA ESPÉCIE VEGETAL
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A fitoterapia vem sendo aplicada há séculos, mas atualmente vem recebendo maior
atenção dos campos acadêmicos e em estudos científicos. Diversas doenças são tratadas
ou aliviadas pela utilização de plantas, dentre elas destacam-se as doenças de pele,
incluindo-se as feridas. Entretanto, o intuito desse trabalho foi fazer um levantamento da
literatura sobre a atividade e cicatrização do óleo da Ouratea sp. fazendo um
comparativo com o óleo de outra espécie vegetal já utilizadas atualmente no processo
do tratamento de feridas, bem como, fazer um comparativo da atividade cicatrizante e,
mostrar que o aprofundamento dos conhecimentos nas propriedades da Ouratea sp.
podem melhorar a recuperação do paciente e reduzindo a morbidade. No entanto, os
estudos foram realizados com o óleo da Ouratea sp. e com o óleo de Helianthus annus já
utilizados e testados em camundongos atualmente. Para tanto, as feridas cutâneas foram
induzidas no dorso de camundongos e foi observado que o óleo de Ouratea sp. iniciou o
processo de cicatrização da área da lesão no 4° dia, enquanto que o óleo de Helianthus
annus e a solução de NaCl a 0,9% iniciaram o processo de cicatrização da área da lesão
no 7° e 6° dia, respectivamente. Neste contexto, pode concluir-se que o óleo da Ouratea
sp. auxiliou no processo de cicatrização, havendo uma reepitelização mais acelerada,
mostrando sua capacidade terapêutica nas leões cutâneas, comprovando assim, seu uso
popular como agente cicatrizante.
Palavras-Chaves: Ouratea sp., Cicatrização, óleos vegetais, feridas.
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USO DA ALOE ARBORESCENS EM SOLUÇÃO MICELAR DO TIPO O/A
PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO
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A Aloe arborescens é uma planta de uso medicinal que vem sendo utilizada na medicina
popular a bastante tempo. Vários estudos na literatura evidenciam os benefícios do
potencial terapêutico e curativo desta planta, dentre elas, pode-se observar o seu efeito
cicatrizante. Neste trabalho, foi obtida solução micelar do tipo O/A e nesta solução foi
solubilizado o extrato de Aloe arborescens. A planta foi coletada para obtenção do
extrato hidroalcoólico e foi levada uma exsicata para o botânico identificar a espécie,
em seguida foi obtido o sistema micelar ternário, onde pode-se escolher um ponto
dentro da região monofásica. Este ponto livre de extrato e com extrato foi caracterizado
por diâmetro de gotícula, pH, resistência a temperatura. O botânico identificou a planta
como sendo Aloe arborescens da família Asphodelaceae. O sistema micelar foi obtido
utilizando um tensoativo não iônico (T), fase água (Fa) e um extrato vegetal apolar (Fo),
sendo escolhido um ponto na região monofásica que foi 10% de T, 89% de Fa e 1% de
Fo, onde foi solubilizado 0,01g de extrato em 2 mL de solução micelar. Os diâmetros
dos sistemas com e sem extrato foi de 16,83 nm e 12,94 nm, pH 5 e 4
respectivamente,.resistência a temperatura ambos os pontos foram resistentes acima de
100 °C. De acordo com os resultados foi possível observar que, o extrato solubilizado
na solução micelar apresentou um diâmetro de gotícula maior do que o sistema sem
extrato, isto pode ser explicado pelo o excesso de extrato causando um inchaço na
micela, não havendo muita variação no pH. Pode-se concluir que, o sistema micelar
com o extrato poderá ser uma alternativa no processo de cicatrização.
Palavras-Chaves: Aloe arborescens, Solubilização, Solução Micelar
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM
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FARMACÊUTICOS BEM COMO DA POPULAÇÃO ATENDIDA
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Introdução: A atenção farmacêutica é a interação direta do farmacêutico com o
usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e
mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. A farmácia
comunitária hoje é um estabelecimento de saúde destinado à prestação de serviços
farmacêutico e orientação sanitária, onde o farmacêutico contribui para a melhoria da
qualidade de vida dos pacientes, tendo em vista que para alguns, este é o único e mais
íntimo contato que estabelecem com um profissional da saúde. Objetivos: O presente
estudo visa avaliar publicações relacionadas com o tema no tocante ao conhecimento e
segurança por parte do profissional, entendimento por parte do paciente, além do
interesse da população pelos serviços e o impacto das ações farmacêuticas na saúde da
população assistida. Resultado: Os resultados se mostraram bastante positivos em
relação ao conhecimento, interesse e segurança do profissional farmacêutico em prestar
orientações serviços e intervenções necessárias. A população apesar de muitas vezes
não compreender as dimensões dos serviços prestados, já reconhecem e procuram o
farmacêutico. Isso corrobora para o sucesso das ações promovidas por esse profissional
com a população no âmbito de farmácias comunitárias. Conclusão: Podemos concluir
assim que a presença e prestação de serviços farmacêuticos em farmácia comunitária é
uma realidade de sucesso, contribuindo para o reconhecimento e valorização do
profissional farmacêutico dentro da equipe de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Farmacêutica, Farmácia, Preparo.
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FASE ORGÂNICA DA PERSEA AMERICANA MILL EM SISTEMA
MICELAR NA REDUÇÃO DE COLESTEROL
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A Persea americana Mill é uma das mais ricas fitonutrientes em beta-sitosterol e
glutationa, que é uma substãncia de origem vegetal e sua estrutura é muito similar a do
colesterol, seu mecanismo de ação envolve a inibição intestinal de absorção do
colesterol, bem como a diminuição da síntese de colesterol hepático. Portanto, o
objetivo deste trabalho foi obter um sistema micelar com a presença da fase orgânica da
fruta da Persea americana Mill (PaM) para ser utilizado na redução de colesterol. No
entanto, foi obtida a fase orgânica do fruto da PaM e logo após, foi utilizado na
obtenção do sistema micelar e, este sistema foi caracterizado com o intuito de conhecer
melhor suas propriedades e saber se o sistema apresentava estabilidade. Para tanto, o
sistema micelar obtido partindo da PaM apresentou uma concentração de 10% de
tensoativo não iônico (T), 1% de fase orgânica PaM (Fo) e 89% de fase aquosa (Fa).
Este sistema foi caracterizado por diâmetro de partícula que foi 21,79 nm co
polidispersão de 100%, pH 7, foi resistente a temperatura de 100 °C e tensão superficial
de 42 N/m. De acordo com os resultados, pode-se observar que o sistema é considerado
um sistema coloidal já que seu diâmetro está entre 5 e 100 nm, sua polidispersão
indicou que o sistema é estável e apresentou todas as partículas de mesmo tamanho.
Comparando a tensão superficial do sistema (42 N/m) com a da água (72 N/m) houve
uma redução mostrando ainda que, o sistema poderá ser testado na redução de colesterol
Palavras- chave: Persea americana Mill, Sistema Coloidal, Colesterol.
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PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DAS PARASITOSES
INTESTINAIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Introdução: As doenças parasitárias intestinais são um problema de saúde pública, em
sua maioria relacionada ao nível econômico, sociocultural da população. Algumas
dessas parasitoses podem ser responsáveis por causar sintomas que acarretem
deficiência no desenvolvimento físico e no aprendizado das crianças, podendo até levar
a morte. As parasitoses intestinais são tratadas tradicionalmente utilizando
medicamentos alopáticos antiparasitários, entretanto a utilização de plantas medicinais
no tratamento pode ser uma alternativa, tendo em vista a grande biodiversidade
brasileira e a facilidade de obtenção desses espécimes. Objetivos: Portanto, esse
trabalho teve como objetivo caracterizar algumas plantas medicinais relatadas na
literatura por possuir atividade antiparasitária. Métodos: 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”,
“parasitoses intestinais”. 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 a infecção hospitalar ocasionada por Clostridium
difficile, 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: Allivum sativum, Artemisia absinthum, Chenopodium
ambrosioides, Mentha sp., Mormodica charantia, Punica granatum, Ruta chapalensis,
Aristolochia sp., Bacharis trimera, Luffa cylídrica, Carica papaya, Renealmia
exaltada,Cucurbita sp. e Aloe vera. Essas plantas apresentaram atividade tanto contra
protosozários como contra helmintos, sendo as seguintes espécies parasitárias as mais
relatadas: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Taenia spp., Giardia lamblia,
Schistosoma mansoni, além das amebas. 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, Parasitoses intestinais.
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CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO USO IRRACIONAL DA TESTOSTERONA
POR HOMENS TRANSEXUAIS EM BUSCA DA MASCULINIDADE: UM
ESTUDO DE REVISÃO
Maria Luana Costa Pontes1, João Felipe Bezerra2
1

lupontes28@gmail.com - Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Jfb_rn@hotmail.com - Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

2

Introdução: Transexualismo ou transtorno de identidade de gênero é quando um
indivíduo não se identifica com seu sexo de origem e tem o desejo irreversível de
viver e ser aceito como pertencente ao sexo oposto do seu biológico. Os transexuais
masculinos (feminino para masculino) utilizam a testosterona, com a finalidade de
induzir o aparecimento de caracteres sexuais secundários masculinos que eles tanto
almejam. Porém o grande problema é a forma que muitos transexuais utilizam esses
hormônios, chegando a utilizarem doses altíssimas e por um longo período de tempo
sem nenhum acompanhamento e orientação médica, o que muitas vezes leva ao
desenvolvimento de efeitos adversos graves oriundos do uso irracional desse
hormônio. Objetivos: o trabalho busca discutir através de uma revisão de literatura a
relação entre os efeitos da terapia com a testosterona por homens transexuais em busca
da masculinidade e o desenvolvimento de efeitos esperados e adversos provocados por
este medicamento. 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: Existe uma resolução do CFM de
nº1.955/2010 autorizando e orientando a avaliação multidisciplinar desses pacientes,
mas aparentemente, o SUS não está adequado para isso. Os trabalhos mostram que os
transgêneros são a população mais afastada dos serviços de saúde, o que contribui de
forma importante para a automedicação, com auxilio de outros indivíduos
transgêneros oque propicia uma grande quantidade de efeitos adversos e ineficiência
do tratamento. Conclusão: É necessário que informações a respeito dessa temática
seja disponibilizada com o intuito de ajudar esses usuários a usarem de forma segura e
correta esse tratamento com a assistência farmacêutica atuante.
Palavras-chave: testosterona, homens transexuais, efeitos adversos
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE: SUA IMPORTÂNCIA CLINICA EM
INFECÇÕES HOSPITALARES- UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Introdução: O Clostridium difficile é uma bactéria gram-positiva anaeróbia que se
encontra como componente da microbiota em cerca de 3% da população saudável.
Entretanto, existem várias condições que podem afetar o equilíbrio da microbiota
intestinal, predispondo os indivíduos à doença associada a C. difficile. Normalmente, a
doença ocorre em ambiente hospitalar, associada ao uso de antibióticos de amplo
espectro, idade avançada e em estados onde o paciente encontra-se imunossuprimido.
Objetivos: Portanto, esse trabalho teve como objetivo caracterizar as infecções
adquiridas no ambiente hospitalar causadas pelo Clostridium difficile. Métodos:
Realizou-se uma busca de artigos científicos relacionados com o tema estudado nas
bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura LatinoAmericano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico,
publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram: “Clostridium difficile”,
e “infecção hospitalar”. 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 a infecção hospitalar ocasionada por Clostridium
difficile, 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: Foram selecionados 20 artigos para análise, onde
observamos que os indivíduos com a doença associada a C. difficile eram em sua
maioria idosos acima de 65 anos de ambos os sexos. Em sua maioria os casos de
infecção foram obtidos em ambiente hospitalar. Em relação ao número de antibióticos
utilizados, verificamos que de maneira geral todos os pacientes faziam uso de mais de
um tipo de antibiótico. Conclusões: A incidência de infecção por C. difficile em
ambiente hospitalar tem aumentado nos últimos anos, principalmente em pacientes
idosos, ressaltando a importância do uso de racional de antimicrobianos, bem como
monitoramento de culturas e melhora na higienização hospitalar.
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CÂNCER DE MAMA: O DESAFIO DA DESCOBERTA
alzenira silva ¹, Isabelle Caldas Pessoa da Silva², Daliana Caldas Pessoa³
1. alzenira_nena@hotmail.com– Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2. isabellecpessoa@gmail.com – Universidade de Fortaleza
3. dalicaldas@outlook.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
INTRODUÇÃO O Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres
no mundo e no Brasil, correspondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O
diagnóstico de câncer e todo o processo da doença são vividos pela paciente e pela sua
família como um momento de intensa angústia, sofrimento e ansiedade. Além do rótulo
de uma doença dolorosa e mortal, o paciente comumente vivencia no tratamento,
geralmente longo, perdas e sintomas adversos, acarretando prejuízos nas habilidades
funcionais, vocacionais e incerteza quanto ao futuro. No câncer de mama, encontram-se
presentes angústias ligadas à feminilidade, maternidade e sexualidade, já que o seio é
um órgão repleto de simbolismo para a mulher. Sendo necessário se reavaliar os modos
de enfrentamento e as diversas vivências relacionadas à doença. OBJETIVO O principal
objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto da descoberta do diagnóstico do câncer de
mama nas mulheres. METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de artigos e
publicações em revistas, que foram selecionados a partir de levantamento no banco de
dados de periódicos eletrônicos entre 2010 e 2017. RESULTADO Os trabalhos
analisados nos ajudam a entender o impacto do câncer da mama na vida das mulheres,
mesmos utilizando instrumentos variados, genéricos ou específicos. Onde foram
relatados que os principais sentimentos identificados nas mulheres foram o medo, a
rejeição, a culpa e a perda; dentre as dificuldades, destacam-se a aceitação da
autoimagem, o enfrentamento do preconceito e dos efeitos colaterais do tratamento
quimioterápico, sobretudo a alopecia, a dor e as dificuldades físicas. CONCLUSÃO O
estigma do câncer de mama leva a paciente a conviver com o preconceito e com
sentimentos negativos por ela mesma nutridos. Desse modo, temos que elaborar novos
conceitos de vida ao enfrentar sentimentos de impotência diante do sofrimento e
insegurança de cura que a doença transmite.
PALAVRAS-CHAVE Câncer de mama, Tratamento, Diagnóstico
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE EXCIPIENTES VEICULADOS EM
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Introdução: A apresentação de medicamentos comerciais contém o(s) fármaco(s) e
outros componentes, que permitem conservar, assegurar estabilidade, evitar crescimento
microbiano, melhorar o sabor das substâncias químicas, tornar solúvel, misturar
substâncias imiscíveis, entre outras finalidades. Tais componentes são denominados de
excipientes e apesar de adequadamente apresentarem características inertes, inócuas e
atóxicas, podem vir a causar algum dano ao paciente dependendo da concentração
utilizada ou hipersensibilidade do organismo. As apresentações tópicas, principalmente
veiculadas em formas farmacêuticas semissólidas proporcionam uma eficaz resposta
local, como também, dependendo da via de administração, a terapia sistêmica evitando
metabolismo de primeira passagem e diminuindo efeitos adversos. A via de
administração vaginal proporciona absorção local e sistêmica, porém as terapias locais
são as mais incidentes por conta do alto índice de vaginites apresentados por mulheres
em idade fértil e na menopausa. A candidíase vaginal é a vaginite mais recorrente e
configura-se um grande problema para a saúde da mulher. Para o tratamento pode-se
dispor de várias alternativas terapêuticas como apresentações locais e sistêmicas de
antifúngicos disponíveis no mercado. Objetivos: No estudo desenvolvido no presente
trabalho foram pesquisadas as composições de excipientes de apresentações dos
antifúngicos nistatina, tinidazol associado ao tioconazol, terconazol e miconazol de usos
tópico vaginal, fabricados por laboratórios de referência, genérico e similar com o
intuito de realizar uma avaliação comparativa entre as apresentações dos mesmos
fármacos. Resultado: A análise de excipientes das diferentes apresentações do mesmo
fármaco permitiu observar composições na sua maioria bastante divergentes entre elas
apesar de apresentarem semelhantes funcionalidades na farmacotécnica das
formulações. Conclusões: Nota-se assim, a necessidade de uma maior atenção da classe
médica e farmacêutica quanto a total composição dos medicamentos prescritos, pois
apesar da garantia de equivalência de fármaco, dose, forma farmacêutica e eficácia
terapêutica, os excipientes de formulações de mesmo fármaco apresentam composição
de excipientes diferentes a depender do laboratório que os fabriquem, podendo ser
contraindicados para pacientes hipersensíveis a tais componentes da fórmula.
Palavras-Chaves: Expicientes, Semissólidos, Candidíase
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Introdução: A infertilidade é a incapacidade de ocorrer uma gestação espontânea no
período de um ano ou mais, em casais jovens, saudáveis e sexualmente ativos, sem uso
de contraceptivos, nos quais diferentes fatores estão envolvidos. Embora historicamente
a infertilidade tenha sido considerada um problema feminino, ela é multifatorial e pode
envolver ambos os parceiros. Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo
verificar os fatores e as causas prováveis de infertilidade nos pacientes que procuraram
uma clínica de reprodução assistida, do município do Natal/RN. Método: Realizou-se
um estudo transversal, no período de junho a dezembro de 2016, no qual foram
coletados os dados, após obtenção do documento de autorização do serviço, referentes
às causas que ocasionaram a infertilidade na clientela que buscou o diagnóstico dessa
doença. Resultados: Dentre os fatores observados, as alterações congênitas foram as
mais frequentes, correspondendo a 39,6% dos casos, seguido dos fatores hormonais/
Síndrome metabólica (19,7%) e os não patológicos (15,3%). Quanto às causas,
verificou-se que a idade (15,3%) e o fator tubário (10,3%) foram predominantes. No
entanto, é relevante considerar as causas de frequência intermediária como síndrome do
ovário policístico (8,3%), endometriose (6,7%), varicocele (6,7%) e resistência
insulínica (6,7%). Conclusão: Dessa forma, pode-se concluir que existem diferentes
fatores e causas envolvidos no processo da infertilidade, muitos deles relacionados a
características específicas do indivíduo, sendo de suma importância a procura por
profissionais qualificados, para que se possa ter um diagnóstico adequado e um melhor
tratamento, reduzindo o número de casais inférteis.
Palavras-chave: Infertilidade, Fatores de infertilidade, Causas de infertilidade
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Introdução: A produção de medicamentos é composta por um sistema complexo com
etapas que devem ser controladas, testadas e certificadas quanto a sua eficácia e
eficiência. Para garantir a qualidade dessa produção, o tratamento da água é
fundamental, por isso, o processo de purificação da água para uso farmacêutico deve
seguir as boas praticas de fabricação, mantendo a água livre de contaminantes, inclusive
após a sua purificação. Para garantir a manipulação de fármacos que utilizam água em
sua composição e produção, é preciso atender as normas sanitárias vigentes, mantendo
sistemas de purificação da água que elimine impurezas biológicas, microbianas e físicoquímicas. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa é identificar os principais sistemas de
tratamento da água utilizados na produção de medicamentos. Método: Foi realizada
uma revisão da literatura especializada na área, com a utilização de artigos científicos
nacionais como base para a pesquisa. Resultado: Devido à necessidade que a indústria
farmacêutica possui por água purificada, é muito importante que se conheça os diversos
métodos disponíveis para se obter água com qualidade. É preciso analisar todas as
etapas do processo de purificação, levando em consideração principalmente, a
confiabilidade, a eficácia e a eficiência do sistema. Dependendo do tipo de água que se
deseja obter, deve-se utilizar uma tecnologia específica. A pesquisa apontou os
seguintes métodos mais comuns e confiáveis para obtenção de água purificada: Troca
iônica, osmose reversa, ultrafiltração e destilação. Conclusões: Constatou-se nessa
pesquisa, que o manejo da água tanto para uso domiciliar quanto para uso industrial,
passe por um processo de purificação a fim de garantir a sua qualidade, remoção de
impurezas e separação de sais e metais. Em se tratando de indústria, a que mais
demanda de água de alta qualidade, é a indústria farmacêutica. Portanto, para se obter
água livre de contaminantes é preciso adotar um dos seguintes métodos de purificação:
Troca iônica, osmose reversa, ultrafiltração ou destilação.
Palavras-Chave: Água. Sistemas de tratamento. Indústria farmacêutica. Medicamento.
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Introdução: A prescrição off label ocorre então quando um médico recomenda ou
indica um medicamento para um determinado uso que não se encontra previsto na
autorização de introdução no mercado desse mesmo medicamento. O uso desse tipo de
prática abrange quase todas as classes farmacológicas, e dentro destas existem fármacos
que, apesar de não terem a indicação formal aprovada para determinada patologia,
apresentam boa evidência científica terapêutica. Nota-se atualmente a dificuldade de
acesso à assistência médica qualificada aumentando assim o número de pessoas que
recorrem a tratamentos pouco eficazes. A obesidade foi definida como doença pela
Organização Mundial da Saúde e é um tipo de patologia onde os medicamentos devem
apenas complementar o tratamento dietético, tornando-se imprescindível à atuação
profissional farmacêutico para minimizar o uso abusivo de fármacos. Porém a busca
pelo emagrecimento promove o uso de medicamentos que foram projetados para outras
finalidades e muitas vezes sem indicação médica. Objetivos: Dentro desse contexto o
presente estudo visa identificar os possíveis efeitos adversos do uso off-label
psicotrópicos(fluoxetina e bupropiona) e antidiabéticos (metformina e liraglutida) para
perda de peso. Resultado: Na literatura pesquisada foi possível mensurar os resultados
reais obtidos em grupos de pacientes em uso desses medicamentos no tocante a redução
do peso, porém vale ressaltar as preocupantes reações adversas que podem vir a se
apresentar durante o uso sem indicação e acompanhamento adequados para avaliação da
relação risco x benefício em tais tratamentos. Conclusões: O uso de terapias off-label
para perda de peso, dessa maneira, apesar de bastante comum atualmente, requer
bastante atenção pois pode acarretar em possíveis danos oriundos de reações
decorrentes do uso irracional desses medicamentos.
Palavras-chaves: Reações, Adversas, Off-label, Obesidade.
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CONTRACEPTIVOS ORAIS E SUAS INDICAÇOES PARA GRUPOS
ESPECIAIS DE PACIENTES
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Introdução: O contraceptivo oral (CO) foi de grande impacto na década de 1960, ano
em que foi descoberta a primeira pílula por nome de ENORVID-10®, a pílula mais
consumida desde a sua existência. Os COs têm o papel de prevenir, através de caminhos
diversos, a reprodução. Porém, o seu papel mais relevante é inibir a ovulação durante o
ciclo menstrual, gerando assim ciclos anovulatórios. Existem dois tipos de
contraceptivos orais: os combinados (COC), compostos por dois hormônios (estrógenos
e progestágenos), e os somente a base dos progetágenos, contendo um único hormônio
(minipílulas). Além desses, ainda existe a pílula de emergência, popularmente
conhecida como pílula do dia seguinte, que também inibe a ovulação ou a implantação
do óvulo no caso de já ter sido fecundado. A contracepção oral apresenta interações
com algumas classes de medicamentos, culminando na redução dos seus efeitos além
contra-indicações em mulheres que apresentem certos fatores de riscos. Objetivos:
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento
bibliográfico nas principais bases de pesquisa enquadrando a contracepção oral do
ponto de vista histórico e farmacológico no âmbito de grupos especiais de pacientes
listando as opções mais seguras e eficazes para cada caso. Resultado: Levando em
consideração aspectos particulares de patologias como hipertensão, diabetes mellitus,
enxaqueca, síndrome dos ovários policísticos, bem como mulheres que apresentam
dismenorreia, enxaqueca, são tabagistas ou ainda lactantes e com idade avançada, os
COC de baixa dosagem e as minipílulas foram considerados, segundo o levantamento
bibliográfico realizado, as alternativas mais adequadas para as classes de pacientes
avaliadas. Conclusões: Dessa maneira, pode-se observar a importância da indicação
correta de contraceptivos para grupos especiais de pacientes garantido segurança e
eficácia farmacológica em todos os casos.
Palavras-chave: Contraceptivos orais, Indicações, Grupos, Especiais.
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INFLUÊNCIA DE EXTRATO VEGETAL EM EQUILÍBRIO DE FASES EM
SISTEMAS COLOIDAIS PARA O TRATAMENTO DE CANCER
Jaynara Soares Silva 1, Flávia Freitas Viana2, Vanessa Otelo 3,João Felipe Bezerra4,
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A busca da cura através de plantas com propriedades medicinais é uma prática muito
difundida desde a antiguidade. O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza
muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades. Ainda hoje nas
regiões mais pobres do Brasil e em cidades brasileiras as plantas medicinais são
comercializadas em feiras livres, quintais residenciais. Seu uso e a eficácia contribuem
de forma relevante para a população. No entanto, este trabalho objetivou a fazer um
estudo da influência de extrato vegetal em sistema coloidal para o tratamento de câncer.
Para tanto, foi preparado dois extratos vegetais de espécies diferentes onde na medicina
popular já são muito utilizados, em seqüência foi obtido através de titulação, um sistema
coloidal rico em água e escolhido um ponto na região límpida. Para tanto, os sistemas
com os extratos foram caracterizados através de diâmetro de gotícula, pH, resistência a
temperatura. Os extratos utilizados para este trabalho foram da Ixora coccínea Linn (E1)
e da Turnera ulmifolia Linn (E2), são compostos fenólicos polares ricos em
terpenóides, flavonóides e alcalóides (E1) e flavonóides, saponinas, taninos, alcalóides
e açúcares redutores (E2). Para tanto, os componentes escolhido para o sistema coloidal
foi 29% de Tween 80 (T), 70% de água bidestilada (Fa) e 1% de ácido graxo (Fo), nele
foi inserido 0,01g para ambos os extratos. Após esta etapa, o sistema com E1 (SE1) e
E2 (SE2) foram caracterizados apresentando diâmetro de gotícula respectivamente de
16,09 nm e 12,02 nm, cujo pH foi entre 5 – 7 e ambos foram resistentes a temperatura
acima de 100 °C. Foi possível observar que o SE2 apresentou um diâmetro de gotícula
menor do que o SE1 devido a uma melhor interação do extrato com o sistema coloidal e
esta interação promoveu um aumento na região límpida e a resistência a temperatura foi
acima de 100 °C. Concluiu-se, que uso de extrato oriundo da Turnera ulmifolia Linn em
sistema coloidal ampliou a região límpida deixando o sistema mais estável,
proporcionando efeitos colaterais bastante reduzidos devido sua dose/resposta.
Palavras-Chaves: Sistema coloidal, Extrato vegetal, Câncer.
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EXTRATO MYRACRODRUON URUN VEICULADO SISTEMA
NANOEMULSIONADO PARA O TRATAMENTO DE VAGINITES
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Campos da Paixão4, Jussara Câmara Cardozo5
1

wendellcsfarma@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
catia_gua@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
dalicaldas@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
izaiascpaixao@gmail.com Universidade Federal do RN
5
jussara_camara@hotmaill.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

A Myracrodruon urunde mais conhecida como aroeira preta tem se destacado entre as
plantas medicinais devido apresentar grandes propriedades medicinais. Muitos
compostos quimicos foram encontrados nessa espécie, tais como, fenóis, taninos,
triterpenes e as quinonas. O objetivo deste trabalho foi obter um sistema
nanoemulsionado capaz de veicular o extrato de Myracrodruon urun para tratar
problemas relacionados a vaginite. A planta foi coletada no interior do nosso estado
(RN) e preparada seu extrato hidroalcólico, em seguida, foi obtido um sistema
nanoemulsionado (SN), onde foi escolhido um ponto na região monofásica, neste ponto
foi adicionado o extrato da Myracrodruon urun (M) gerando o SN do extrato (SNM).
Este ponto foi caracterizado por diâmetro de gotícula, pH, resistência a temperatura com
o intuito de estudar a estabilidade, bem como seu diâmetro no SN. O extrato foi obtido
partindo das cascas do vegetal M, onde foi adicionado 0,005 g/mL de extrato no sistema
nanoemulsionado, e o ponto escolhido para estudo foi de 0,28% de Fase orgânica (Fo),
2,85% de tensoativo (T) e 96,87% de fase àgua (Fa). O SN e SNM apresentaram um
diâmetro de gotícula respectivamente, de 25,05 nm e 30,2 nm com polidispersão de 100
% para ambos os sistemas, pH ficou entre 5 - 7 e foi resistente a temperatura até 100 °C.
No entanto, o SNM apresentou um diâmetro de gotícula maior que o SN devido o SN
apresentar micelas do tipo direta, ou seja, o extrato irá interagir com a parte polar da
micela, onde a parte polar esta voltada para o meio aquoso. Mesmo o SNM com um
diâmetro maior, apresentou uma estabilidade confirmada pela polidispersão (100%).
Portanto, o SNM será testado em problemas relacionados a vaginite, pois, já há
comprovação que neste extrato tem a presença significativa de chalconas é que
responsável pela atividade anti-inflamatória e anti-bacteriana
Palavras-chave: Myracrodruon urunde, Nanoemulsão, Vaginite.
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ÓLEO DE COPAÍBA: EFEITO NO TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS
ATRAVÉS DE UM ESTUDO TEÓRICO
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A Copaíbera sp, mas conhecida como copaibera é uma árvore originada na América do
Sul, sendo bastante encontrada na região norte do Brasil, mais precisamente na floresta
amazônica. A árvore é de grande porte, podendo chegar de 10 a 40 metros de altura, e
dela é extraído o óleo de copaíba que já vem sendo utilizado por muitos anos pela
população ribeirinha e indígena da região. O óleo é rico em beta-cariofileno, possui
propriedades curativas, renovadoras, tônicas e é também utilizado pelo seu efeito
antiinflamatório e antibiótico natural. Este trabalho objetiva analisar a eficácia do óleo
de copaíba através de um estudo teórico no tratamento de lesões cutâneas através da sua
ação cicatrizante. O método utilizado para realização do projeto é através de análises de
resultados de artigos científicos. Portanto, os resultados neste estudo mostraram o poder
de cicatrização e regeneração do tecido lesionado após o tratamento pelo óleo de
copaíba onde os resultados do tratamento começam a aparecer já no quarto dia de
utilização do mesmo dependendo da gravidade da lesão. Através de algumas análises
podemos concluir que a eficácia e o grande poder cicatrizante atribuído ao óleo de
copaíba apresentaram ação de recuperação e tratamento do tecido lesionado.
Palavras-Chaves:Óleo de copaíba; lesão; tratamento.
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A IMPORTÂNCIA DA SIBUTRAMINA NA OBESIDADE
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Introdução: A obesidade vem se constituindo como um desafio para algumas pessoas,
apesar de ser um antigo problema metabólico a obesidade continua cada vez mais
presente na nossa sociedade. Atualmente está entre os principais fatores de risco
responsáveis pela maioria das mortes no mundo. Objetivos: Avaliar o medicamento
sibutramina como um anorexígeno de boa indicação para controle da obesidade.
Método: Revisão bibliográfica a partir de artigos selecionados tendo como principal
tema obesidade e uso dos anorexígenos, com foco principal no medicamento
sibutramina. A revisão foi realizada com artigos publicados nos últimos 20 (vinte) anos,
pesquisados na base de dados Scielo. Além de diversos artigos e dados publicados pela
ANVISA e no Google acadêmico. Resultados: A sibutramina age sobre a serotonina,
dando sensação de saciedade, mas seu uso foi restrito pela Anvisa em virtude do seu
risco cardiovascular. A sibutramina não funciona para todo mundo. Cerca de 30% das
pessoas respondem muito bem, 40% respondem razoavelmente bem, e 30% não
respondem bem. Devido a ações presentes em diversos locais do Sistema Nervoso
Central (SNC), ela acaba trazendo possíveis efeitos colaterais. Alguns deles, podem
causar boca seca (sialosquize), aumento do risco de problemas cardíacos, irritabilidade,
taquicardias, dores de cabeça, insônia, aumento da pressão arterial, prisão de ventre,
ansiedade, dificuldade de raciocínio, tonturas (vertigem) e até alterações psiquiátricas
(mais raramente) relacionadas ao uso. Conclusões: O estudo demonstrou que a escolha
pela sibutramina pode não proporcionar um tratamento efetivo da obesidade, por outro
lado é um dos poucos medicamentos aprovados para esta indicação, o que encaminha o
paciente a práticas para auxiliar no tratamento contra a obesidade, aliando a uma
reeducação alimentar e atividades físicas, fatores que proporcionam bem estar e
qualidade de vida as pessoas.
Palavras- Chave: Anorexígenos. Sibutramina. Obesidade.
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ACESSO AOS INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS
NO SUS
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos, que apresenta em comum a hiperglicemia, resultantes de defeitos na ação
da insulina, na secreção ou em ambas. A classificação proposta pela organização
Mundial de Saúde e pela Associação Americana de Diabetes, inclui quatro classes
clinicas: DM tipo1, DM tipo2, outros tipos específicos de DM e DM gestacional. Possui
várias complicações como nefropatia, neuropatia, retinopatia e as complicações macro e
microvasculares que afetam muito a qualidade de vida do paciente diabético. Com o
objetivo de contribuir a aderir à terapia e ser efetivo ao autocuidado, obstando as
complicações da doença, independente de qual tipo de diabetes o paciente seja portador,
o governo federal sancionou a lei 11.347 no ano de 2006, na qual dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos e insumos relacionados a monitoração da
glicemia capilar portadores de diabetes cadastrados em programas educativos para
diabetes. A portaria nº2.583/2007, define o elenco de medicamentos e insumos
disponíveis pelo SUS, destinados ao monitoramento da glicemia de portadores de DM
complementando a lei 11.347/2006. Objetivos: o presente estudo teve por objetivo
avaliar sobre o acesso aos insumos no tratamento do DM, oferecido pela legislação
brasileira e as vantagens que esse auxílio pode proporcionar ao paciente diabético no
autocuidado e adesão a terapia e com isso diminuição das complicações advindas da
patologia. Metodologia: revisão bibliográfica, com busca de artigos nas bases de dados
Scielo, Pubmed, Google acadêmico, dos últimos anos. Resultados: Apesar dos avanços
na legislação quanto ao acesso aos medicamentos e insumos e da comprovação
cientifica dos benefícios do autocuidado, observa se que há uma dificuldade na
aquisição dos insumos para a realização da monitorização, alguns entraves, sendo a
insuficiência de equipamentos, e insumos específicos para a realização da
monitorização das glicemias os mais preponderantes. Além disso há também a falta do
conhecimento do usuário dos seus direitos em saúde, no que se diz a respeito ao acesso
gratuito, a falta de orientação por parte dos profissionais de saúde na atenção primaria,
divulgação do governo por meios de comunicação, com isso dificultando o processo do
conhecimento dos diretos do cidadão no que tange a saúde Conclusão: Apesar das leis,
o acesso aos insumos não é adequado, com muito desabastecimento, e falta de
informação para que essa política pública seja efetiva e traga as melhorias esperadas aos
pacientes diabéticos.
Palavras-Chave: Insumos, Diabetes mellitus, autocuidado, automonitorização.

ISSN 2594-6552

Página | 137
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A utilização de plantas medicinais com propósito fitoterápico é uma prática bastante
antiga. Nesses últimos anos o seu uso vem crescendo decorrente do seu fácil acesso e
seu baixo custo. Dentre elas, destaca-se a Punica granatum (Pg), que possui uma
variedade de propriedades terapêuticas, sendo uma delas a capacidade antimicrobiana.
Fator importante, pois, ultimamente o descontrole da resistência bacteriana é uma
grande preocupação para a população. O objetivo deste trabalho é extrair compostos
fenólicos das cascas da Punica granatum utilizando sistema microemulsionado do tipo
O/A para aplicar como antimicrobiano. Para tanto, foi utilizado o tween 80 (T), água
destilada (Fa) e óleo de soja (Fo) para obtenção do sistema microemulsionado (SME).
Este sistema foi obtido através de titulações mássicas, em sequência foi adicionado as
cascas trituradas da Pg no SME e deixada em repouso por 48 horas, após este tempo, o
sistema contendo o Pg (SMEPg) foi caracterizado por diâmetro de gotícula, pH,
resistência a temperatura e foi realizado um estudo de atividade microbiana. No entanto,
o ponto escolhido do SME foi 13,06% de T, 86,27% de Fa e 0,67% de Fo, este ponto foi
constatado na literatura que não apresenta nenhuma atividade biológica. Foi adicionado
a ele 0,09g/mL de cascas de Pg, o SME apresentou um diâmetro de gotícula de 25,05
nm e o SMEPg foi de 44,69 nm, este diâmetro foi relativamente alto devido o SMEPg
está totalmente concentrado, ou seja, deixando a micela muito volumosa. Através do
gráfico de polidispersão foi possível observar sua estabilidade que foi 100% e pH para
ambos ficou entre 4 a 7. A avaliação da atividade antibacteriana do SMEPg, por difusão
em ágar com poços, mostrou ação inibitória contra a bactéria Staphylococcus aureus
ATCC 29213. Portanto, através deste estudo foi comprovado a eficácia do SMEPg e a
confirmação da presença de compostos fenólicos no SME.
Palavras-Chaves: Punica granatum, Extração, Sistema Microemulsionado,
Antibacteriano.
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
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Introdução: O resgate da função assistencial do farmacêutico vem sendo feito a partir
de um novo modelo de prática denominado atenção farmacêutica, onde o paciente seria
o maior beneficiário das ações assistênciais do farmacêutico, promovendo o
restabelecimento da relação terapêutica entre o farmacêutico e o paciente, perdida há
muito tempo, especialmente nas farmácias comunitárias. Objetivos: Descrever a
atuação do profissional farmacêutico na farmácia comunitária como agente
indispensável na promoção e prevenção da saúde. Método: Trata-se de um estudo
descritivo baseado na revisão de Literatura Nacional no banco de dados da SciELO.
Resultado: Os modelos tradicionais de prática farmacêutica, mostraram-se pouco
eficazes no que diz respeito ao sucesso do tratamento e diminuição dos efeitos adversos
relacionados ao uso indevido de medicamentos, sendo a atenção farmacêutica uma nova
realidade onde o farmacêutico toma para si a responsabilidade e cuidado de gerenciar a
farmacoterapia de seus pacientes, ofertando a eles serviços farmacêuticos, organizando
a equipe prescritor-farmacêutico-paciente e colaborando na busca da melhoria da
qualidade de vida deixando de ser um mero entregador de fármacos. Conclusões: As
farmácias comunitárias são importantes locais para a população buscar orientação e
representam uma porta de acesso aos medicamentos disponibilizados para o tratamento
de diversos processos patológicos. A contribuição do farmacêutico como o profissional
de saúde mais disponível para a população associado a atenção farmacêutica possui um
relevante papel dentro do cenário da saúde pública brasileira.
Palavras-Chaves: Atenção Farmacêutica, Farmácia Comunitária, Medicamentos
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UTILIZAÇÃO DO EXTRATO DA TURNERA ULMIFOLIA L. VEICULADO
PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER DO COLO DE ÚLTERO
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Atualmente as plantas medicinais têm sido muito utilizadas no tratamento de várias
patologias. Ao longo do tempo o seu uso vem crescendo de forma gradativa como um
meio alternativo, e por ter seu custo reduzido em relação aos demais métodos. Dentre as
várias espécies, a que mais chamou a atenção foi a planta herbácea, denominada
Turnera Ulmifolia L., popularmente conhecida como Chanana. O presente trabalho visa
obter um sistema termodinamicamente estável em busca de uma resposta sobre eficácia
do uso da chanana no tratamento do câncer de colo de útero. A planta foi coletada e
preparada seu extrato hidroalcólico, em seguida, foi obtido um sistema
microemulsionado com o extrato, e escolhido um ponto dentro da região de WIV. Estes
ponto foi caracterizado por diâmetro de gotícula, pH, resistência a temperatura. O
extrato foi obtido partindo das folhas, e este extrato foi adicionado no sistema
microemulsionado (SME-T), onde o ponto escolhido para estudo foi de 1% de Fase
orgânica (Fo), 20% de tensoativo (T) e 79% de fase àgua (Fa) e 0,005 g/mL de extrato.
O SME sem o extrato apresentou um diâmetro de gotícula de 25,05 nm e SME-T
apresentou um diâmetro de 12,02 nm com polidispersão de 100 % com o mesmo
tamanho, pH ficou entre 5 - 6 e foi resistente a temperatura até 100 °C. Com isso, o
SME-T reduziu o tamanho das partículas por haver interações entre a molécula do
extrato e os constituintes da microemulsão (ME), e isto foi comprovado pelo o aumento
da região de WIV, bem como, sua estabilidade foi confirmada através da polidispersão.
Portanto, o SME-T será uma alternativa terapêutica moderna de grande potencial no
tratamento do câncer do colo de útero com efeitos colaterias bastante reduzidos.
Palavras-chave: Turnera ulmifólia L., Câncer de colo de útero. Sistemas
microemulsionados.
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ATUAÇÃO FARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE
CHAGAS ( TRYPANOSOMA CRUZI): REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Introdução: A doença de Chagas (DCh) é causada a partir da infecção pelo
Trypanosoma cruzi, transmitido através de um inseto hematófago, popularmente
chamado de “barbeiro”. É uma das principais enfermidades dentre as doenças. O
tratamento da doença de Chagas é uma questão ainda não completamente elucidada e
tem como objetivo a erradicação da infecção e a prevenção do aparecimento de lesões
em órgãos ou do agravamento das lesões presentes. Objetivo: Analisar a literatura em
relação aos efeitos da conduta terapêutica medicamentosa usada no tratamento da
doença de Chagas (Trypanosoma cruzi) em suas fases aguda e crônica. Métodos:
Realizou-se uma busca de artigos científicos relacionados com o tema estudado nas
bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico,
publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram: “Doença de Chagas”,
“benznidazol” e “Trypanosoma cruzi”. 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 tratamento da doença de Chagas 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. Resultados: A terapêutica atual para o tratamento da doença de chagas no
Brasil tem o benzonidazol como fármaco de escolha. Sendo este um fármco ativo
contra as formas epimastigotas, tripomastigotas e amastigotas do Trypanosoma cruzi.
Muitas reações adversas são relatadas nos pacientes durante o tratamento, e além dos
casos de resistência do parasita à droga, a toxicidade e a baixa solubilidade em água que
tornam o tratamento problemático, ainda assim o benzonidazol continua sendo a melhor
escolha terapêutica disponível e liberada em nosso país. Conclusão: Tendo em vista
que a doença de Chagas é de grande importância para a saúde pública e escassez de
medicamentos que sejam efetivos em tratar essa doença, se faz necessário mais
pesquisas nesse âmbito, bem como o bom desenvolvimento das medidas de prevenção
para evitar novos casos.
Palavras-Chaves: Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, Tratamento.
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OBTENÇÃO DE UM SISTEMA COLOIDAL A BASE DE DAUCUS CAROTA
COMO VEÍCULO DE BIOATIVOS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
CARDIOVASCULARES
Amanda Gurgel Nóbrega1, Elizabeth Cristina Gomes dos Santos2, Flávia Freitas Viana3,
João Felipe Bezerra4, Cátia Guaraciara F. T. Rossi5
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Daucus carota é uma hortaliça com alto valor nutricional, rica em antioxidantes, fibras,
vitamina A e β-caroteno, na qual apresenta diferentes propriedades farmacológicas
como antimicrobiana, antiinflamatória, cicatrizante, e até mesmo são capazes de
prevenir doenças cardiovasculares através do sistema linfático, desencadeando, assim, o
interesse clínico voltado para a mesma. Este trabalho objetivou a obtenção de um
sistema coloidal do tipo O/A utilizando fração apolar Daucus carota (Dc) como veículo
na solubilização de compostos fenólicos na prevenção de doenças cardiovasculares. No
entanto, para a realização deste trabalho, foi necessário obter frações apolares da Dc,
após esta primeira etapa foi obtido o sistema coloidal contendo tensoativo não iônico
(T), Fase aquosa (Fa) e Fase oleosa (Fo), bem como suas caracterizações que foi
diâmetro de gotículas, pH, temperatura e teste de esterilidade. Entretanto, o ponto
escolhido foi 10% de T, 89% de Fa e 1% de Fo. Em seguida este ponto dentro de uma
região límpida foi caracterizado, onde apresentou um diâmetro de gotícula de 28,09 nm,
cujo pH foi de 6, com temperatura resistente acima de 100°C. De acordo com o
tamanho da gotícula foi classificado como sistema coloidal, comprovado pelo gráfico de
polidispersão que apresentou 100% de estabilidade, no qual não apresentou
contaminação por micro-organismos aeróbios e microaerófilos, ou seja, ideal para servir
de veículo de compostos fenólicos na prevenção de doenças cardioativas.
Palavras-Chaves: Sistemas Micelares, Daucus carota, Protetor cardiovascular
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NOVAS ABORDAGENS SOBRE A INFECÇÃO DO HPV
Antoniele Fagundes¹, Isabelle Caldas Pessoa da Silva², Tamires Cardoso Santos3,
Daliana Caldas Pessoa4
1. antonielifag25tcc@hotmail.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2. isabellecpessoa@gmail.com – Universidade de Fortaleza
3.tamiressantos5@hotmail.com – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
4. dalicaldas@outlook.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
INTRODUÇÃO O progresso no desenvolvimento de terapias efetivas para a infecção
por HPV tem sido lento, principalmente devido a dificuldades no estudo da biologia e
patogênese desses vírus. Os diversos tipos de HPV oncogênicos são exclusivamente
intra-epiteliais com um ciclo de replicação dependente do tempo e da diferenciação
celular, portanto inacessíveis ao tratamento sérico com antivirais. Outra complicação do
HPV é a latência do vírus por tempo indeterminado. E embora a regressão espontânea
da lesão HPV induzida possa ocorrer em mulheres imunocompetentes, infelizmente isso
não resulta em depuração do vírus. Intervenções terapêuticas para induzir resposta
imune efetiva e permitir o controle de infecção pelo HPV são estratégias atraentes. Tais
terapias apresentam potencial para tratar infecções latentes ou lesões clinicamente
aparentes, mediante o estímulo da resposta imune celular. Tratamentos que induzam
uma resposta imune contra os oncogenes E6 e E7 podem ser eficazes no tratamento das
lesões induzidas pelo HPV e até no câncer OBJETIVO O objetivo desse trabalho é
informar sobre as mais recentes abordagens sobre o vírus HPV METODOLOGIA
Revisão de artigos e publicações em periódicos eletrônicos, que foram selecionados
entre 2012 e 2017. RESULTADOS Estudos relatam que as vacinas baseadas em
proteínas/peptidios provaram ser altamente eficazes na geração de resposta imune
humoral, bem como em relação à resposta citotóxica de células T, mas um efeito
significativo na regressão da lesão induzida pelo HPV foi observado apenas em alguns
estudos. As vacinas profiláticas também demonstrado um efeito significativo na redução
da infecção e lesões induzidas pelo HPV em “trials” realizado com adolescentes e
adultos jovens. CONCLUSÃO As limitações das atuais vacinas profiláticas de HPV
demonstram uma necessidade urgente de novas abordagens para a erradicação de
neoplasias relacionadas ao HPV. A imunoterapia é uma modalidade promissora, além
de aumentar a resposta do hospedeiro contra o HPV, levando a erradicação ou
diminuição das recidivas.
PALAVRAS-CHAVE HPV, Vacina, Câncer de colo
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OBTENÇÃO DE UM NANOFÁRMACO VEGETAL PARTINDO DE SOLUÇÃO
MICELAR NO PROCESSO DE INFLAMAÇÃO
Claúdio Gomes da Silva 1, Jussara Câmara Cardozo2, Flávia Freitas Viana 3, Nadja
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Na medicina popular, diversas plantas são utilizadas como antiflamatórias, sendo este
efeito, provenientes de compostos fenólicos que é muito abundante na natureza. A Aloe
arborescens é uma planta bastante estudada por apresentar um potencial terapêutico e
curativo, dentre estes potenciais destaca-se a ação antiflamatória. Este trabalho
objetivou a obtenção de um nanofármaco de origem vegetal partindo de uma solução
micelar que será aplicada em processo de inflamação. Para tanto, foi preparado um
extrato hidroalcoólico da Aloe arborescens e realizado seu estudo fitoquímico, bem
como, solubilizado em uma solução micelar. A solução micelar foi obtida através de
titulações mássicas, em sequência foi escolhido um ponto na região translúcida desta
solução. O extrato foi solubilizado neste ponto escolhido e caracterizado através de
diâmetro de gotícula, pH, resistência a temperatura. Através do estudo fitoquímico foi
possível identificar a presença de flavonóides, taninos, saponinas, bioativos essenciais
para a ação antiflamatória. No entanto, utilizou-se 0,01g de extrato em solução micelar,
onde o ponto escolhido foi de 1% de Fase óleo (Fo), 10% de tensoativo (T) e 89% de
Fase água (Fa). Após este processo de solubilização, foi adicionado 10 mL de fase água
gerando um novo ponto que foi de 0,38% de Fo, 3,84% de T e 95,78% de Fa. Este
nanofármaco foi caracterizado por diâmetro de gotícula que apresentou 8,69.nm, pH 7 e
a resistência a temperatura foi acima de 100 °C. Observou-se que mesmo fazendo a
diluição o diâmetro da gotícula se manteve isto, comprova que é um nanofármaco
estável e ideal para sua aplicação. Portanto, o uso da nanotecnologia é uma alternativa
eficaz para servir como veículo de ativos vegetais para o processo antiflamatório, uma
vez que, a dose resposta é bem menor que o convencional.
Palavras-Chaves: Nanofármaco, Aloe arborescens, Antiflamatório
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA ORIENTAÇÃO DO USO DE
MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO POR GESTANTES
Natanael Valério de Melo 1, Cátia Guaraciara Fernandes Teixeira Rossi2, João Felipe
Bezerra3, Sérgio Augusto F. Albuquerque4, Wanessa Azevedo de Brito5
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Introdução: A gestação é o período durante o qual a exposição a um determinado
fármaco envolve dois organismos: a mãe e o feto. A maioria das gestantes é carente de
informação acerca dos riscos envolvidos na utilização de medicamentos durante a
gravidez. A falta de informação e a complexidade dos diversos fatores que determinam
a escolha de um medicamento para uso durante a gestação ressalta a importância de um
profissional habilitado a esclarecer tais dúvidas, principalmente quando se trata de
medicamentos isentos de prescrição. A Atenção Farmacêutica é uma prática
desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica, em que o profissional
farmacêutico direciona sua visão e atenção para o usuário de medicamentos. Nessa
perspectiva, o farmacêutico pode trabalhar para que a comunidade seja conscientizada
sobre condições que sejam determinantes sobre o seu estado de saúde. Apesar de toda
essa problemática, muitos profissionais ainda não se sentem seguros em indicar
medicamentos, mesmo que isentos de prescrição a essa parcela da população.
Objetivos: O estudo em questão objetiva embasar as melhores opções de tratamento de
transtornos menores, comumente solucionados com medicamentos isentos de prescrição
(MIPs), para pacientes gestantes. Resultados: De acordo com uma tabela aonde foram
relacionadas as principais classes de MIPs, pode-se construir uma relação de fármacos
que podem ser utilizados com segurança por gestantes, contribuindo para uma melhor
orientação farmacêutica a essa classe de pacientes. Conclusão: Conclui-se assim a
importância do fato do profissional farmacêutico apresentar segurança durante
anamnese e orientação ao paciente, independente do seu estado e/ou patologia,
procurando sempre estar se atualizando, principalmente na área clínica, tão essencial e
aplicável por esses profissionais nos dias atuais.
PALAVRA CHAVES: Atenção farmacêutica, Gestantes, MIPs.
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AUTOMEDICAÇÃO: UMA PRÁTICA CULTURAL NO BRASIL
Rocha1, Janiclecia da Sílva; Azevedo2, Wanessa Brito; Albuquerque3 Sergio Augusto
F.,
1
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Introdução: A automedicação vai desde uma atitude aparentemente inocente, como o
uso de uma aspirina para dor de cabeça ou um antiespasmódico para cólicas menstruais
até à falta de bom senso em indicar para si próprio ou para os outros tratamentos à base
de antibióticos ou antidepressivos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua
a automedicação como sendo a seleção e uso de medicamentos para tratar sintomas e
doenças autorreferidas sem o aconselhamento do profissional de saúde qualificado para
determinada função, compreendendo etapa do autocuidado. Objetivo: Efetuar uma
reflexão das causas e consequências da automedicação no Brasil. Método: O estudo
utilizou a metodologia de revisão de literatura, utilizando artigos indexados no Medline,
SciELO dos últimos 5 anos. Resultado: Os estudos inferem que a utilização de
medicamento sem prescrição pode ocasionar graves consequências à saúde individual e
coletiva da população. As pessoas não imaginam quantos problemas relacionados a isso
aparecem nos hospitais, vão desde reações alérgicas, gastrites, úlceras, acidentes
vasculares cerebrais, piora do quadro clínico e aumento das dificuldades para combater
doenças já instaladas. Conclusões: Os estudos existentes elencam que o uso de
Medicamentos é influenciado por fatores sociodemográficos, culturais, perfil de
morbidade, características do mercado farmacêutico e das políticas governamentais. A
dificuldade de acesso, demora e baixa qualidade do atendimento nos serviços de saúde,
tanto do setor público quanto do privado, a presença da farmacinha caseira nos
domicílios, a veiculação de propagandas de medicamentos isentos de prescrição na
mídia e a crença de que os medicamentos resolvem tudo, constituindo fatores
importantes para a prática da automedicação no Brasil.
Palavras-chaves: Automedicação, Uso Racional de Medicamentos, Riscos dos
Medicamentos
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PERFIL DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE UMA
FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO NATAL/RN:
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Introdução: Os medicamentos controlados no Brasil são aqueles que tem ação no
sistema nervoso central e capazes de causar dependência física ou psíquica são listados
pela portaria 344/98. A dispensação desse tipo de medicamento ocorre através de
receituários especiais que são obrigatoriamente preenchidos pelos médicos e necessários
no ato da dispensação. Objetivo: Efetuar o perfil do consumidor de medicamentos
controlados em uma farmácia comunitária na cidade do Natal e elencar quais classes são
as mais consumidas. Método: A estudo foi formulado como uma pesquisa descritiva
observacional quantitativa onde foram analisadas as receitas coletadas nos meses de
Janeiro a Junho de 2017. Resultado: No mês de janeiro de 2017foram 133 receitas
sendo 93 sexo feminino e 40 do sexo masculino, no mês de fevereiro de 2017, das 111
receitas recebidas, 62 sexo feminino e 49 do sexo masculino; no mês de março de 2017,
das 143 receitas recebidas, 100 sexo feminino e 43 do masculino; no mês de abril de
2017, das 123 receitas recebidas, 78 sexo feminino e 45 do sexo masculino; no mês de
maio de 2017, das 138 receitas recebidas, 87 sexo feminino e 51 do sexo masculino; no
mês de junho de 2017, das 110 receitas recebidas, 67 sexo feminino e 43 do sexo
masculino. Conclusões: Ficou evidenciado que o gênero feminino (65,1%) é o que
consome mais medicamentos controlados medicamentos e o Alprazolam e o
Clonazepam são as drogas mais aviadas.
Palavras-chaves: Medicamento Controlado. Portaria 344/98. Perfil de Consumo de
Medicamentos
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AUTOMEDICAÇÃO E INFLUÊNCIA DA PROPAGANDA DE
MEDICAMENTOS NO BRASIL
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Introdução: Automedicação define-se como o uso, por conta própria, ou uma indicação
feita por pessoas não habilitadas, para uma enfermidade ou sintomas sem a avaliação
prévia do profissional de saúde. A divulgação de medicamentos como produtos de
consumo por intermédio da propaganda induz o usuário a automedicação e incentiva o
uso de medicamentos impróprios ou ineficazes ampliando os gastos do Sistema de
Saúde. A história da propaganda e publicidade de medicamentos no Brasil denota
claramente a prescritores relação nem sempre harmoniosa, entre a propaganda de
medicamentos e a saúde. A influência exercida pela propaganda na saúde dos brasileiros
é tão incidente quanto preocupante, principalmente na população que não tem acesso
fácil aos profissionais e se utilizam da automedicação. Nesse sentido torna-se
fundamental a presença do profissional farmacêutico no ambiente das farmácias
comunitárias, local aonde as tomadas de decisão e dúvidas sobre medicamentos são
tiradas. Objetivo: Nesse contexto o presente estudo realizou uma pesquisa bibliográfica
a respeito da automedicação incentivada pela propaganda na população brasileira,
objetivando analisar a propaganda de medicamentos e a possível influência do
consumidor à automedicação levando ao consumo desnecessário e descontrolados de
medicamentos. Resultado: A indústria farmacêutica, presente constantemente na mídia
de massa, aguça a vulnerabilidade do consumidor uma vez que esse não está preparado
para discernir o que lhe é realmente necessário do que não passa de um estímulo
proposto. Estimam que algumas indústrias investem mais com publicidade do que em
pesquisas e desenvolvimentos de novos fármacos, além da influência de propagandistas
de medicamentos e fortes estratégias de marketing como a propaganda realizada por
celebridades, com a finalidade de divulgação dos seus produtos para ampliar suas
margens de lucro, diminuindo os aspectos negativos e supervalorizando os benefícios
dos medicamentos, muitas vezes até omitindo informações obrigatórias contidas na
legislação Conclusão: Dessa maneira, o profissional farmacêutico deve assumir a
responsabilidade de promotor da saúde contribuindo a favor do uso racional de
medicamento e orientando de maneira a esclarecer as dúvidas da população alienada por
tantos estímulos consumistas que levam a automedicação.
Palavras-chaves: Automedicação, Propaganda, Indústria, Brasil.
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UTILIZAÇÃO DE EXTRATO DE FOLHAS DA ANNONA MURICATTA EM
SISTEMA MICROEMULSIONADOS APLICADO NO TRATAMENTO DE
CÉLULAS CANCERÍGENAS
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Estudos fitoquímicos e farmacológicos da Annona muricatta (Am) da espécie de
anonáceas têm se intensificado nos últimos anos, por está associado à descoberta das
acetogeninas anonáceas, uma classe de compostos naturais com ampla atividade
biológica. Estudos clínicos publicados por diversos grupos de pesquisa apontam que as
acetogeninas da gravioleira têm toxicidade seletiva contra vários tipos de células
cancerígenas, inclusive as resistentes à multidrogas. Além de propriedades antitumorais
e anticancerígenas significativas, esses compostos também apresentam atividade
antimalária, pesticida, antioxidantes. Neste contexto, atribui-se esta característica aos
compostos fenólicos, que formam o maior grupo de antioxidantes extraído de vegetais,
neutralizando a reatividade de radicais livres por meio da doação de um átomo de
hidrogênio. Portanto, o objetivo deste trabalho foi utilizar o extrato das folhas de Am
fazer o estudo fitoquímico das folhas da Am em sistema microemulsionado aplicado no
tratamento de células cancerígenas. Para tanto, foi obtido um extrato hidroalcoólico e
realizado o estudo fitoquímico, em seguida foi obtido um sistema microemulsionado
contendo o extrato, este foi caracterizado por diâmetro de gotícula, tensão superficial.
Para obtenção do sistema microemulsionado (SME) utilizou-se uma mistura de
tensoativo não iônico (T), Fase água (Fa) e Fase óleo (Fo) em uma concentração de 5%
de T, 2% de Fo e 93% de Fa. Adicionou 0,001 g/mL de extrato no SME e na
caracterização este sistema apresentou um diâmetro de gotícula de 9,54 nm e uma
tensão superficial de 37 N/m. Através dos resultados foi possível observar que as
microgotículas são estáveis e reduziu a tensão superficial, podendo ser indicado para o
tratamento de células cancerígenas.
Palavras-chave: folhas de Annona muricatta, sistema microemulsionado, antitumorais
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INCIDÊNCIA E ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIDIABÉTICOS
DISPENSADAS PELO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL –
PFPB EM UMA DROGARIA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN
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Introdução: O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) é uma parceria publicoprivada instituída através da Portaria n.º 2.587/GM, de 6 de dezembro de 2004, que
objetiva o acesso e adesão terapêutica as disponibilizando medicamentos a baixo ou
nenhum custo a pacientes portadores das seguintes classes de patologias: hipertensão,
diabetes, asma, osteoporose, doença de Parkinson e glaucoma. O benefício também inclui
contraceptivos orais e injetáveis além de fraldas para pacientes com incontinência urinária.
A diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela elevação dos índices de glicose
no sangue (hiperglicemia), podendo ocorrer devido a defeitos na secreção ou ação da
insulina, um hormônio produzido no pâncreas pelas células beta. No PFPB são
disponibilizados medicamentos para a DM tipo I e II. Objetivo: O presente estudo tem
como objetivo principal identificar a incidência e o perfil de prescrições de antidiabéticos
dispensados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, através da análise de receitas
médicas em uma drogaria do município de Natal/RN. Método: A coleta de dados foi
realizada a partir da identificação da quantidade de prescrições aviadas contendo
antidiabéticos em um período de 06 meses, bem como sexo e idade dos usuários,
classificação dos antidiabéticos prescrito e presença de outros medicamentos na mesma
prescrição. Resultado: Foi observado que aproximadamente 35% das 3620 prescrições
dispensadas no período continham antidiabéticos, aonde mais da metade desses pacientes
eram mulheres. Identificou-se também que o medicamento mais prescrito foi a metformina
em terapia isolada ou com outro antidiabético. Dos pacientes atendidos notou-se que a
associação de antidiabéticos com outras classes de medicamentos era mais incidente na
população idosa. Conclusão: A partir dos dados levantados, pode-se concluir o grande
impacto e importância do programa para a população usuária, principalmente idosos de
baixa renda e polimedicados.
PALAVRAS-CHAVE – Análise, Prescrições, Antidiabéticos, PFPB.
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MOMORDICA CHARANTIA: ESTUDO TEÓRICO DA PLANTA MEDICINAL
COM POTENCIAL AO TRATAMENTO DA DIABETES TIPO 2
Robson Lima de Oliveira1, Cátia Guaraciara F. T. Rossi2, Wanessa Azevedo de brito3,
André Luiz Barreto 4
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A utilização de plantas medicinais vem da antiguidade e o seu uso passa de geração em
geração ao longo do tempo. Dentre as espécies vegetais utilizadas está a Mormodica
charantia, encontradas nas Américas do Sul e Central e particularmente, no nordeste do
Brasil, tem sido usada como auxílio na redução da glicemia se mostrando eficaz, como
demonstrado em várias pesquisas anteriores. Este trabalho objetiva mostrar um estudo
teórico das propriedades hipoglicemiantes e o potencial benefício para o tratamento da
diabetes mellitus tipo 2, bem como, incentivar o uso das plantas medicinais e
fitoterápicos como recurso terapêutico, e resgatar a pratica histórico-cultural do uso da
medicina popular. No entanto, foi feita uma revisão literária de alguns trabalhos
publicados anteriormente, nacionais e internacionais. Para tanto, o uso da Momordica
charantia, e os mecanismos de ação e fitoquímica encontrados se mostram eficazes
como tratamento alternativo da diabetes mellitus tipo 2. Neste contexto, o uso de plantas
medicinais e fitoterápicos, é uma prática milenar, e essa farmacoterapia alternativa se
mostra eficaz até os dias de hoje, e através das práticas integrativas e complementares
buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e da recuperação da
saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, no desenvolvimento do vinculo
terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente.
Palavras- chave: Plantas medicinais, Momordica charantia, Hipoglicemiante.
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NANOEMULSÃO CONTENDO EXTRATO APOLAR APLICADO NO
CONTROLE DE GLICEMIA
Eliana Silva de Paiva1, Cátia Guaraciara F. T. Rossi2, João Felipe Bezerra3, Vanessa
Almeida Otelo 4
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O extrato apolar da Persea americana Mill (PaM) possui em sua composição elementos
bioativos capazes de prevenir doenças e controlar a dislipidemia. É rica em várias
substâncias que proporcionam benefícios a saúde como: lecitina, fito esteróis, vitamina
A, vitamina E, entre outros. Devido a uma grande quantidade de fitoesteróis e vitamina
E, ele apresenta propriedades positivas, tendo diversas finalidades antivirais,
antiinflamatórias, bactericidas, bem como controle de glicemia. O objetivo deste
trabalho é obter uma nanoemulsão contendo extrato apolar aplicado no controle de
glicemia. No entanto, foi obtido o extrato apolar da PaM, em seguida foi adicionado na
obtenção da nanoemulsão e, este sistema foi caracterizado por diâmetro de gotícula, pH,
temperatura e foi realizado um estudo de bactericida com o intuito de avaliar a
qualidade deste sistema. Para tanto, a nano emulsão obtida partindo da PaM apresentou
uma concentração de 2,87% de tensoativo (T), 0,28% de fase orgânica (Fo) e 96,85% de
fase aquosa (Fa). Este sistema foi caracterizado por diâmetro de partícula que foi 8,64
nm com polidispersão de 100%, pH 7, foi resistente a temperatura de 100 °C e através
do estudo de bactericida no período de 48 horas não teve crescimento bacteriano contra
Staphylococcus SP. ATCC 29213 e Candida SP ATCC 90027, mostrando que a
nanoemulsão não apresentava contaminação. Portanto, este sistema é indicado para
utilizar no controle de glicemia.
Palavras- chave: Extrato apolar, Namoemulsão, Glicemia.
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PERFIL DE RESISTÊNCIA DO ENTEROCOCCUS FAECIUM EM
INFECÇÕES HOSPITALARES
Genilza Marta dos Santos Fontes1 e Luanda Bárbara Ferreira Canário de Souza2
1
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Introdução: O gênero Enterococcus, constitui um importante grupo de microrganismos
que se destacam cada vez mais como patógenos oportunistas, causadores de infecções
hospitalares. Dentre as espécies que compõem esse gênero, temos o Enterococcus
faecium, uma espécie componente a microbiota, mas que pode-se tornar patogênica,
principalmente em idosos, pacientes com longo tempo de internação e uso de
antimicrobianos de amplo espectro. Espécies de Enterococcus resistentes a
Vancominica já têm sido descritas na literatura. Objetivo: Portanto, esse trabalho tem
como objetivo revisar a literatura sobre o perfil de resistência do Enterococcus faecium
aos antimicrobianos em infecções ocorridas em ambiente hospitalar. Métodos:
Realizou-se uma busca de artigos científicos relacionados com o tema estudado nas
bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura LatinoAmericano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico,
publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram: “Enterococcus
faecium”, “perfil de resistência” e “infecção hospitalar”. 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 a infecção hospitalar
ocasionada por Enterococcus faecium, 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. Resultados: Foram
selecionados 15 artigos para análise, onde observamos que o gênero masculino foi o
mais afetado com 58,6% dos casos, e o feminino com 41,4% dos casos de infecção por
E. faecium. Em relação ao material biológico de onde se isolou a bactéria, verificamos
que a urina foi o material mais frequente (39,4%), seguida de swab retal (15,04%) e
amostras de sangue (hemocultura – 11,8%). No que diz respeito à ação dos
antimicrobianos foi constatado elevado grau de sensibilidade à Linezolida e Tigeciclina,
e grande grau de resistência aos seguintes antimicrobianos: Ciprofloxacina,
Eritromicina, Norfloxacina, Sulfametoxazol/trimetropina e Vancomicina. Conclusão: É
cada vez mais frequente o isolamento hospitalar de cepas de E. faecium resistentes aos
antimicrobianos em ambiente hospitalar, sendo importante a reflexão sobre tratamento
racional das infecções, bem como sobre as mudanças de hábitos dos profissionais da
área, que muito contribui na prevenção de novos casos de infecção hospitalar.
Palavras-Chaves: Resistência, Enterococcus faecium, Unidade Hospitalar.
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INFECÇÃO POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM PACIENTES
QUEIMADOS - UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Kaline Saionara Lima1, Elizabeth Cristina Gomes dos Santos2, Luanda Bárbara Ferreira
Canário de Souza3
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Introdução: O paciente com queimaduras de grande extensão no corpo são mais
susceptíveis a infecção devido ao comprometimento do tecido cutâneo que funciona
como barreira física contra a penetração de microrganismos. Além disso, os longos
períodos de internação, aliados as medidas invasivas que são necessárias no tratamento
hospitalar desses pacientes (uso de sondas, cateter, ventilação mecânica), os expõem
ainda mais às infecções hospitalares. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gramnegativa que frequentemente é isolada como agente causador de infecção em pacientes
queimados, sendo muitas das cepas resistentes a ação dos antimicrobianos. Objetivo:
Portanto, esse trabalho teve como objetivo aprimorar o conhecimento a cerca do quadro
infeccioso causado pela Pseudomonas aeruginosa em pacientes queimados. Métodos:
Realizou-se uma busca de artigos científicos relacionados com o tema estudado nas
bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura LatinoAmericano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico,
publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram: “Pseudomonas
aeruginosa”, “infecção hospitalar” e “queimadura”. 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 a infecção hospitalar
ocasionada por Pseudomonas aeruginosa em pacientes queimados, 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: Foram selecionados 20 artigos para análise, onde observamos que o
isolamento de cepas bacterianas multirresistentes é muito comum em pacientes
queimados. A Pseudomonas aeruginosa é uma das espécies bacterianas multirresistentes
mais isoladas desses pacientes. Muitas das cepas de P. aeruginosa isoladas de pacientes
queimados em UTI são resistentes a antibióticos como o Imipenem. Em pacientes
queimados a infecção bacteriana geralmente evolui para septicemia. Conclusões: A
incidência de infecção por P. aeruginosa em pacientes queimados ambiente hospitalar é
bastante frequente, com ênfase para o isolamento de cepas resistentes aos antibióticos,
sendo importante esse conhecimento para a melhoria no manejo no tratamento desses
pacientes.
Palavras-Chaves: Pseudomonas aeruginosa, infecção hospitalar e queimadura.
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
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Introdução: O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de medicamentos,
porém não existe uma política governamental eficiente sobre o uso racional de
medicamentos. O aviamento fracionado que seria uma solução para se evitar sobras de
medicamentos não obteve sucesso, em parte por falta de incentivo do governo e pelo
excesso de exigências. Atualmente a maioria dos Brasileiros possui em casa uma
quantidade considerada de medicamentos e este acabam vencendo. A destinação final
dos resíduos de origem farmacêutica é tema relevante para a saúde pública, devido às
diferentes propriedades farmacológicas dos medicamentos. Objetivo: Conhecer a
destinação dada aos medicamentos descartados e seu impacto para o meio ambiente.
Método: Trata-se de um estudo de revisão de literatura especializada dos últimos 5
anos. Resultado: A ANVISA estima que cerca de 30 mil toneladas de remédios são
jogadas fora pelos consumidores a cada ano no Brasil (PINTO, 2014). A Lei nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
estabelece que o setor produtivo, os usuários e o poder público têm responsabilidade
compartilhada na destinação correta aos medicamentos no final de sua vida útil. Porém
os estudos mostram que pouco para efetivação da Lei. Conclusões: O descarte
inadequado de medicamentos, principalmente no lixo comum ou na rede de esgoto,
pode contaminar o solo, as águas superficiais, como em rios, lagos e oceanos e águas
subterrâneas, nos lençóis freáticos. Essas substâncias químicas, quando expostas a
condições adversas de umidade, temperatura e luz podem transformar-se em substâncias
tóxicas e afetar o equilíbrio do meio ambiente, alterando ciclos biogeoquímicos,
interferindo nas teias e cadeias alimentares. A literatura elenca da necessidade de uma
política pública específica para o descarte de Medicamentos.
Palavras-chaves: Descarte de Medicamento, Resíduos Químicos. Impacto Ambiental.
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ANÁLISE SOBRE O CÂNCER DE MAMA: ASPECTOS, INFLUÊNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
Ingrid Viviane de Sousa Costa¹ , Isabelle Caldas Pessoa da Silva² , Daliana Caldas
Pessoa³
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2. isabellecpessoa@gmail.com – Universidade de Fortaleza
3. dalicaldas@outlook.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
INTRODUÇÃO O câncer de mama é considerado um problema de saúde pública, por
ser o tipo de neoplasia mais incidente na população feminina brasileira, sendo esperados
57.960 novos casos para 2016. Tal neoplasia não tem uma causa única. Diversos fatores
estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como: idade,
fatores endócrinos/história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais e fatores
genéticos/hereditários. Pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por
meio dos seguintes sinais e sintomas: Nódulo fixo e geralmente indolor, pele da mama
avermelhada e retraída, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no
pescoço, saída de líquido anormal das mamas. Apesar de apresentar bom prognóstico, a
doença ainda é diagnosticada tardiamente, quando os tratamentos são mais radicais,
levando a maiores morbidades. Geralmente são associadas duas ou mais abordagens
terapêuticas. OBJETIVO O objetivo desse trabalho foi além da breve definição do
câncer de mama, apresentar os fatores de risco e os sintomas da doença.
METODOLOGIA Realizamos uma revisão de literatura em artigos a partir de 2013,
buscando explicar brevemente o que é o câncer de mama e suas características.
RESULTADOS Nessa pesquisa foram avaliados 35 trabalhos, que nos mostrou que na
maioria dos casos, as próprias mulheres perceberam o aparecimento do nódulo na mama
e o sentimento de medo ou desconhecimento foram responsáveis pelo diagnóstico em
estádio avançado; outro aspecto importante no atraso no diagnóstico foi a baixa
resolutividade do serviço de saúde. CONCLUSÃO O conhecimento sobre a neoplasia
de mama é de extrema importância. Sua prevenção deve ser enfatizada, principalmente,
a realização do autoexame pelas próprias mulheres, o qual, muitas vezes, é a primeira
forma de detectar nódulos, o mais precocemente possível. Além disso, com esse
conhecimento, é possível às pessoas buscar o controle sobre os fatores de risco
modificáveis.
PALAVRAS-CHAVE Auto exame, câncer de mama, fatores de ricos
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UTILIZAÇÃO DE FLAVONOIDES DE CACTÁCEAS DA ESPÉCIE OPUNTIA
SPP. PARA TRATAMENTO DE FERIMENTOS
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A utilização de medicamentos para o tratamento de ferimentos é utilizado há
anos, muitas vezes usado sem nenhum controle causando danos à saúde. Segundo
Santos (2004) o uso indiscriminado de antibióticos faz com que as bactérias acabem se
adaptando e adquirindo resistência aos agentes antimicrobianos. Este resumo tem o
objetivo uma revisão bibliográfica, tendo como estudo os flavonóides encontrados na
Opuntia spp. através de artigos acadêmicos com uma pesquisa qualitativa, onde foi feita
uma revisão em artigos e monografias, sendo o critério de seleção o uso de flavonóides
derivados da espécie Opuntia spp. É de suma importância o estudo de alternativas que
possa auxiliar no tratamento de feridas na cicatrização como também diminuir na
proliferação de bactérias. Agentes antioxidantes podem ser substâncias que reúnam
estas características, tendo em vista sua capacidade de promover neovascularização e
interferir positivamente na cicatrização de feridas (Pace et al., 2006). Sabe-se que a
natureza apresenta uma grande fonte de princípios ativos para a formulação de
fármacos, em muitas plantas são encontrados bioativos importante para a produção de
medicamentos, dentre eles os flavonoides que tem diversas funções nas quais
antioxidantes, antimicrobianas e antinflamatório. As cactáceas são plantas adaptadas
para a situação que atualmente se encontra nessa região do país. Trabalhos realizados
demonstram que as cactáceas da família Opuntia spp. encontra flavonóides utilizada
como antiflamatoria Arauza (2009) apud Silva et al. (2016). A utilização da mucilagem
da palma forrageira (Opuntia ficus indica) acelerou a granulação, processo de
reepitelização, e retração de feridas, mostrando uma melhor cicatrização com a
mucilagem em comparação à pomada Dermasin® (Santos, 2013). De acordo com
Semedo (2012) os sumos de Opuntia spp. são uma fonte importante de compostos
fenólicos, entre os compostos detectados apresenta os flavonóis de família de
isoramnetina e quercetina. A atividade antioxidante dos sumos estar relacionada com a
composição em flavonóis. Portanto, neste estudo pode-se receber que a extração de
flavonoides da especieopuntia spp ainda precisa ser refinado com analise e teste in vivo,
para poder ser utilizado os bioativos dessa espécie como uma alternativa para o
tratamento de ferimentos.
Palavras-Chave: Flavonoides, cactáceas, cicatrizante, antioxidante
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ATUAÇÃO DA HIDROTERAPIA EM IDOSOS COM HÉRNIA DE DISCO:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Suzileide de Oliveira Costa 1, Jailde Tavares de Moura2, Sebastião D. Santos-Filho3
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Introdução: A hérnia de disco (LDH) é uma protusão do núcleo pulposo através do
anel fibroso, Surge como resultado de traumas na coluna, que com o tempo vai lesando
os discos intervertebrais. Objetivo: O trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da
hidroterapia na melhora da LDH. Método: A pesquisa refere-se a uma análise
descritiva, optou-se por realizar uma revisão bibliográfica sobre hérnia discal lombar,
bem como suas medidas de prevenção, a revisão bibliográfica será desenvolvida e
fundamentada a partir da análise de artigos científicos. Resultados: A hidroterapia
apresenta a melhor opção visto que os pacientes no momento em que estão imersos na
água tem um alivio dos sintomas devido às propriedades físicas da água como meio
terapêutico, sua flutuação proporcionar uma diminuição da carga sobre os discos
intervertebrais. Conclusão: O tratamento conservador para hérnia de disco lombar mais
indicado seria a hidroterapia, pois as propriedades físicas da água diminuem o impacto
sobre os discos intervertebrais devido à flutuação ocasionando um alivio de dor, assim
proporciona uma melhor qualidade de vida ao paciente.
Palavras-chaves: Hérnia de disco, dor lombar, envelhecimento, lombalgia e
hidroterapia.
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AS CAUSAS DA SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO
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Tereza De Oliveira Damasceno Lucas/ tereza.fisioterpia@yahoo.com.br FANEC/
Arnaud Anderson Holanda De Abreu/ arnaudholanda@yahoo.com.br FANEC
INTRODUÇÃO: A síndrome do impacto do ombro, é a patologia mais comum entre
os seres humanos adultos, sendo uma dolorosa doença, acompanhada por uma
diminuição, na força muscular e tendinite do manguito rotador. Podemos afirmar que, o
ombro é a articulação de maior flexibilidade do corpo humano, por isso que está sujeito
a ser mais lesionado.OBJETIVO: Informar as causas desta doença, qual impacto ela
tem sobre diferentes faixas etárias e a atuação da fisioterapia na reabilitação.
METODOLOGIA: Foi realizada, buscas em artigos literários e livro de Fisioterapia
(Ortorpedia e Traumatologia: Princípios e práticas Ed.4, do autor HEBERT, sizynio). A
mobilização neural na reabilitação da Síndrome do ombro, doloroso – artigo de revisão.
RESULTADO: O ombro não está constituído por uma articulação, mas por cinco
articulações que conformam o Complexo Articular do Ombro. Estas cinco articulações
se classificam em dois grupos, o primeiro grupo formado pela Articulação EscápulaUmeral e Articulação Subdeltóidea; o segundo grupo formado pela Articulação
Escápula-Torácica, Acrômio-Clavicular e Articulação Esternocostoclavicular. A
articulação do ombro é uma articulação sinovial do tipo esferóide formada pelo encaixe
da cabeça do úmero com a cavidade glenoidal da escápula. O complexo do ombro
possui quatro grupos de movimento, no plano sagital: flexão, extensão e hiperextensão;
no plano frontal: abdução e adução; e no plano transverso: rotação medial e rotação
lateral; abdução horizontal e adução horizontal e circundução (LIPPERT, 2003). o
ombro é uma juntura móvel, com uma fossa glenóide rasa, com mínimo em suporte
ósseo e a estabilidade da articulação depende dos tecidos moles como músculos,
ligamentos e cápsula articular. Essa conformação anatômica determina maior
mobilidade articular em troca de menor estabilidade. Os ossos são: úmero, escápula e
clavícula. O ombro possui 3 ligamentos na face anterior que são os ligamentos glenoumeral, superior médio e inferior. Na face posterior temos o ligamento gleno-umeral
posterior, responsável pela estabilidade da articulação posterior, juntamente a cápsula
articular (uma membrana que envolve as articulações).O tratamento da síndrome do
impacto do ombro(SIO). Existem vários anti-inflamatório e fisioterapia, dessa forma a
último e instrumento é um indispensável para a reabilitação.CONCLUSÃO: Ao
término do estudo averiguamos que esta patologia acomete em diferentes faixas etárias,
entre a segunda e quarta década de idade. Tendo como a utilização da fisioterapia
principal intermédio na recuperação clínica e cirúrgica.
PALAVRAS CHAVE: Fisioterapia, Síndrome Do Impacto Do Ombro (SIO),
Manguito Rotador.

ISSN 2594-6552

Página | 160

MUTAÇÃO GENÉTICA E A CONTRIBUIÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
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Introdução: A síndrome de Leigh é uma enfermidade neurológica grave que
costumeiramente se manifesta em crianças durante seu primeiro ano de vida e em casos
muito raros em adultos. Essa doença acarreta perda das agilidades psicomotoras e leva a
morte das crianças em poucos anos. A síndrome de Leigh afeta a cada um em 40.000
nascidos vivos. Essa enfermidade ataca o sistema nervoso central. É uma doença
hereditária que vem da mãe por causa da mutação do DNA das mitocôndrias ou no
DNA nuclear. Objetivos: O objetivo é fornecer conhecimento para promover a saúde
do paciente, e com isso, o fisioterapeuta pode contribuir na parte de restabelecer a
respiração e evitar a diminuição da atrofia. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica que vai trazer informações de 12 artigos científicos. Resultados: Neste
resultado vimos que a cada 40.000 nascidos vivos, uma pessoa tem a síndrome de
Leigh, sendo que é possível fazer um diagnóstico no pré-natal pois pode prevenir a
existência de uma mutação dos genes. Infelizmente, falta recursos suficientes para
realizar um tratamento especifico e adequado. Conclusão: Este trabalho alcançou o
objetivo de informar a população de uma doença pouco conhecida, para tomar ciência
que afeta muitas crianças nos primeiros anos de vida, e mostrar como a fisioterapia irá
atuar na melhora do transtorno.
Palavras-Chaves: Genética, Fisioterapia, Síndrome.
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AS CAUSAS E CONSEQUÊNCIA DA DOENÇA DE ALZEIMER
CAIO EDUARDO RIBEIRO GONÇALVES sr.cacaio.eduardo@gmail.co FANEC
THAYANE DA SILVA AVELINO / thayaneavelino2303@gmail.com FANEC
VALÉRIO DA COSTA ARAÚJO / valeriocosta304@gmail.com FANEC/
WASHINGTON DA SILVA AMARAL/ washingtonamaral@hotmail.com FANEC
IAPONIRA SALES DE OLIVEIRA / iopobio@hotmail.com FANEC
INTRODUÇÃO: É de conhecimento geral que a Doença de Alzheimer ou mal de
Alzheimer, é uma doença que provoca atrofia do cérebro e ocorre na maioria em idosas.
Baseado no livro dos editores, Elizabete V. de Freitas e Lígia Py `` Tratado de geriatria
e gerontologia``, a pesquisa mostra que a da se inicia, frequentemente, após 60 anos de
idade, apesar de raros casos descritos em pessoas com até 30 anos de idade.
OBJETIVO: A doença de Alzheimer, não e uma doença de um cérebro nem de um
indivíduo. Envolve uma política de saúde e educação, ter uma qualidade de saúde. Só
fazendo atividade física regular três vezes por semana reduz 50% de ter Alzheimer.
Uma boa alimentação para não adquirir a obesidade e hipertensão e epidemia.
METOLOGIA: Trata de uma pesquisa bibliográfica baseados em livros.
RESULTADO: Os fatores que afetam a sobrevida são: idade, gênero e gravidade da
demência. São percebidas em tarefa diárias, como: Esquecimento da senha do cartão do
banco, ida ao supermercado, compromissos diários, nomes dos familiares e etc.... É
necessário, para uma boa avaliação e diagnostico da (DA) doença mal de Alzheimer,
considerar alguns critérios de, condições clínicos, neurológica e psiquiátrica.
Considerando que, ainda não tem a cura medicamentosa para a doença. Mas, existe
tratamento que com auxílio dos profissionais da saúde, familiares e cuidadores
trabalhando em conjunto há um reflexo positivo sobre o paciente.CONCLUSÃO:
Enquanto não nos é possível a sua etiopatogênese e demais conhecimento por parte de
todos da área da saúde, para o auxílio no diagnóstico precoce
PALAVRA CHAVE: Alzheimer, Tratamento, fisioterapia.
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O QUE É INTOLERÂNCIA À LACTOSE E COMO A FISIOTERAPIA PODE
ATUAR
Emanuelly Campos Pereira, email: emanuellycampospereira@gmail.com – FANEC
Julyana da Silva Azevedo, email: julyazevedo2234@gmail.com – FANEC
Sneia Evelyn Pereira Ferreira, email: sneia_evelyn@hotmail.com - FANEC
Thayse Mendes da Silva, email: thayse.1997@gmail.com – FANEC
Iaponira Sales de Oliveira, email: iapobio@hotmail.com – FANEC
Introdução: o corpo humano necessita de proteínas para exercer funções. Um tipo de
proteína são as enzimas. No intestino delgado há a presença da enzima lactase:
responsável pela digestão da lactose (açúcar presente no leite) que transforma o açúcar
em energia, sendo formada por dois carboidratos: glicose e galactose. Quando o
indivíduo não produz a lactase ou não produz o suficiente, ele passa a ser intolerante à
lactose, o intestino não consegue digeri-la e surgem complicações. Objetivo: explanar
do que se trata a intolerância á lactose e como a Fisioterapia pode atuar. Metodologia:
neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica, analisados artigos científicos nas
bases de dados: Lilacs e SciELO, além de sites e trabalhos científicos e usado o
descritor “intolerância à lactose” em português com o objetivo de buscar informações
que foram avaliadas para fundamentação adequada. Resultados: tais pesquisas
mostraram que intolerância à lactose refere-se a má digestão da lactose. Os sintomas são
dores abdominais, vômitos, diarreia, enjoo etc. Para digerir a lactose é preciso a
presença de lactase que fará a hidrólise destruindo as ligações entre glicose e galactose separados podem ser digeridos normalmente. Se divide em três tipos: congênitas - desde
o nascimento; primária: estabelecida na infância; secundaria: consequência de uma
patologia. Apresenta também graus que variam pela quantidade/ausência da enzima.
Exames são realizados para saber se o indivíduo possui essa anormalidade. Ele ingere
doses de lactose por períodos e analisadas amostras sanguíneas do paciente. O leite é
fonte essencial de cálcio e outros nutrientes para o crescimento/reparo dos ossos.
Quando não consumido, sérios problemas surgem, tais como osteoporose. Atuando a
fisioterapia com trabalhos de fortalecimento dos músculos, ossos e articulações, assim
impedindo fraturas e melhorando o equilíbrio. Conclusão: Acerca das pesquisas,
conclui-se que o intestino humano necessita que a lactase realize a digestão do açúcar
presente no leite. Caso contrário, o indivíduo é diagnosticado intolerante à lactose. É
importante a realização do teste de tolerância, saber o tipo e o grau, para que assim se
tome os cuidados necessários.
Palavras chaves: Intolerância, lactose, fisioterapia.
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VITAMINA B1
Iaponira Sales de Oliveira – iapobio@hotmail.com FANEC
Elizama Regina Alves do Nascimento – eliz_amavida@hotmail.com FANEC
Vanessa Souza – vanessasouzasouza@gmail.com FANEC
Hortência Nunes Jácome – hortencia.jmc@hotmail.com FANEC
Introdução: A falta de vitamina B1 no nosso organismo pode causa uma doença que é
chamada de beribéri a melhor forma de prevenir essa doença e uma boa alimentação
com o consumo de carnes, peixe, hortaliças frutas e legumes. Objetivo: A função da
vitamina B1 é a de metabolizar os hidratos de carbono, proteínas e gorduras.
Metodologia: a falta de vitamina, ou avitaminose é simplesmente a carência de
vitaminas no corpo, causada pela má absorção do organismo e falta de vitaminas em
forma de alimentos ou suplementos, a vitamina e necessária para o bom funcionamento
do corpo. Os sintomas da falta de vitaminas no organismo são variados, como pele seca,
áspera e descamando, o atraso no crescimento de crianças envolvendo o problema no
desenvolvimento motor e cognitivo, sono diurno e cansaço constante. No caso a doença
relacionada a falta de vitamina B1( beribéri), os sintomas leves dele são: insônia ,
nervosismo, irritação, fadiga, perca de apetite assim levando a perca de peso e a falta de
energia. Podendo se manifestar de dois a três meses com o consumo de alimentos
pobres em tiamina, vitamina B1. Sendo assim os sintomas pode ficar mais graves, como
dormência, fadiga, inchaço. Em pernas e braços, dificuldade respiratória e problemas no
coração e ate a morte. Resultados: Beribéri é o nome de uma doença seria que pode
levar a morte, mais tratando corretamente pode ser curada, Beribéri seco: paciente com
neuropatia sensitivo motora bilateral,(dormência e fadigamento) assim causando a
diminuição da sensibilidade reflexo e força muscular. Fisioterapia motora associada a
tratamento medicamentoso. Beribéri úmido: paciente com insuficiência cardíaca de alto
debita causado pela taquicardia sinusal, causando taquicardia, palpitação, pressão
arterial divergente e edema em membros inferiores. Conclusão: O diagnostico do
beribéri é feito principalmente a partir da observação dos sintomas, podendo ser
confirmada por exame de sangue que avalia a quantidade de vitamina B1 no organismo.
O tratamento da doença é feito com o uso de suplementos dessa vitamina, que devem
ser tomadas por pelo menos 6 meses , além da dieta e a eliminação do consumo de
álcool .
Palavras-chave: Vitamina, Doença, Diagnostica, Tratamento, Fisioterapia.
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COMO A REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA PODE INFLUENCIAR NO
TRATAMENTO DE PORTADORES DA DOENÇA DE POMPE.
Josyvania Costa da Silva- atendimento.josycosta@gmail.com – FANEC/NATAL
Juliana Costa da Silva - julianaacosta2013@gmail.com – FANEC/NATAL
Lyandra Viana da Silva - lyandravianaa@gmail.com – FANEC/NATAL
Valquiria Ferreira Rodrigues - valquiriaferreira_@outlook.com – FANEC/NATAL
Iaponira Sales de Oliveira – iapobio@hotmail.com – FANEC/NATAL
Introdução: A doença de pompe é uma doença de causa metabólica que acontece no
tecido muscular, levando o portador a um risco de vida que decorre de uma falha na
enzima lizossomal que sucede devido ao acúmulo de glicogênio, cometendo a fraqueza
muscular e também a redução da função respiratória podendo ocasionar a morte.
Objetivo: Essa pesquisa tem o objetivo de informar como ocorre a doença de pompe, e
seus resultados referentes ao tratamento da reposição enzimática. Que é uma
enfermidade incomum de carga genética, que aparece em qualquer idade. Metodologia:
Consisti em uma pesquisa de estudo bibliográfica mediante busca de artigos científicos
publicados e em sites de referência como o google acadêmico e scielo. Resultados:
Essa doença é complicada de ser diagnosticada e não tem cura, porém existe tratamento,
através de reposição enzimática e fisioterapia, que pode ter retornos diferentes de
acordo com a época que foi diagnosticada. A fisioterapia é importante para a
manutenção dos movimentos e da locomoção. O tratamento dessa patologia acontece
por meio intravenoso, onde nem sempre os pacientes respondem da mesma forma,
ocorre de acordo com o desempenho do quadro heterogêneo e do momento do
diagnostico, quando iniciado precocemente torna-se mais eficiente. Esse método
comprova eficiência em todas as etapas da doença, melhora as funções respiratórias e a
chances de sobrevivência. Conclusão do estudo: Sobretudo, no futuro com resultados
de estudos estima-se a eficácia de reposição enzimática que aperfeiçoarão direções
melhores de maneira que os pacientes receberão a melhor terapia.
Palavras chaves: Acúmulo de glicogênio, reposição enzimática, fisioterapia.
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EFEITOS FÍSICOS DA TERAPIA AQUATICA EM PACIENTE COM DPOC:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Eduardo Campos Gonzaga¹;Mateus Avelino da Silva²; Murilo Paulino Ribeiro²; Viviane
Bulcão Barbosa²
Eduardo.g12@hotmail.com
vivianebaarbosa@gmail.com
¹Centro Universitário Facex, Natal (RN), Brasil.
²Universidade Potiguar (UNP), Natal (RN), Brasil.
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um conjunto de
condições caracteriza pela obstrução e/ou limitação crônica ao fluxo aéreo de
progressão lenta, persistente e irreversível ou parcialmente irreversível, causadas pela
exposição excessiva a gases nocivos e tabagismo. Os pacientes apresentam tosse,
produção de secreção e falta de ar durante pequenos esforços. A Hidroterapia é uma
forma de tratamento onde às propriedades físicas da água agem sobre o
organismo trazendo benéficos em resposta a imersão. Objetivo: Analisar os efeitos
físicos da terapia aquática em pacientes com DPOC. Metodologia: Trata-se de uma
revisão bibliográfica, onde foram selecionados artigos científicos indexados nos bancos
de dados do Scielo, Redalyc, Bireme e Pedro. Foram incluídos artigos do tipo ensaios
clínicos, publicados de 2002 a 2017, envolvendo o uso da hidroterapia para reabilitação
de pacientes com DPOC. Resultados: Foram encontrados 22 artigos nas bases de dados
selecionadas, onde 11 foram incluídos para análise. Nos estudos elegidos os pacientes
selecionados fizeram o exame de espirometria para confirmação de DPOC. Antes de
iniciar a conduta foram aferidos os sinais vitais, pressão arterial, freqüência cardíaca,
freqüência respiratória e Spo2. Para os exercícios ativo livre e resistido de membros
superiores, inferiores e tronco fez-se a utilização da escala de BORG de esforço, foram
realizado alongamentos e relaxamento ao final do atendimento. A imersão do paciente
na água trouxe alterações hemodinâmicas e com a pressão hidrostática ocorreu o
deslocamento sanguíneo para a região intratorácica, diminuição da complacência
pulmonar, alteração dos volumes pulmonares e melhora na mecânica dos músculos
respiratórios. Conclusão: Os efeitos de pressão hidrostática, turbulência, empuxo,
viscosidade e temperatura causam o aumento do trabalho respiratório, melhorando as
trocas gasosas. Além de oferecer um momento de lazer melhorando o bem estar físico e
mental através dos exercícios realizados. Todavia, a escassez desse tipo de estudo faz
indispensável à realização de mais pesquisas com objetivos semelhantes.
Palavras-chave: Hidroterapia; DPOC; sistema respiratório
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CORRELAÇÃO ENTRE RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL E APTIDÃO
CARDIORRESPIRATÓRIA EM MULHERES SAUDÁVEIS
Valmir Ferreira da Silva Júnior1, Alyne Raysa Martins de Souza2, Laura de Souza
Barbosa3, Débora Lacerda Alves4, Rêncio Bento Florêncio5.
1

valmir-ferreira@live.com Fisioterapeuta Hospital do Coração de Natal,
alyneraysa23@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura,
3
laurasouza.b@outlook.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura,
4
dlanatal@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura,
5
rencio.bf@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

Introdução: O teste da caminhada dos seis minutos (TC6m) submete o indivíduo a um
estresse físico programado e personalizado podendo ser utilizado pra diversas
finalidades, dentre elas para avaliar a capacidade funcional (CF). Indivíduos com
padrões antropométricos fora da normalidade podem apresentar prejuízos na aptidão
cardiorrespiratória (ACR). Objetivo: Correlacionar as distâncias caminhadas no TC6m
com a relação cintura-quadril em mulheres saudáveis. Métodos: Estudo analítico
observacional de caráter transversal. A coleta de dados foi realizada em um único dia,
com sujeitos acima de 18 anos, através da avaliação antropométrica, questionário de
aptidão física (IPAQ) e TC6m. Os dados foram apresentados em média e desvio-padrão.
O teste de Shapiro-wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados, seguido
pela correlação de Pearson para observação a relação entre os dados antropométricos e
distância caminhada. m. O valor de p < 0,05 foi considerado como critério para
significância estatística. O programa GraphPad Prism 5.0® foi usado para todas as
análises (GraphPad software, San Diego, California/USA). Resultados: A amostra final
foi composta por 25 Mulheres. Após a análise do questionário IPAQ observamos que
68% das mulheres foram classificadas como ativas e 32% sedentárias. Ao analisarmos a
distância caminhada com a relação cintura-quadril, observamos que existe correlação
negativa entre a distância caminhada em porcentagem do predito (r = -0,5; p = 0,01;
correlação moderada). Conclusão: Indivíduos com menor relação C/Q, apresentam uma
tendência a caminharem mais metros, quando comparados com os que apresentaram
uma relação C/Q maior.
Palavras-chave: Relação cintura-quadril, teste de esforço, fisioterapia, caminhada.
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OSTEOARTRITE DO JOELHO
Andressa Maria da Silva(Andressa_magga@hotmail.com)/FANEC, Jefter Vinicius
Cardoso da Silva(jefter98@hotmail.com) /FANEC, Rosany Marques de Lima
Rodrigues(rosanyrodrigues80@gmail.com)/FANEC,
Vilma
Soares
da
Silva(soaresvilma222@gmail.com) /FANEC, Uberlânia Maria Bezerra(uberlaniabezerra@hotmail.com) /FANEC
Osteoartrite(OA) de joelho é uma doença crônico-degenerativa que apresenta alterações
na integridade da cartilagem articular e do osso subcondral da tíbia, evidenciando
desgaste da cartilagem articular, na qual, dentre as articulações de sustentação do peso,
o joelho é o mais frequentemente afetado. Das doenças reumáticas, a OA é de maior
incidência na população idosa, podendo atingir 30% dos idosos acima de 60 anos. Nesse
cenário, a fisioterapia tenta cada vez mais aperfeiçoar suas ações oferecendo
intervenções eficientes para uma melhor Qualidade de Vida(QV). METODOLOGIA:
O estudo baseando-se em referências bibliográficas pesquisadas nas bases cientificas:
google acadêmico, palavras chaves: Osteoartrite, OA Joelho, Tratamento
Fisioterapêutico Osteoartrite. OBJETIVO: Estudo da Osteoartrite(AO) de Joelho.
RESULTADO: Osteoartrite do Joelho é uma doença progressiva e lenta, que atinge
consideravelmente a QV, levando que o paciente tenha dificuldades para a realizar
tarefas do cotidiano, afetando osso subcontral, Liquido sinovial, disco intra-articular,
estruturas de sustentação (Ligamentos, cápsula da articulação e os meniscos) e a
cartilagem. Fatores contribuem para o desenvolvimento da doença, a idade: geralmente
na população acima de 60 anos, sexo: masculino e feminino, a maior incidência nas
mulheres depois da menopausa, obesidade: que intensifica a sobrecarga articular,
deformidade anatômica: desarranjos estruturais da própria articulação a sobrecarregam
levando a degeneração, as lesões articulares: decorrentes de acidentes ou a pratica de
atividade esportiva. Define-se a OA desde suas características inicias, dor nas
articulações, agravada com atividade e aliviada pelo repouso, rigidez, formação de
edema e deformidade. Diagnostico baseia-se em critérios clínicos, como sintomas e,
realização de exames radiográficos. O tratamento deve ter uma abordagem multifatorial,
com tratamento farmacológico, mudança comportamental e alguns recursos
fisioterapêuticos, como Eletroterapia, Hidroterapia, Termoterapia, ultrassom e
cinesioterapia, a eficácia destas intervenções é cada vez mais frequente.
CONCLUSÃO: Conclui-se que o comprometimento funcional gerado pela OA de
joelho pode interferir de maneira negativa, a dor geralmente está associada a
incapacidade funcional nos pacientes, é importante considerar as mudanças no estilo de
vida que podem prevenir a doença e o tratamento Fisioterapêutico, buscando formas de
intervenção que sejam recomendadas visando à melhoria do desempenho muscular,
alivio da dor e a melhora da QV.
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OSTEOPOROSE
Italo Caio Moreira Fernandes- italocaio.f@hotmail.com- FANEC
Gleyci Fernandes de Menezes- gleyci.fernandes.menezes@gmail.com- FANEC
Jaqueline Silva do Nascimento- jaquelinesilva_2502@hotmail.com- FANEC
Snéia Evelyn Pereira Ferreira- sneia_evelyn@hotmail.com- FANEC
Arnoud Holanda- arnoudholanda@yahoo.com.br
Introdução: A osteoporose é uma doença osteometabólica, sistemática, caracterizada
por uma diminuição da massa óssea, causando a deterioração da microarquitetura do
tecido ósseo, com consequente aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas.
Ocorre mais em mulheres apos a menopausa; também em idosos por fatores de
sedentarismo ou falta de cálcio, vitaminas D. Em crianças e homens também pode
ocorrer, com menos frequência. Objetivos: Realizar um levantamento bibliográfico
sobre a osteoporose . Metodologia: nesta pesquisa foi realizada por meio de revisão
bibliográficas, verificados artigos científicos utilizando como nome de pesquisa
“osteoporose” para obtenção de informações que fundamentasse este trabalho.
Resultados: Mediante a estudos de 2 artigos, que tratam da osteoporose como uma
doença osteometabolica, além de estar ligada à falta de cálcio, vitamina D, também
pode aparecer seguida de doenças autoimunes inflamatórias como por exemplo: Artrite
Reumatoide(AR) pelo o fato de pacientes com essas doenças terem uma redução na
densidade mineral óssea, ficam propensos a osteoporose. Sua ocorrência está
intimamente ligada à perda de cálcio ou à falta de vitamina D no organismo;;
Deficiência de cálcio; Degeneração natural; Falta de vitamina D; Menopausa; Histórico
familiar; Má alimentação; Por ser uma doença pouco sintomática e seu diagnóstico,
geralmente, é feito após a ocorrência na mulher por ter chegado na menopausa e em
idosos por meio da densidometria óssea. A prevenção dessa doença ocorrera com
nutrição de cálcio na medida certa; atividades físicas; reposição hormonal; alimentação
adequada e exames anuais. O fisioterapia vai atuar na prevenção, fortalecendo os
músculos e atuando nos ossos e as articulações, diminuindo a ocorrência de fraturas.
Conclusão: A osteoporose é uma doença degenerativa dos ossos, dificilmente
reconhecida sem exame específico e que diminui bastante a qualidade de vida do
doente. A população-alvo desta doença é maioritariamente idosa e feminina, e também
pacientes com doenças autoimune inflamatórias.
Palavras Chaves: Fraturas; fisioterapia; osteoporose.
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FRATURA DE COLLES: A MAIS FREQUENTE NO SER HUMANO
Raquel Costa da Silva - raquelcostadasilva@bol.com.br - Discente/Fanec
Deborah Alves de Andrade – deborahalves1111@outlook.com - Discente/Fanec
Jaécio de Moura Xavier – jaecioxavier@hotmail.com - Discente/Fanec
Lucas Shayabb Cabral de Oliveira – lucasshayabb@gmail.com – Discente/Fanec
Arnaud Anderson Holanda de Abreu – arnaudholanda@yahoo.com.br - Docente/Fanec
INTRODUÇÃO: Esta temática abordará a fratura de Colles no qual possui alta
incidência especialmente em idosos e crianças, o total de ocorrências é de 45% em
relação a terceira idade. OBJETIVO: Informar o conceito, causa, complicações e o
tratamento da fratura de colles. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada utilizando
artigos com idéias diferentes, porém relacionados ao mesmo assunto. A pesquisa
compreenderá a três etapas interligadas, objetivo, resultados e conclusão.
RESULTADOS: A fratura de colles é a mais frequente do ser humano e mais de 90%
delas deve-se de uma queda ao caminhar. A fratura ocorre na extremidade distal do
rádio e próximo ao punho, caracteriza-se pelo desvio dorsal do fragmento distal, a
fisioterapia serve como mobilização primária. É mais frequente em crianças por motivos
diversos como jogos, brincadeiras, quedas de alturas, e em idosos são quedas ao
caminhar pela osteoporose, baixa energia e desequilíbrio sendo a idade mais frequente
de todas. Em geral nas quedas as pessoas utilizam as mãos e braços como apoio, por
isto a tantos casos da fratura. Podemos reconhecer essa fratura pela deformidade que faz
com que a aparência do pulso lembre o formato de um garfo. A fratura causa
deformação do braço logo acima do punho. CONCLUSÃO: Conclui-se que a fratura de
colles é uma patologia adquirida que atinge indivíduos de qualquer idade e em grande
proporção por acidentes como uma simples caminhada, a fisioterapia tem grande
importância nesse caso, o tratamento indicado é ortopédico, com um gesso, com a
retirada do gesso se faz o alongamento e contrações, além da utilização de laser,
eletroterapia, hidroterapia, recursos da fisioterapia.
PALAVRAS CHAVE: Fratura, Queda, Crianças e Idosos.
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A CONSEQUÊNCIA DA FALTA DE VITAMINA C
Andreza da Rocha Pereira - andrezarocha00@hotmail.com - Fanec
Jedson da Silva Oliveira - jedsonoliveira@outlook.com.br - Fanec
Lavínia Maria de Oliveira Rosendo – lavismaria8@gmail.com - Fanec
Raquel Costa da Silva – raquelcostadasilva@bol.com.br – Fanec
Iaponira Sales – iapobio@hotmail.com – fanec
INTRODUÇÃO: Escorbuto é uma doença que surge pela falta extrema de vitamina C
no organismo. Foi uma doença muito comum na Idade Média, principalmente na
Europa. No século XVII estudos mostraram que ao consumirem verduras, frutas e
legumes diminuíram bastantes casos de Escorbuto na época ainda sim se tornou uma
“epidemia” morreram aproximadamente 2 milhões vítimas da doença. OBJETIVO:
Informar conceito, causa, consequências e como tratar o escorbuto. METODOLOGIA:
Alguns sintomas da doença hemorragias nas gengivas sem causa aparente, hemorragias
na pele com demora no processo de cicatrização, dentes soltos, dor muscular e nas
articulações e Cansaço. Hoje em dia é considerada uma doença muito rara, menos de 15
mil casos por ano no Brasil. Os sintomas podem não se apresentar por alguns mese após
a falta da vitamina C. RESULTADO: Estudos mostraram que o escorbuto já afetou
bastante a população, mas hoje em dia e vista como rara, e que temos varias formas de
prevenir como alimentação e medicamentos CONCLUSÃO: pode ser tratado com
auxílio médico, um diagnóstico médico, frequentemente requer exames laboratoriais ou
de imagem. Consiste no uso de suplementos de vitamina C e comer frutas cítricas,
batata e morangos. O fisioterapeuta pode atuar em alguns sintomas, ajudando a
promover as funções e o desenvolvimento normais do corpo.
PALAVRAS CHAVES: ESCORBUTO, VITAMINA C, LIMÕES.
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SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL DECORRENTE DA ATIVAÇÃO DOS
PONTOS GATILHOS
Gabriel Martins de Araújo, email: Gabriel.martins097@gmail.com – FANEC
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Ana Beatriz Andrade da Silva, email: bia.babu2017@gmail.com – FANEC
Arnaud Abreu de Holanda, email: arnaudholanda@yahoo.com – FANEC
INTRODUÇÃO: Existem diversas doenças reumáticas capazes de comprometer a
saúde humana, a Síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma delas. Uma desordem
muscular com dor regional associada à presença de pontos dolorosos locais irritáveis
e/ou pontos-gatilho (pontos sensíveis na musculatura local e dor referida).
OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo, fazer uma revisão dos materiais
utilizados afim de mostrar as sequelas de dores miofasciais com interação de pontosgatilhos no público feminino entre 30 e 60 anos METODOLOGIA: foi realizada
uma revisão bibliográfica, com artigos científicos presentes nas bases de dados,
Lilacs, e biblioteca Eletrônica SciELO, sites e trabalhos científicos. Como
descritores, “síndrome da dor miofascial” isolado e associado com “pontos-gatilho”,
em português. Encontrados 78 artigos, 9 deles foram utilizados por atenderem aos
critérios sobre a incidência da patologia na população feminina com idades entre 3060 anos, daí analisados e interpretados. RESULTADOS: A SDM é uma patologia
que acomete qualquer região musculoesquelética do organismo, com zonas de
tensão muscular por dor local e referida, pela presença de pontos-gatilho (Trigger
points) nas regiões do organismo. Altamente sensíveis podendo ser ativados
provocando dor com ou sem movimento, também quando são palpados, carregando
essas dores para regiões distantes (dor referida). Presentes principalmente nos
músculos, mas podem localizar-se na pele, tendões e ligamentos. Atinge em maioria,
a população feminina, com idades entre os 30-60 anos. Tem sua origem ainda
estudada, mas geralmente acontece por esforços mecânicos musculares em excesso,
podendo chegar a ser crônica. Ocorrem também por processos degenerativos,
inflamatórios, infecciosos, metabólicos, até mesmo neoplásicos, ou por
traumatismos. Alguns casos são decorrentes de respostas às patologias
musculoesqueléticas presentes no organismo, como uma artrose. Ocorrem sintomas
como locais doloridos e queimação, diminuição de força muscular, além de
limitação de amplitude de movimento. Pode ser confundida com simples dores de
cabeça, e causar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade.
CONCLUSÃO: Pelas fontes utilizadas, conclui-se que, a SDM é uma patologia
mais recorrente no sexo feminino com idades entre 30-60 anos, e merece atenção
especial pelos profissionais da saúde visto que, pode comprometer sua qualidade de
vida e saúde.
PALAVRAS-CHAVES:
PONTOS
GATILHOS,
DOR
MIOFASCIAL,
DOLORIDOS.
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ESPONDILOARTRITE E COMO A FISIOTERAPIA PODE ATUAR
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Introdução: Espondiloartrite é um grupo de patologias que ataca a coluna, podendo
atingir articulações do esqueleto axial. Nesse grupo está a espondilite anquilosante
(EA), artrite reativa, artrite psoriásica (APs), artrite relacionada a doenças inflamatórias
intestinais (Crohm e retocolite ulcerativa). De acordo com o protocolo clinico e
diretrizes terapêuticas da espondilete ancilosante, portaria Nº 640, de 24 de Julho de
2014, o sintoma inicial costuma ser lombalgia, caracterizada por dor noturna, de início
insidioso, que não melhora com repouso. Além do comprometimento axial, a EA
também costuma acometer articulações periféricas (oligoartrite de grandes articulações
de membros inferiores) causando manifestações extraesqueléticas, tais como
insuficiência aórtica, distúrbio cardíacos, fibrose de lobos pulmonares, compressão
nervosa ou neurite, nefropatia ou amiloidose renal secundária. Objetivo: revisar e
discutir sobre a Espondiloartrite. Metodologia: neste trabalho foi realizada uma revisão
bibliográfica, analisados artigos científicos na base de dados Lilacs e trabalhos
científicos com o objetivo de buscar informações que foram avaliadas para
fundamentação adequada. Resultados: as pesquisas concluíram que o diagnóstico da
espondiloartrite é baseado na caracterização de aspectos clínicos relatados pelo paciente
somado a alterações radiológicas. São muitos os critérios observados no diagnostico,
como limitação dos movimentos da coluna lombar nos planos sagital, expansão torácica
diminuída. Os sintomas da doença começam no final da adolescência ou no início da
vida adulta e são caracterizados por febre, fadiga e perda de peso, além de queixa de dor
surda, insidiosa na região lombar baixa e na parte inferior da região glútea, rigidez
matinal ou após o repouso e que melhora com exercício ou movimento. Com o
desenvolvimento da doença, a marcha e a postura tornam-se bastante características,
facilitando o diagnóstico. A atuação do fisioterapeuta no tratamento da espondiloartrite
é essencial na melhora das lombalgias, rigidez, expansão pulmonar, e melhora da
qualidade de vida como o todo, associado ao tratamento farmacológico conforme
descrito. Deve ser realizado avaliação física e funcional. Conclusão: acerca das
pesquisas, conclui-se que a espondiloartrite é um grupo de doenças que causam
inflamação nas articulações da coluna de forma semelhante à artrite reumatoide.
Palavras chaves: Espondiloartrite, Coluna, Fisioterapia.
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ALTERAÇÕES ANATÔMICAS NA ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA
REVISÃO DA LITERATURA
ANDREZA
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FREITAS
REIS
andrezafalexsandra@gmail.com FANEC
ALUÍZIO VIANA FILHO aluisiovianafilho@yahoo.com.br FANEC/ NATAL;
LINDAYANE BARBOSA DIAS lindayanebarbosa00@gmail.com FANEC
RAQUEL FERNANDA DANTAS ADVÍNCULA advincula_raquel@hotmail.com
FANEC
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FANEC
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Introdução: Espondilite anquilosante (EA) trata-se de uma doença inflamatória crônica
e progressiva, pois não existe cura. Ela afeta principalmente a coluna vertebral, também
podendo atingir grandes articulações do esqueleto axial. Geralmente acomete pessoas
do sexo masculino, menor de 40 anos de idade. Associada com a molécula HLA-B27,
prevalece em populações brancas não miscigenadas. O avanço dessa enfermidade
patológica costuma acometer a coluna dorsal e cervical. Objetivo: Este estudo busca o
esclarecimento sobre as alterações anatômicas presentes na espondilite anquilosante
(EA). Metodologia: Foram realizadas pesquisas buscando artigos científicos na base de
dados SciELO, através das palavras espondilite, anquilosante e inflamação. Resultados:
A doença começa nas juntas entre o sacro e a pelve, denominadas juntas sacroilíacas.
Outras articulações como a dos ombros, joelhos e tornozelos são as partes afetadas com
maior frequência. Podendo haver dor nas juntas, com a ocorrência de algum inchaço,
porém o tratamento alivia os sintomas iniciais. Na ascensão desse distúrbio, podemos
encontrar na coluna vertebral, especialmente na lombar, erosões nos ângulos vertebrais,
inflamação, quadratura dos corpos vertebrais, formações de sindesmófitos, calcificações
de discos intervertebrais até a fusão das articulações interapofisárias, produzindo o
aspecto de coluna em "bambu". Além disso, pode-se citar a “postura do esquiador”,
caracterizada pela retificação da lordose lombar, acentuação da cifose dorsal e
retificação da lordose cervical (com projeção da cabeça para frente). A fisioterapia
poderá atuar com diversas modalidades e alguns recursos (hidroterapia, cinesioterapia,
eletroterapia e massoterapia) para uma amenização dos sinais e sintomas. Conclusão:
Esse estudo alcançou o objetivo de esclarecer sobre a patologia espondilite
anquilosante, citando as alterações nas articulações, sacroilíaca, glenoumeral, e outras.
Bem como as deformações da coluna vertebral sendo elas, “postura do esquiador” e
coluna em “bambu”.
Palavras-Chaves: Espondilite; Fisioterapia; Coluna.
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PRINCIPAIS FATORES DA DOENÇA DE GAUCHER E SUAS FORMAS DE
TRATAMENTO
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A doença de gaucher, ocorre devido à ausência da enzima beta-glicosídase ácida,
costuma afetar crianças adolescentes e adultos. O fator desencadeante da doença se dá
pela impossibilidade da quebra de substratos lipídicos, que como consequência resulta
no acumulo de glicocerebrosídio nos macrófagos. O grau da deficiência pode variar em
três níveis distintos: I neuropática, comum em adultos e crianças com trombocitopenia,
anemia, esplenomegalia e lesões ósseas. II neuropática aguda mais comum em crianças
de poucos meses de vida, levando a um quadro neurológico considerado grave,
comprometendo pulmões e causando convulsões. III neuropática crônica, comum em
crianças e adolescentes com danos neurológicos moderados, acometendo fígado, baço,
rins e ossos. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo orientar sobre os danos e a
atuação fisioterapêutica, visando a melhora no respectivo quadro. Metodologia: A
metodologia abordada neste trabalho foi feita através de pesquisas bibliográficas usando
pesquisas acadêmicas como google acadêmico, scielo, conitec, medley.Resultados:
Com base em nossas pesquisas obtivemos resultados quanto ao número de pessoas
afetadas pela doença, segundo os dados do Ministério da Saúde, há 670 pacientes com
DG em tratamento no Brasil, sendo que aproximadamente 96% fazem uso de TRE e 4%
de inibição de síntese de substrato (ISS). Dois dos artigos pesquisados afirmaram que o
meio de tratamento pode ser feito a partir da hidroterapia, cinesioterapia e terapia
manual, além do transplante de medula óssea, terapia de redução do substrato, terapia de
reposição enzimática e opções terapêuticas. Conclusão: Este trabalho alcançou o
objetivo de informar sobre a patologia, sua classificação e os possíveis tratamentos
envolvidos.
Palavras chaves: Gaucher, enzima, deficiência.
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DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES E ATUAÇÃO DA
FISIOTERAPIA
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Disfunções Temporomandibulares (DTM) são resultados de problemas no maxilar,
articulações maxilares e músculos da mastigação. Outro nome comum para esse
problema são disfunções da Articulação Temporomandibular (ATM). Objetivo: O
objetivo deste trabalho é orientar o conhecimento por traumas na mandíbula e sintomas
de sensibilidades dolorosas, visando a prevenção para o não desenvolvimento de
distúrbios da ATM e de fatores que causem transtornos. Mostrar também dados
específicos diante dos estudos em pesquisas avaliativas de ambos gêneros que
apresentavam está patologia, e a atuação da Fisioterapia no melhoramento da
articulação e músculos correspondentes da ATM evitando possíveis cirurgias.
Metodologia: Nossas pesquisas foram feitas com base em artigos científicos online e
revistas publicadas (Minha Vida, IASP, Bonotto Odontologia, SIBi, USP (scielo.br),
Redalyc.org, etc.), visando fatores que desenvolvem distúrbios da ATM, como tensão
muscular causando problemas anatômicos nas articulações mandibulares, e também que
essa patologia ocorre por sintomas como o baixo nível de sensibilidade, bruxismo, dores
ao redor da orelha durante a mastigação, ao abrir a boca com capacidade limitada,
estresses e outros. Resultados: Nos estudos, dados resultam que o serviço odontológico,
tanto privado, universitário ou públicos, é mais procurado por pacientes do sexo
feminino, entre 15 a 40 anos (e também pessoas a cima dos 60 anos), porém pacientes
do sexo masculino também vão a procura, devido as sensibilidades de dores e por
sintomas acidentas e principalmente habituais. Conclusão: A ATM fica em frente à
parte inferior da orelha (conecta a mandíbula aos ossos temporais do crânio) e permite a
movimentação da mandíbula inferior. É uma articulação esférica, e a disfunção
apresentam muitos sinais e sintomas. A Fisioterapia atua no melhoramento da
articulação maxilar e relaxamento e fortalecimento dos músculos (M. Temporal, M.
Masseter, M. Pterigoideo Medial e M. Pterigoideo Lateral), reduzindo inflamações e
dores, evitando futuras cirurgias. Os procedimentos exercidos pela fisioterapia são
realizados por terapia a laser, ultrassom terapêutico, estimulação nervosa transcutânea
(TENS), terapia manual e iontoforese, também é usado o biofeedback eletromiográfico.
Palavras Chaves: ATM, Distúrbios, Melhoramento
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ABORDAGEM ANATÔMICA DAS DEFORMIDADES DA CAIXA TORÁCICA:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Josyvania Costa da Silva- atendimento.josycosta@gmail.com – FANEC/NATAL
Juliana Costa da Silva - julianaacosta2013@gmail.com – FANEC/NATAL
Luis Felipe Liberato - luisfelipeliberato@hotmail.com – FANEC/NATAL
Lyandra Viana da Silva - lyandravianaa@gmail.com – FANEC/NATAL
Valquiria Ferreira Rodrigues - valquiriaferreira_@outlook.com – FANEC/NATAL
Erotides Tereza de Oliveira D. Lucas- tereza.fisioterapia@yahoo.com.br
Arnaud Anderson H. de Abreu – arnaudholanda@yahoo.com.br FANEC/NATAL
Introdução: O tórax é a parte do tronco situada entre o pescoço e o abdome. Essa é
uma região que contém os principais órgãos do sistema respiratório e circulatório,
estando dividida em três espaços principais: o compartimento central, que aloja as
vísceras torácicas, com exceções dos pulmões, e, de cada lado, as cavidades pulmonares
direita e esquerda. Objetivo: Este estudo busca identificar as formas diferentes de tórax
e compreender o que pode ocasionar suas alterações anatômicas. Metodologia: Foi
realizada uma pesquisa com base bibliográfica em artigos científicos e livros de
anatomia orientada para a clínica. Resultados: Foram consultados 2 livros e 5 artigos,
sendo estes últimos encontrados nas bases de dados do Google acadêmico e Scielo. O
esqueleto torácico forma a caixa torácica osteocartilaginea protegendo as vísceras
torácicas e alguns órgãos abdominais. Consistem em 12 pares de costelas e cartilagens
costais, 12 vértebras torácicas, discos intervertebrais e esterno. No sistema respiratório
cotem os pulmões, traqueia, brônquios e o esófago. Os tórax alongados geralmente são
encontrados nos indivíduos de hábito asténico, que tem como característica principal, a
coexistência de ombros descaídos, no qual as últimas costelas praticamente tocam nos
ossos ilíacos por terem um perímetro torácico pequeno. No tórax com formato chato,
segue em regra secundária uma doença pulmonar fibrosante, em que as costelas e as
cartilagens costais não se expandem e ficam aplanadas. Na configuração torácica
secundária a uma curvatura anormal da coluna, que obriga o esterno a dobrar-se sobre si
mesmo. O tórax fica inclinado e deprimido para o lado da escoliose essa regra acontece
no tipo de tórax Cifoscoliótico. Conclusão: São variados os tipos de tórax e em vista
geral encontramos tórax obliquamente ovalado, tórax com depressão do apêndice
xifoide por consequência de maus hábitos profissionais. As deformações congênitas
também são frequentes devido a depressão da parte posterior do osso esterno, E incluído
tórax com aumento no tamanho no ângulo antero posterior. Existem três tipos de
abordagens anatômicas, são elas: regional, sistêmica e clínica. Na anatomia regional é o
método de estudo do corpo por regiões como o tórax e abdome. Anatomia regional ou
topográfica é que faz o estudo do tórax.
Palavras chaves: Tórax, costelas, deformidades anatômicas.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA FASE III DE REABILITAÇÃO
CARDÍACA PÓS-INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: REVISÃO
SISTEMÁTICA
Larissa Cicianny Luz Ferreira de Araújo1; Alyne Raysa Martins de Souza2; Débora
Lacerda Alves3; Valmir Ferreira da Silva Júnior4; Rêncio Bento Florêncio5.
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Introdução: A fisioterapia atua em diversas áreas da saúde, dentre elas na intervenção
na fase III da reabilitação cardíaca (RC) em indivíduos com infarto agudo do miocárdio
(IAM). No Brasil este é considerado como principal causa isolada de falecimento entre
as enfermidades e a RC visa aumentar a confiança, evitar complicações, e promover o
retorno mais breve dos pacientes às atividades de vida diária. Objetivo: Investigar os
diferentes tipos de protocolos de reabilitação cardíaca na fase III de sujeitos pós-infarto
agudo do miocárdio. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática na literatura
científica nos bancos de dados LILACS, SciELO e Medline. Utilizando os descritores
cardiopatia, infarto do miocárdio, reabilitação e fisioterapia. Resultados: Após a busca
nas bases com as palavras descritas, foram encontrados 21 artigos considerados
relevantes, somente 6 preencheram os critérios de inclusão. Mostrando que a RC na fase
III, no tratamento de pós-infarto agudo do miocárdio é composta por uma diversidade
de exercícios de aquecimento, aeróbicos, resistência e desaquecimento, onde se deve
observar individualmente a intensidade, frequência e duração, podendo ser exercícios de
natureza dinâmica ou isométrica. Em várias pesquisas foram relatadas nos benefícios
dos sintomas, redução global da mortalidade cardiovascular, mudanças no estilo de
vida, resultando em melhora da qualidade de vida. Conclusões: A RC na fase III está
associada a efeitos benéficos como o retorno às atividades diárias, remoção do lactato,
melhora da QV e da função pulmonar. No entanto, não existe uma padronização dos
protocolos de RC, dificultando o melhor entendimento dos benefícios desta terapia.
Palavras-chave: Cardiopatia. Infarto do miocárdio. Reabilitação. Fisioterapia.
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BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM ASMA
BRÔNQUICA
Luiz Ricardo Barbosa Soares1, Talita Padilha da Silva2, Thalyta Priscila de Barros
Orrico3, Sara Virgínio de Melo4 e Rêncio Bento Florêncio5
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RESUMO
Introdução:Asma é uma doença inflamatória crônica, e tem por característica a
hiperresponsividade nas vias aéreas inferiores. É por isto que a fisioterapia é parte
integrante do tratamento nessa doença, por ser indicada tanto nos períodos de crise, e
quanto nos períodos de intercrise. Entretanto, é importante verificar para quais
desfechos a Fisioterapia Respiratória é realmente eficaz segundo a literatura, visto que o
quadro apresentado por crianças com esta patologia pode ser bastante agressivo.
Objetivo: verificar as evidências na literatura a respeito dos efeitos que a Fisioterapia
Respiratória proporciona no tratamento de crianças com Asma Brônquica.
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão da literatura sobre o tema central deste
estudo. Será realizada uma busca por artigos científicos nas bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed e Periódicos Capes, nos últimos dez anos. Serão
incluídos, estudos de caso, séries de casos, experimentais e quase experimentais. Os
dados serão analisados descritivamente. Resultados e discussão: após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados 34 resumos, dos quais 4 foram
discutidos. Nos estudos foram observados teve como destaque a cinesioterapia
respiratória. Havendo melhora da capacidade de realização de exercícios, bem como
melhora na qualidade de vida ao diminuir a secreção. Conclusão: conclui-se que a
fisioterapia ajuda a diminuir as crises, melhora a força da musculatura respiratória, na
presença de ruídos adventícios.
Palavras-chave: Asma Brônquica, Fisioterapia respiratória, Exercícios Respiratórios.
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DIAGNÓSTICO NEUROMUSCULAR DOS PRATICANTES DE CAPOEIRA
DO GRUPO NACIONAL
Jaqueline Santos Oliveira1, Márlon Madson Alexandre Silva2, Alexsandro Jobson
Machado de Souza3
1

jaquelinesantos99@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 marlonmadson20@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
alexjobson@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: A capoeira por ser uma arte genuinamente brasileira, e vem ganhando
destaque ao longo dos anos em várias vertentes como dança/luta/jogo/esporte/cultura,
podendo ser praticada por pessoas de todas as idades, gêneros, além de proporcionar a
inclusão de todos os indivíduos por toda parte do mundo. É um dos esportes mais
completos por usar diversos segmentos corporais e uma ótima atividade para quem
procura uma qualidade de vida, pois proporciona saúde física e mental, rendendo um
ótimo condicionamento físico, sendo este o ponto fulcral. No presente artigo irá avaliar
os praticantes de capoeira do grupo nacional. O grupo nacional é um dos pioneiros do
Estado, e tem como segmento a capoeira angola, que é considerada capoeira mãe.
Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar através das variáveis neuromusculares, os
níveis de condicionamento físico dos praticantes de capoeira da “Associação de
capoeira Nacional Origem Angola” do RN, e comparar com não praticantes de capoeira.
Método: A pesquisa é do tipo descritiva com corte transversal. Procedimentos: Serão
utilizados testes físicos para avaliar os níveis de condicionamento físico dos praticantes
no qual vão ser analisadas as seguintes variáveis: flexibilidade com o protocolo do
banco de Wells, velocidade de reação com o protocolo da régua, resistência abdominal
com o protocolo de repetições máximas durante 1 min, força explosiva com o protocolo
do teste de impulsão e por ultimo a força muscular com o protocolo de flexão de braço
até a exaustão. Resultado: Esperamos que nesse artigo mostre que o grupo de
capoeiristas tenha um melhor desempenho nos resultados quando comparados com o
grupo de não capoeiristas, tento em vista que a capoeira demanda um condicionamento
mais significativo de seus praticantes. Conclusões: A fim de concluir que a capoeira
pode sim trazer bons diagnósticos neuromusculares aos seus praticantes, em relação aos
não praticantes.
Palavras-Chaves: Condicionamento Físico, Capoeira, Avaliação Física, Variáveis
Neuromusculares.
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GOTA PODAGRA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Emanuelly Campos Pereira – emanuellycampospereira@gmail.com- FANEC
Hortência Nunes Jácome- hortencia.jmc@hotmail.com- FANEC
Jadson Fernandes da Silva- jadsonfernaandes@outlook.com- FANEC
Lavínia Maria de Oliveira Rosendo- lavismaria8@gmail.com- FANEC
Thiago Medeiros da Silva- thiagomdrssilva@gmail.com- FANEC
Arnoud Holanda- arnoudholanda@yahoo.com.br
Introdução: A gota podagra é uma doença que acomete a articulação
metatarsofalangeana do hálux (dedo grande do pé). Causando inchaço, vermelhidão,
edema e sensibilidade na região afetada. Sua causa está atrelada ao aumento da
quantidade de ácido úrico no sangue, causando acumulo e cristalização na articulação.
O ácido úrico é uma substância resultante da ação metabólica da purina, proteína que
faz parte da composição dos ácidos nucléicos. Objetivos: Conhecer as causas, sinais,
sintomas, prevenção e o tratamento da gota podagra Metodologia: neste trabalho foi
realizada uma revisão bibliográfica, analisados artigos científicos nas bases de dados:
Lilacs e SciELO, além de sites e trabalhos científicos usado “gota podagra” com o
objetivo de buscar informações que foram avaliadas para fundamentação adequada..
Resultados: Foram considerados para o estudo um total de cinco artigos, nos quais
todos apresentaram a mesma etiologia sobre a doença: gota podagra, é estabelecida pelo
acumulo e a cristalização do ácido úrico na primeira articulação do hálux. Dor,
vermelhidão e deformidade fazem parte dos sinais e sintomas da doença, sendo a
primeira crise de gota comum acontecer durante a noite. A presença desse causador no
organismo ocorre naturalmente, pois ele é consequência de uma ação metabólica da
proteína purina (presente na composição do DNA), sendo parte do ácido eliminada pela
urina e outra retida no sangue. Quando o indivíduo é hipoexcretor ou hiperprodutor
existe desnivelamento da quantidade desse ácido, causando cristalização na articulação.
Foi encontrado também nos estudos que, alimentos como carne, feijoada e bebidas
alcóolicas podem agravar a doença, por apresentarem ácido úrico na sua composição. O
diagnóstico é feito pela realização de exames de urina e sangue. O tratamento da
podagra não é curável mas é controlável, através de medicamentos, variando em cada
caso clínico. Conclusão: Conclui-se que, a gota podagra afeta a funcionalidade do
sujeito, pois a dor e a sensibilidade no hálux, dificulta o deslocamento autônomo. Assim
a diminuição de alimentos que contém o ácido úrico e o maior consumo de água, são
medidas que diminuem as chances de desenvolver a doença. Palavras chave: Ácido
Úrico, Inflamação, Hálux.
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A DEFICIÊNCIA DA VITAMINA D ASSOCIADA À ARTRITE REUMATOIDE
Francisco Costa da Rocha/FANEC(kardoso.costa@gmail.com), Gabriel Martins de
Araújo/FANEC(Gabriel.martins097@gmail.com), Jefter Vinicius Cardoso da
Silva/FANEC(jefter98@hotmail.com),
Rosany
Marques
de
Lima
Rodrigues/FANEC(Rosanyrodrigues80@gmail.com),
Iaponira
Sales
de
Oliveira/FANEC (iapobio@hotmail.com)
INTRODUÇÃO: A vitamina D é um composto orgânico, presente em nosso
organismo, e também adquirido através da ingestão de alimentos, sua ativação se dá
pela exposição aos raios ultravioleta, das 10h ás 15h, de 5 a 30 minutos, o que pode
ajudar a reduzir inflamação, e reforçar cartilagem do osso. A deficiência ou
insuficiência desse composto pode acarretar doenças ósseas e de características
autoimune, uma vez que a regulação do sistema imunológico faz parte de suas
funções, a exemplo disso a artrite reumatoide OBJETIVO: Apresentar a relação
patológica da deficiência ou insuficiência de vitamina D, com a artrite reumatoide, e
a atuação do fisioterapeuta como medida de prevenção e reabilitação na qualidade
de vida dos pacientes acometidos com AR. METODOLOGIA: O estudo é baseado
em referências bibliográficas pesquisadas nas bases cientificas: lilacs, google
acadêmico, scielo. RESULTADOS: A artrite reumatoide (AR) é doença reumática,
inflamatória, sistêmica, crônica, de etiologia desconhecida, que atinge
primeiramente os tecidos sinoviais. Em geral, acomete grandes e pequenas
articulações, onde pode causar lesão condral e óssea, incapacidade e apresentar
manifestações sistêmicas, como rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Diagnostico
por exame clínico, erosões radiográficas e/ou osteopenia periarticular nas
articulações da mão e punho o tratamento além de fármacos específicos, torna
primordial o uso de terapêuticas por parte do fisioterapeuta, envolvendo condutas
para diminuição da dor, rigidez, aumentar, manter ou evitar a perda da amplitude de
movimento. CONCLUSÃO: A deficiência de vitamina D pode ter um papel
importante na regulação do sistema imunológico e, provavelmente, na prevenção das
doenças imunomediadas. Como também, a importância da fisioterapia para
pacientes com AR, isso envolve diversas modalidades de tratamentos direcionadas a
problemas específicos, como, Hidroterapia para o alívio da rigidez e inflamação;
ultrassonografia para abrandar tenossinovites; exercícios ativos e passivos para
melhorar e manter o alcance da mobilidade das articulações; descanso e talas para
reduzir dor e melhorar função; técnicas de relaxamento para diminuir espasmo de
musculatura.
PALAVRAS CHAVES: Artrite reumatoide, Vitamina D, Fisioterapia na Artrite
Reumatoide.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA FUNÇÃO DA FISIOTERAPIA E
EXPECTATIVAS DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROJETO DE
ASSISTÊNCIA À GESTANTES NA UNIVERSIDADE POTIGUAR
Raylane Da Costa Oliveira I; Bianca Santana da SilvaII; Hellen Caroline de Lima Bessa
III
; Ivanna Georgia Freitas AiresIV; Verônica Laryssa SmithV.
rayllane.fisio@gmail.com I; biancaasantana@hotmail.comII;
hellencarolinebessa@gmail.comIII; ivanna_aires@hotmail.comIV;
laryssasmith73@gmail.comV
Universidade Potiguar (UnP)
Introdução: A gestação é considerada um evento biopsicossocial e os fatores que
indicam a positividade ou a negatividade no momento do parto são as orientações e
cuidados e a família no pré-natal, o entendimento e aceitação das mudanças que
ocorrem no seu corpo e a facilidade no acesso a serviços de saúde de qualidade, assim
como intervenções efetivas dos profissionais em todos os níveis de atenção,
contemplando as necessidades e expectativas nesse momento incomparável na vida da
mulher. Levando em consideração os fatores que interferem na qualidade de vida,
satisfação e expectativas a cerca da gestação, a Fisioterapia entra com um papel
facilitador deste momento, no acolhimento, oferta de orientações, melhor conforto e
diminuição de possíveis complicações. Objetivo: Verificar o entendimento e
expectativas do atendimento fisioterapêutico para com gestantes atendidas do projeto de
assistência à gestantes na Universidade Potiguar (UNP). Metodologia: Trata-se de um
trabalho de cunho transversal, na qual foram entrevistadas 6 gestantes, a pesquisa conta
com uma ficha de avaliação fundamentada pelos próprios pesquisadores, contendo a
identificação e questões subjetivas e objetivas relacionadas à função do fisioterapeuta,
dores relacionadas à gestação e expectativas para o grupo de assistência às gestantes.
Resultados: A partir da análise dos dados colhidos, obteve-se que das 6 mulheres
avaliadas, 5 delas nunca tiveram nenhum contato com a fisioterapia, porém consideram
que o exercício pode melhorar a dor, e que o fisioterapeuta deve realizar o
acompanhamento pré-natal. Em relação à função fisioterapêutica, todas se mostraram
confusas ao responder exceto a gestante que já passou pela fisioterapia. Quanto às
espectadoras para com o projeto, em sua maioria, responderam que gostariam de receber
orientações e o integral. Conclusão: Contudo a fisioterapia se mostra necessária em
todos os períodos gestacionais, tanto num ponto de vista de gestantes, quanto como diz
na literatura e em diversos estudos.
Palavras-chaves: Gestação; Fisioterapia; Humanização.
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ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO PLANTAR A NÍVEL ESTÁTICO EM
DIFERENTES FASES GESTACIONAIS
Raylane da Costa Oliveira I; Amanda Emilly Xavier do Nascimento II; Murilo Paulino
RibeiroIII; Verônica Laryssa SmithIV
rayllane.fisio@gmail.com I; amanda_emy28@hotmail.comII; murilo.pr@hotmail.comIII;
laryssasmith73@gmail.comIV.
Universidade Potiguar (UnP)
Introdução: Durante o período gestacional o corpo da mulher passa por diversas
modificações, dentre elas se encontra as alterações biomecânicas: diminuição do
comprimento da passada e do passo, aumento da largura da base de sustentação, e a
redução da altura do arco plantar. Esses fatores podem estar relacionados com o
aumento de peso da gestante e deslocamento do seu centro de gravidade, fazendo com
que a mesma exerça uma pressão maior na região plantar do pé. Objetivo: Avaliar a
distribuição das cargas da pressão plantar nas diferentes fases da gestação.
Metodologia: Trata-se de um estudo com corte transversal do tipo quantitativa,
descritiva com três gestantes das três fases gestacionais atendidas no Centro Integrado
de Saúde da Universidade Potiguar em Natal/RN, utilizando como instrumento
avaliativo o baropodômetro, com as gestantes com apoio bipodal durante 10 segundos e
em seguida realizado a análise dos valores médios e máximos de distribuição plantar
obtidos foram comparados de forma a verificar as diferenças entre as três fases
gestacionais. Resultados: Os dados encontrados de pressão média foram 41,84Kpa
(primeiro trimestre), 27,88Kpa (segundo trimestre) e 38,97Kpa (terceiro trimestre); os
valores de pressão máxima foram de 114,46 (primeiro trimestre), 93,99Kpa (segundo
trimestre), 126,27Kpa (terceiro trimestre); os valores de divisão de massa fora 54%
retropé e 46% antepé (primeiro trimestre), 65% retropé e 35% antepé (segundo
trimestre), 66% retropé e 34% antepé (terceiro trimestre). Conclusão: Diante disso,
podem-se observar as alterações na distribuição plantar, com predominância de maior
sobrecarga na região do retropé a partir do segundo trimestre podendo explicar os
desconfortos na região do calcâneo relatados pelas gestantes. No entanto não houve
diferença significativa em relação à divisão da massa do segundo para o terceiro
trimestre.
Palavras chaves: Gestação; Biomecânica; Análise.
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ATUAÇAO DO FISIOTERAPELTA NA SINDROME DE EHLERS-DANLOS
Eloíza Pereira da Silva eloiza.estetica@bol.com.br
Francilucia Ferreira francilucia ferreira@gmail.com
Guilherme Nixon Guilherme.nikon@livre.com
Joyce Karla Joice.karla@gmail.com
Iaponira Sales Oliveira iapobio@hotmail.com
INTRODUÇAO Síndrome de Ehlers-Danlos (SEDS), constituem um grupo heterogêneo
de doenças, caracterizado pela fragilidade dos tecidos conectivos moles e manifestações
generalizadas na pele, ligamentos, articulações, vasos sanguíneos e órgão internos. O
espector clinico varia de leve na pele e há a deficiência física grave e complicações
vasculares com risco de morte. Atuação do fisioterapeuta na síndrome Ehlers-Danlos e
recomendado para atuar no fortalecimento das musculaturas e também estabilizar as
articulações e assim diminuir as dores e cansaço muscular. O objetivo deste estudo foi
realizar uma pesquisa para promover mais conhecimento e informação sobre a síndrome
Ehlers-Danlos e também possíveis transtornos e aprendizagem; destacar a relevância de
diagnósticos. METODOLOGIA Foi realiza uma pesquisa bibliográfica literatura com a
intenção de identificar em que período nacional e internacional o conhecimento
constituindo sobre o tema referente a síndrome de Ehlers-Danlos- tipo hipermobilidade
articular .As publicado na atualidade sobre a síndrome de Ehlers-Danlos conduzimos
uma pesquisa bibliográfica por meio da biblioteca virtual de saúde e artigos científicos,
nas bases de pesquisa sielo. RESULTADO Entre 2009-2017, nas atualizações
realizadas sobre SED outros autores descritos, foram encontrados 4 artigos cientifico
relevantes por propor entre outros aspectos repensar significados clinico SED por ser a
falta de distinção clinica entre reforça que SED e uma desordem com muitas faces que
resulta na dificuldade de diagnostica-la. CONCLUSAO Há desconhecimento sobre
síndrome Ehlers-Danlos (SED) falta de divulgação e também de informação e falta de
conhecimento tanto no âmbito da sociedade e também no âmbito familiar e até mesmo
entre médicos, não existe um tratamento especifico que seja comprovadamente
eficiente, fazendo com que o mesmo seja basicamente preventivos. Devemos fazer um
diagnostico precoce para que não tenha futuras complicações como lesões cutâneas
possam ser evitadas com atuação de um profissional de fisioterapeuta vai atua no
fortalecer dos músculos e estabilizar as articulações.
Palavra chave: síndrome Ehlers-Danlos (SED)
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PREVALÊNCIA DE LESÕES EM CORREDORES DE RUA AMADORES QUE
PERCORREM ATÉ DEZ QUILÔMETROS
Mariana Lima de Oliveira1, Elizeth Garcia de Araújo2, Oliveira Sebastião Davis Santos
Filho3
1

maribrennalima@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
elizethgarcia11@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
sdavidsfilho@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2

INTRODUÇÃO: Comparada com a maioria dos exercícios e das atividades esportivas,
a corrida de rua é altamente versátil, pois pode ser realizada em uma ampla variedade de
ambientes, fechados ou abertos, em pista ou terrenos irregulares. O exercício físico é
usualmente associado ao bem-estar dos seus praticantes. Muitas pessoas que buscam
hábitos de vida mais saudáveis, como controlar peso corporal e melhorar a capacidade
física, acabam por escolher a corrida como modalidade. Dentre as suas diversas
manifestações, a corrida apresenta-se como uma das modalidades com grande número
de adeptos, tanto pala facilidade em sua prática, como pelos benefícios para a saúde e o
baixo custo. OBJETIVO: Verificar a prevalência de lesões em corredores de rua
amadores que percorrem até 10 km. MÉTODO: Para execução deste trabalho será
realizada uma pesquisa quantitativa através de um questionário semi-estruturado com
perguntas abertas. Serão incluídos neste estudo apenas atletas amadores que praticam
corrida há pelo menos três meses, com frequência mínima de duas vezes por semana e
que tenham idade igual ou superior a 18 anos. RESULTADOS: Foram enviados 70
questionários dos quais obteve-se 30 viáveis. Oito participantes são mulheres e 22 são
homens. A maioria dos entrevistados não faz trabalho preventivo antes da corrida. Entre
os homens 14 apresentaram algum tipo de lesão ou sensação de dor. Entre as mulheres
apenas 4. CONCLUSÃO: Corredores de rua amadores que percorrem até 10 km
apresentam na sua maioria lesão nos joelhos, sendo nas mulheres as presentes lesões em
panturrilha, coxa e tornozelos.
Palavras Chaves: lesão muscular, corrida, corredores amadores.
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KWASHIORKOR: UMA DOENÇA TÍPICA DE PAÍSES
SUBDESENVOLVIDOS
Thiago Medeiros da Silva 1, Jefferson Douglas Oliveira da Silva 2, Lucas Shayabb
Cabral de Oliveira 3, Iaponira Sales de Oliveira 4
thiagomdrssilva@gmail.com – Discente/FANEC
jeffersomd1@gmail.com – Discente/FANEC
3
lucasshayabb@gmail.com – Discente/FANEC
4
iapobio@hotmail.com – Docente/FANEC
1
2

Introdução: As proteínas são de extrema importância para o nosso organismo, pois
desempenham importantes funções. Auxiliam tanto a construção como a manutenção de
todos os nossos órgãos e tecidos. O kwashiorkor acontece quando há carência dessas
moléculas, causando diversas complicações no organismo. Metodologia: Refere-se a
um estudo onde a pesquisa foi realizada utilizando artigos com idéias diferentes, porém
relacionados ao mesmo assunto. A pesquisa compreenderá a três etapas interligadas,
objetivo, resultados e conclusão. Objetivo: Conhecer o conceito, causa, sinais,
sintomas, prevenção e o tratamento da doença kwashiorkor. Resultados: Kwashiorkor é
uma forma de desnutrição que ocorre quando não há proteína suficiente na dieta,
caracterizando uma desnutrição proteico-energética. Sendo encontrada principalmente
em pessoas que vivem em áreas com recursos alimentares limitados, cita-se maior
ocorrência no primeiro filho, pois quando nasce o segundo filho a mãe tem a
necessidade de alimentá-lo com todo o seu leite. O diagnóstico e tratamento são os
mesmos indicados a crianças e adultos e ambos podem procurar um clinico geral. Os
sintomas incluem atraso de crescimento em crianças, barriga inchada, anorexia,
aumento do fígado, caquexia, desnutrição, despigmentação da pele, queda de cabelo
entre outros sintomas. O tratamento e a prevenção são feitos pela inclusão de proteínas
na dieta, porém, as que sobrevivem, mesmo depois de tratadas, ainda correm o risco de
ter como sequela um retardo mental e/ou físico no desenvolvimento, além de infecções
e doenças cardíacas. Conclusão: Neste estudo buscou-se conhecer as causas, sinais,
sintomas, prevenção e o tratamento da Kwashiorkor, sendo uma patologia grave e ao
mesmo tempo comum em países subdesenvolvidos. No Brasil ela é uma doença muito
rara e ao mesmo tempo desconhecida, devido ao seu nome curioso e por ter menos de
quinze mil casos por ano. Apesar de ser uma doença grave, seu tratamento pode ser
feito através de medidas simples no seu hábito alimentar, sendo necessária a procura de
um nutricionista e de auxílio médico, onde o mesmo será frequentemente submetido a
exames laboratoriais ou de imagem.
Palavras chavE: Kwashiorkor, proteínas, desnutrição.
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FIBROMIALGIA: UMA DOENÇA INVISÍVEL
Vanessa Alves de Medeiros1, Jefferson Douglas Oliveira da Silva2, Ellen Karoline do
Nascimento3, Andreza da Rocha Pereira4, Arnaud Anderson Holanda de Abreu5
wanessa.opa@gmail.com – Discente/FANEC
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3
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Introdução: A definição da fibromialgia tem sido motivo de controvérsia, graças ao
fator desconhecido de sua causa e por sintomas que podem ser confundidos com a
depressão e a fadiga crônica. Desde 1980, estudos contribuíram para a fibromialgia ser
caracterizada como uma síndrome de dor crônica, real, causada por um mecanismo de
sensibilização do sistema nervoso central à dor. Metodologia: Foram utilizados artigos
com ideias e objetivos diferentes, porém, relacionados ao mesmo assunto,
compreendendo a três etapas: Objetivo, resultado e conclusão. Objetivo: Conhecer o
conceito, causa, sinais, sintomas, prevenção e o tratamento da Fibromialgia.
Resultados: A fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta principalmente
como uma dor que ocorre no tecido fibroso e muscular de diferentes partes do corpo, na
maioria das vezes essa dor é generalizada, o que acaba dificultando a exatidão do local,
além disso, cansaço, insônia, ansiedade e formigamentos são umas dos principais
sintomas. Apesar de não ter uma causa definida ela pode aparecer depois de um trauma
físico, psicológico ou até mesmo uma infecção grave. Alguns estudos mostram que os
pacientes apresentam uma sensibilidade maior à dor do que os que não possuem
fibromialgia, as emoções positivas podem diminuir o desconforto da dor e as negativas
podem aumentar este desconforto, isto porque os neurotransmissores, como a serotonina
e a noradrenalina têm papel importante na interpretação da dor e na depressão, ou seja,
pacientes com fibromialgia que não estejam bem tratados do quadro depressivo terão
níveis mais elevados da dor, porém, ambas são condições clinicas diferente. Não existe
prevenção pra essa síndrome e seu diagnóstico é totalmente clínico, no exame físico
apresenta locais específicos, dispersos pelo corpo e dolorosos à palpação, denominadas
de “pontos de dolorimento”. Conclusão: Apesar de se tratar de uma doença com a causa
desconhecida ela não causa danos às articulações, músculos ou órgãos. Seus sintomas
podem ser controlados através de métodos terapêuticos e atividades físicas, mas, o
paciente deve estar ciente de que essas atividades serão mantidas pelo resto da vida,
pelo risco da dor dos sintomas aumentarem, caso interrompido as atividades.
Palavras chave: Fibromialgia, dolorimento, síndrome, invisível.
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O SÓDIO COMO CAUSA DA HIPERTENSÃO E A ATUAÇÃO DO
FISIOTERAPEUTA COMO TRATAMENTO
Andressa Maria da silva (andressa_magga@hotmail.com) Fanec
Haroldo Venceslau de lima (haroldovence@hotmail.com) Fanec
Iaponira Sales de Oliveira (iapobio@hotmail.com) Fanec
Italo Caio Moreira Fernandes (italocaio.f@hotmail.com) Fanec
Mateus Liedson Araujo de Lima (mateusliedson99@gmail.com) Fanec
Resumo Introdução: O Sódio é um composto orgânico no nosso organismo, atuando
no equilíbrio dos líquidos corporais, juntamente com o potássio e o cloreto, na ausência
e no seu excesso o sódio pode causar algumas patologias principalmente no excesso
como a HIPERTENSÂO. A hipertensão arterial é causada pelo consumo exagerado de
sal, exposição ao estresse, obesidade, sedentarismo, automedicação e hereditariedade,
apesar de ser comum entre idoso também pode acometer jovens e crianças, se inclusos
nos grupos citados. Considerando um problema de saúde publica, estima-se pela
sociedade brasileira de hipertensão arterial que 25% da sociedade passam a desenvolver
a hipertensão como conseqüência de hábitos de vida não saudáveis. Objetivo: informa a
respeito da hipertensão arterial quanto a sua etiologia e a atuação do fisioterapeuta como
participar no tratamento. Metodologia: Para este estudo foram usados os artigos de base
caderno da atenção básica de saúde, sites acadêmicos, para fins qualitativos e
descritivos, a fim de esclarecer a todos que devemos consumir menos sódio, prestar,
orientar e incentivar ao auto cuidado e a troca de experiências e conhecimentos para
termos uma qualidade de vida melhor. Resultado: Por meios de artigos e cadernos da
atenção básica, pode-se observar que a hipertensão arterial e a pressão alta causada pelo
excesso de sódio no sangue diante da pesquisa encontrada conclui-se que 25% da
população brasileira sofre dessa doença, sendo que em pessoas aparte de 60 anos em
diante sobe para 50%, jovens e adultos 20% e crianças 5%. Conclusão: É importante
que a sociedade saiba que o profissional da fisioterapia pode atuar e tratar pacientes com
hipertensão arterial. O fisioterapeuta deve estar ciente das doenças que acomete a
população, aplicando técnicas eficientes para melhorar o estilo de vida da população por
ser uma doença que não tem cura, mas ela pode ser controlada. Pacientes perde a
motivação por uma vida saudável.
Palavra chave: Hipertensão arterial, pressão alta, excesso de sódio.
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DEFICIÊNCIA DA VITAMINA B12 E SUA INFLUÊNCIA NO SANGUE
Ana Beatriz Andrade da Silva - bia.babu.2017@gmail.com - Fanec
Ellen Karoline do Nascimento - karolzinha.ele.s2@gmail.com - Fanec
Gleyci Fernandes de Menezes – gleyci.fernandes.menezes@gmail.com - Fanec
Vilma Soares da Silva – soaresvilma222@gmail.com - Fanec
Iaponira Sales de Oliveira – iapobio@hotmail.com - Fanec
Introdução: A anemia megaloblástica é causada pela deficiência da vitamina B12 no
corpo. Também chamada de cobalamina, é uma vitamina do complexo B, importante
para a saúde do sangue e do sistema nervoso. Essencial para a formação dos
eritrócitos juntamente com o ácido fólico. Sintetizada exclusivamente por
microrganismos como as bactérias. Atua na formação da hemácia e age diretamente
na hemoglobina que é responsável pelo transporte de oxigênio. Sabemos bem que
todo nosso corpo necessita de oxigênio para se manter vivo, logo qualquer deficiência
que afete a hemoglobina comprometerá a manutenção e funcionamento das células.
Objetivo: Identificar os sinais da falta de vitamina B12 e sua importância no
organismo e como essa deficiência pode comprometer a saúde. Informar como o
fisioterapeuta pode atuar na prevenção da anemia megaloblástica, causada pela
deficiência da vitamina B12. Metodologia: A metodologia usada foi a pesquisa
bibliográfica através de estudos realizados em artigos retirados da Scielo e da USP.
Resultado: Essas pesquisas demonstraram que a anemia megaloblástica ocorre devido
a uma disparidade entre demanda e disponibilidade ou pela falta de absorção da
vitamina B12. É manifestada quando todas as reservas já foram esgotadas e há um
grau acentuado da falta nutricional. No caso da vitamina B12, o tempo habitual para
manter a eritropoiese é de dois a cinco anos após ter cessado a absorção. A
cobalamina, age como coenzima ligada ao metabolismo dos aminoácidos e a formação
da hemoglobina, é fundamental para fabricação de DNA e RNA. Atua na formação de
células vermelhas do sangue. Os sintomas causados pela anemia megaloblástica são
fraqueza, tontura, desmaio, perda de peso, diarreia, formigamento nas mãos e nos pés.
Quando a anemia é detectada ela deve ser tratada imediatamente, com uma dieta rica
em alimentos que são fontes de vitamina B12, medicação e suplementação do ácido
fólico na falta de absorção. Conclusão: Se não for tratada a anemia megaloblástica
pode levar a lesões irreversíveis. Os danos podem ser neurológicos, hematológicos e
cardiovasculares. O fisioterapeuta age principalmente com medidas preventivas e
orientadoras para que não ocorra a doença.
Palavras-chave: anemia, megaloblástica e vitamina B12.
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CEGUEIRA NOTURNA: CARÊNCIA DA VITAMINA A
Vanessa Alves de Medeiros - Wanessa.opa@gmail.com – Discente/FANEC
Jaécio de Moura Xavier - Jaecioxavier@hotmail.com – Discente/FANEC
Jadson Fernandes – Jadsonfernandes@outlook.com – Discente/ FANEC
Iaponira Sales de Oiveira – Iapobio@hotmail.com – Docente/FANEC
Introducao: Nictalopia mais conhecida como cegueira noturna, é uma alteração grave
na visão comprometida durante a noite ou em ambientes com pouca iluminação, chega
acometer parcialmente cerca de 40 a 60% da visão do indivíduo. No entanto pode ser
congênita (nascimento) ou adquirida (traumas oculares) por variações de intensidade de
funções visuais. Objetivo: Demonstrar o quanto é fundamental exercer o
desenvolvimento Neuropsicomotor normal, através dos métodos e práticas utilizados
pelo fisioterapeuta. Metodologia: Este trabalho foi realizado com base em pesquisas
bibliográficas, bem como artigos científicos para alcançar mais informações.
Resultado: Diante disso, observou-se que a carência da vitamina A provoca cegueira
noturna congênitas, sendo as mulheres gravidas as mais atingidas devido a deficiência
da vitamina A, aumentando a mortalidade materna. Que tem como tratamento uma
readequação alimentar, ricos em vitamina A. Por tanto mantendo os níveis de controle
de açúcar no sangue, com base em uma dieta equilibrada. Conclusão: Conclui-se que a
falta da vitamina A, baseada nesta pesquisa bibliográfica poderá ocasionar diversos
fatores além da cegueira noturna. Sendo a atuação do fisioterapeuta para reabilitação
visual, voltada para a estimulação do desenvolvimento Neuropsicomotor normal, em
virtude dos prejuízos a visão. As aquisições sofrerão um atraso, prejudicando todo o seu
desenvolvimento. Além disso. A ausência da visão altera diretamente o equilíbrio, a
coordenação e também a consciência corporal. A fisioterapia atua nestes aspectos,
buscando com recursos lúdicos o indivíduo para uma melhor performance nas
atividades e, posteriormente, uma maior independência funcional durante o seu
desenvolvimento.
Palavra Chave: Nictalopia, Hipovitamina A, Síndrome,Visão.

ISSN 2594-6552

Página | 191

Humanas

ISSN 2594-6552

Página | 192

Direito

ISSN 2594-6552

Página | 193

A CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORABILIDADE DO “BEM DE
FAMÍLIA” DO FIADOR COMO MEIO DE PROMOÇÃO E SEGURANÇA
JURÍDICA DAS LOCAÇÕES
Rose Mary Santana Conceição1, Noel de Oliveira Bastos2
1
2

rosemary.s.c@hotmail.com , Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
npbastos@hotmail.com , Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

Introdução: A seara jurídico civilista tem sido palco de intensas discussões no concerne à
penhorabilidade do “bem de família” do fiador, nos litígios em contratos de locação de
imóveis. Essa problemática tem como ponto focal a hipótese de inconstitucionalidade de tal
medida, suscitada pela EC nº 26/2000, em face do direito social à moradia, que passa então a
gozar de status de direito fundamental, conforme Art. 6º da Constituição de 1988. Tais
discussões se fundam, dentre outros pontos, em três deles, que são pilares, quais sejam, a)
impenhorabilidade do supracitado bem, objeto da Lei 8.009/1990; b) Função Social do
Contrato, que guarda intrínseca relação com a função social da propriedade (REALE, 2003);
c) Direito de Crédito do Locador confrontado com o Direito à Moradia do sujeito passivo na
ação de execução do contrato de locação. Objetivos: De modo que o objetivo do presente
trabalho é compreender as controvérsias dessa problemática e perceber em que medida isso
pode impactar na figura do fiador, bem como, na realização dos contratos de locação.
Metodologia: A metodologia utilizada foi a hipotético-dedutivo, partindo-se de premissas
gerais para a conclusão. Esta que se dera em consonância com decisões majoritárias de
tribunais superiores. Resultados: Trazer à tela uma breve explanação de tais conceitos;
algumas respostas que se tem auferido desse debate e problematizar posições que tem
prevalecido no âmbito jurisprudencial. Conclusão: Portanto, a relevância dessa reflexão
reside na possibilidade de ampliar os horizontes da discussão no sentido de alcançar,
minimamente, a complexidade do tema.
Palavras chave: Devedor; Bem de Família; Fiador; Responsabilidade.
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AS OBJETIVIDADES DAS REVOGAÇÕES POLÍTICAS QUANTO ÀS
DECISÕES DO ORDENAMENTO JURÍDICO
Adriano Romualdo Fernandes de Araújo, Noel de Oliveira Bastos
arfa297@yahoo.com.br - Aluno de graduação do 3 período do Curso de Direito da
Faculdade Natalense de Ensino e Cultura – FANEC.
Introdução: O cenário Político sempre foi tema de discussão, porém, nunca ficaram tão
aparente os desdobramentos acerca das “pedaladas judiciais” – ou seja – a classe vem de
todas as formas se prevalecendo da “inviolabilidade” para cometer atos de improbidade
e serem jugados pelos membros da respectiva casa para que resolvam sobre o caso.
Objetivo: O presente ensaio trata do decisionismo do Sistema Político nos casos Aécio
Neves e Ricardo Motta, no qual o Senado Federal e a Câmara dos Vereadores da
Comarca de Natal tornaram inócuas as medidas cautelares, criminais, deferidas pelos
STF e MP – Art. 37 §4; Art. 53 §1 e; 54 I, a) da CF. Metodologia: Constituição
Federal 1988, Regulação dos Contratos Públicos – Modelo para uma Autoridade
Reguladora, Dedução. Resultado: Evidente que o foro privilegiado dos parlamentares é
utilizado para eximir-se da aplicabilidade dos crimes auferidos pelo judiciário, ora,
tantas vertentes para punibilidade e apenas a seção V da CF para exaurir toda
improbidade. Fato este, evidenciado pela intitulada de “Soberania do Senado,” para
revogar decisão aproveitando-se de uma fenda na CF Art. 53 §2 e §3. Conclusão:
Portanto, deve-se atentar à parajudicidade – uma vertente das ciências políticas – pois
isso ocorre quando há uma deslegitimação do poder político quanto à opinião pública,
por isso, pode ser aplicada essa vertente pelo poder judiciário, para que esse viés
negativo na Constituição não seja uma saída para as questões de improbidade e fatos
ilícitos que tanto é constatado pelo foro privilegiado. Em vista disso a Constituição é
aplicada de acordo com a vontade do Congresso Nacional, voltada ao pressuposto da
vontade parlamentar, sem que a vontade Popular, Magistrados e até mesmo o Presidente
da República não venham a interferir em suas decisões internas, tão mal quistas pela
sociedade.
Palavras-chave: Soberania do Senado, parajudicidade, deslegitimação, vertente, viés
negativo.
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CRIMES CIBERNÉTICOS: DELITOS VIRTUAIS E A IMPUNIDADE REAL
Ivanildo Praxedes dos Santos ivanfarn@gmail.com
Jandayna Serpa de Andrade Azevedo jandaynaserpa@gmail.com
Jonathan de Souza jonathassouza881@gmail.com
Renata Soares Dantas Renatadantas669@gmail.com
Richardson Wainer de Farias Barbosa wainerfarias@hotmail.com
Manoel D'agonia Fernandes Braga
Curso de Direito, FANEC/IESRN.
Introdução Atualmente, a sociedade encontra-se refém do ambiente digital, a internet
se agregou na vida social de todos os brasileiros, deixando-os suscetíveis aos crimes
cibernéticos. Por consequência, estimula-se um espaço propício aos Crimes digitais ou
cibercrimes, geando práticas como, por exemplo: roubo de identidade, chantagem,
difamação, calúnia e violações aos direitos fundamentais. Nessa perspectiva, questionase: quais os encaminhamentos auferidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, para
coibir há recorrência dessa prática no país? Explorando desde o Marco da Internet.
Objetivo Alcançar e identificar as normas penais no que tangem os Crimes
Cibernéticos. Metodologia O arcabouço do estudo teve seu direcionamento a partir de
revisão, pesquisas bibliográficas e de literatura jurídica pertinente, acerca do referido
tema. Resultado São as possíveis considerações finais, acerca do tema abordado,
quanto uma legislação especifica mais rígida, em relação a punibilidade ensejada aos
criminosos. Conclusão Nesse contexto, se perfaz necessário uma maior atenção do
legislador, uma observância imprescindível, voltada aos aspectos relevantes e a
complexidade do assunto. E deste modo, a consequência pela a ausência de normas e
sanções jurídicas mais rigorosas, a ausência de profissionais específicos e docentes
especializados na matéria e por não conseguir acompanhar o ritmo do avanço
tecnológico, o Estado, acaba contribuindo para um cenário, onde a lei deixa margem
para a impunidade, perpetuação e reincidência da prática, por parte dos criminosos, sem
nenhum receio para o acometimento dos denominados Crimes Cibernéticos.
Palavras Chave: Internet; Era Digital; Ordenamento Jurídico Brasileiro; Avanço
Tecnológico; Cibercrimes.
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AS LEIS 12.850/2013 E 13.260/2016 VERSUS ITER CRIMINIS
Thiago Augusto Leão Seabra de Mello1, Elionay de Oliveira Sales Gomes2, Erilane
Santos Felinto3, Ilanna Arquilino da Silva Sousa4, Luiz Alberto de Melo Tenório5,
Manoel D'agonia Fernandes Braga6.
1

thiagoalsmello@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
elionay2011@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
erilanefelinto@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
ilannaarquilino@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
5
luizalbertomt@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
6
fernandes_direito@yahoo.com.br, docente do Curso de Direito da Faculdade Natalense de
Ensino e Cultura, Doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa
2

Introdução: O estudo realizado visa explicitar o conceito do iter criminis e analisar as
consequências da sua desconsideração nas leis 12.850/2013 e 13.260/2016. Objetivos:
Este artigo tem como principal objetivo trazer à baila uma avaliação qualitativa acerca
da promulgação das leis 12.850/2013 e 13.260/2016 que dispõem sobre o crime
organizado e o crime de terrorismo respectivamente e a teoria do iter criminis ou
“caminho do crime” que assevera as etapas trilhadas pelo agente para a realização de
uma infração penal. Método: Esta análise dar-se-á através de pesquisa dogmática.
Resultado: Ocorre que o iter criminis pode ser dividido em duas fases, a interna e a
externa. A fase interna se dá na mente do agente sendo esta, a cogitação da realização
do ato delituoso. Quanto à fase externa, podemos dividi-la em três partes, quais são:
atos preparatórios, execução e consumação. Conforme a doutrina pátria largamente
difundida, na cogitação, bem como, nos atos preparatórios do delito almejado não são
imputáveis punições ao agente pois não caracterizam fatos típicos, salvo quando,
excepcionalmente, alguma ação decorrente dos atos preparatórios é passível de sanção
penal, sendo chamada de crime-obstáculo conforme ratifica Cleber Masson (2012, p.
317). Conclusões: Em relação as leis citadas anteriormente, estas preveem a
possibilidade de punição para os atos preparatórios o que põe em xeque um dos
princípios fundamentais do ordenamento jurídico penal: O da legalidade.
Palavras-chave: Iter criminis. lei 12.850/2013. lei 13.260/2016. legalidade.
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUA IMPORTÂNCIA EM FACE DO
SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO
Marcelo Wanderley Felix de Miranda, César Cals de Queiroz, Vânia Maria Santiago,
Leandro Lima, Cristiano Carlos Nazário do nascimento e Manoel D'agonia Fernandes
Braga
Pu7iml@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
caboqueiroz2000@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
Santiagovm.31.vms@gmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
lelelilagomes@hotmail.com, , Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
Cristiano_l2@outlook.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura.
Introdução: Atualmente, muito se discute sobre a necessidade da Audiência de
Custódia no ordenamento Jurídico Brasileiro, considerando o Princípio da
Excepcionalidade nos casos de prisão cautelar e, sobretudo, a defesa dos direitos
fundamentais. Objetivo: O presente estudo busca refletir acerca da Audiência de
Custódia no processo penal com vistas a garantia da integridade psicofísica dos réus,
levando em conta principalmente os Tratados internacionais que a legaliza.
Metodologia: Optou-se por fazer uma revisão de literatura que contemplasse o
aprofundamento destas questões, a fim de alcançar o amadurecimento intelectual
necessário a desenvolver uma análise acerca do tema. Justificativa: A importância do
trabalho reside no fomento às discussões sobre as possibilidades de redução de prisões
ilegais e na efetivação dos direitos fundamentais preconizados na Constituição Federal
de 1988. Resultados e Conclusões: Os resultados apontam que a efetivação da
Audiência de Custódia no Ordenamento Jurídico brasileiro minimiza a vulnerabilidade
do preso provisório diante do Estado.
Palavras-chave: Audiência de Custódia. Ordenamento Jurídico. Direitos
Fundamentais.
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UM ESTUDO SOBRE O PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E A
DELAÇÃO PREMIADA COM BASE NA LEI 12.850/13 DAS ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS
Alysson Batista Laureno1, Brenda dos Santos de Oliveira2, Denis Benelle de Góis
Alves3, Jaelson Moreira da Silva4, Kelvin Mateus Monteiro Barbosa5 e Manoel
D'agonia Fernandes Braga
1

alysson_laureno@hotmail.com FaculdadeNatalense de Ensino e Cultura
2 oliveira_breenda@hotmail.com FaculdadeNatalense de Ensino e Cultura
3
denisbenelli@yahoo.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
4
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5
kelvinmbarbosa@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: Na introdução do referido artigo será levantado o que seria o princípio da
não autoincriminação e da colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro,
fazendo menção a lei 12.580/13 da organização criminosa, além do acordo feito entre o
Ministério Público e o colaborador para que o réu se auto incrimine, desfazendo-se do
seu Direito Constitucional. Objetivo:Estudar a legalidade da colaboração premiada,
quanto a doutrina que exprime o princípio da não autoincriminação.Método: A
metodologia far-se-á mediante o método dedutivo, o histórico com base crítica do
assunto em questão, dialético e bibliográfico através de monografias, autores e sites
jurídicos que exprimam o tema. Resultado:Ao fazer a pesquisa e analisar o princípio da
não autoincriminação, a delação premiada e a Constitucionalidade, foi possível relatar o
choque Constitucional que há entre o direito assegurado ao cidadão de não obter provas
contra si mesmo, a partir do momento em que o réu entra em acordo com o Ministério
Público o qual afirma que o réu ao colaborar com a investigação será beneficiado por
isso. Tendo em vista que todos são considerados inocentes até que se prove o contrário,
por isso, é importante que mantenha-se a eficácia do direito ao silêncio assegurado na
Constituição. Conclusões:Dado o exposto, é notório a importância do princípio da não
autoincriminação o qual condiz com a Constituição, no tocante, foi perceptível a
divergência entre o direito de permanecer calado e a ‘’garantia’’ da colaboração
premiada, sendo essa, contribuinte para se contrapor com os direitos inerentes ao ser
humano previsto da CRFB.
Palavras-Chaves:Princípio da não autoincriminação. Colaboração premiada. Lei
12.850.
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PEDOFILIA, CRIME OU DOENÇA?
Ester Sales Augusto
Jessica Adelaide da Silva Teixeira
Lana Iasmim Porto Alves
Marcília de Lourdes Martins da Silva
Yanka Maria Coelho Gouveia
Manoel D'agonia Fernandes Braga
Faculdade Natalense de Ensino e Cultura – FANEC
marciliamartins.mm@hotmail.com
Introdução: O presente artigo tem como foco primordial uma melhor compreensão ao
tema: Pedofilia, crime ou doença?. Objetivo: Tem como objetivo conhecer e analisar de
que forma a pedofilia é julgada. Método: Tendo como metodologia a pesquisa
bibliográfica e documental, processos e acesso a casos divulgados na impressa
brasileira. Resultado: Para o resultado utilizando-se o Código Penal vigente no Brasil e
o Estatuto da Criança e do Adolescente para um esclarecimento de caráter e abordagem
jurídico Conclusão: Destacando, que esse ato viola a proteção do direito das crianças e
adolescentes, bem como a sua dignidade, garantias asseguradas na Constituição da
República Federativa do Brasil, não podendo ser violadas.
Palavras-Chaves – Pedofilia, Aliciamento, Abuso Sexual Infantil
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GESTÃO DE CONFLITOS E EMPREENDEDORISMO NO SETOR DE
SUPERMERCADOS
Josimar Salviano Freire da Silva1, Serveny Araujo Cid2, Francisco Assis Nascimento 3 e
Max Leandro de Araújo Brito4
1

josalviano@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
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maxlabrito@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
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Introdução: A mudança de gestão é algo que mexe com a cultura e o cotidiano das
empresas. Objetivos: Dessa forma, o caso para ensino descrito aqui tem como objetivo
apresentar uma história empresarial e empreendedora de sucesso em que a persistência,
o trabalho e a união foram elementos primordiais para o êxito. Método: A construção
do caso para ensino foi possível através de pesquisa de histórias de vida de
empreendedores em revistas técnicas da área de gestão; através de entrevistas indutivas
com empreendedores sobre fatores que levam ao sucesso; e através de pesquisa na
internet. Resultado: O caso para ensino relata a ousadia de um agricultor e comerciante
que saiu do interior do estado do Rio Grande do Norte com a ideia e força de vontade de
vencer na capital Natal. De uma forma geral aborda as etapas que precisou vencer para
tornar-se referência no setor de supermercados. Apresenta problemas relacionados a
sucessões, conflitos internos, crises na economia do país, concorrências advindas do
mercado nacional e multinacional, mudanças de governo. Conclusões: As conclusões
geradas pelo caso para ensino fazem o aluno refletir sobre o empreendedorismo aliado à
persistência, trabalho e união para a obtenção de êxito.
Palavras-Chaves: Conflitos, Empreendedorismo, Supermercados
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Alisson Rafael Dos Santos Melo1, Thiago Henrique de oliveira e silva2, Ana Carla
Gomos Canário 3
1

Alisson.eduf@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 thiago55500@yahoo.com.br Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
3
anacarlacanario@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

Introdução: Sabe-se que o ambiente de trabalho está ligado diretamente com a
qualidade de vida de seus colaboradores, se não houver boas condições de trabalho,
poderá não só afetar o meio onde trabalha, mas também, o seu meio social e familiar.
Segundo Picarelli (2002) “as empresas entenderam que os aspectos mais relevantes de
todas as suas estratégias, são relacionados às pessoas”. Neste sentido França (2007)
afirma que a condição básica para um ambiente preocupado com produtividade e
competitividade é criar modelos gerenciais efetivos de qualidade de vida no trabalho
(QVT), onde o desafio das organizações está em gerar neste ambiente competitivo,
altamente tecnológico e de alta produtividade, o bem-estar do seu capital humano.
Objetivos: O objetivo desse estudo será analisar o nível de qualidade de vida que são
mais importantes na promoção de um bom nível de satisfação e qualidade de vida no
ambiente de trabalho. Método Trata-se de um estudo transversal, descritivo com
abordagem quantitativa. O procedimento técnico, a pesquisa se caracteriza como estudo
de caso, onde se desenvolverá uma investigação para analisar a qualidade de vida no
ambiente de trabalho. O instrumento utilizado nesta pesquisa, devido à amplitude de sua
aplicação. O WHOQOL – bref é formado por 26 questões divididas em quatro
domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambientes. Resultado com a
aplicação do questionário na empresa para avaliação dos domínios físicos, psicológicos,
ambientais e sociais, chegamos aos seguintes resultados.... As relações sociais tendo um maior
destaque com 82 ,50 %, de aceitação, sendo a maior porcentagem entre os domínios, e o
domínio ambiental com 54,75 %, ficando com a menor porcentagem. De acordo com a
avaliação, a empresa pesquisada tem uma ótima socialização entre seus colaboradores, se
relacionando da melhor forma possível, já se tratando de ambiente de trabalho, não é tão
aceitável, há uma insatisfação com o mesmo, precisando de uma evolução. Conclusões:

Concluímos que nossa pesquisa foi de suma importância tanto para a empresa, quanto
para os colaboradores da mesma, levando a uma estatística positiva do que precisa ser
trabalhado tanto no interior da empresa, quanto na vida social do colaborador,
mostrando também a importância e a eficácia do questionário usado, deixando claro,
que qualquer indivíduo poderá trabalhar com o mesmo para aquisição de resultados.
Palavras-Chaves: Qualidade de vida, whoqol.
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A PSICOLOGIA EDUCACIONAL E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
BILÍNGUES
Dilia Doolan Fernandes1, Géssica Fabiely Fonseca2
1

diliadoolan@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2 gessicafabiely@hotmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Introdução: A psicologia educacional é um campo de conhecimento científico que
possibilita a reflexão sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento, bem
como pode contribuir para a compreensão e organização de práticas pedagógicas na
educação básica. Na atualidade as práticas pedagógicas no ensino fundamental,
dependendo da organização escolar, pode apresentar propostas de ensino bilíngues
(português-inglês) o que demanda a apropriação de conceitos acerca das relações
pensamento e linguagem e suas relações para a compreensão das especificidades do
desenvolvimento psicológico e linguístico na infância. Objetivo: descrever as práticas
pedagógicas bilíngues em uma escola da cidade de Natal e suas relações com conceitos
da psicologia educacional. Método: A metodologia que norteia essa investigação é de
base qualitativa e utilizou-se a entrevista com professoras do primeiro ao quinto ano do
ensino fundamental como instrumento para a coleta de dados, bem como o registro da
observação em diário de campo. Resultado: Os dados das observações e entrevistas
apontam para a utilização de conceitos da psicologia educacional como mediação e
aprendizagem ativa da criança na interação com os pares como princípios presentes nos
discursos e práticas das professoras para o ensino e aprendizagem na perspectiva
bilíngue. Conclusões: O estudo conclui que os conceitos da psicologia educacional
podem contribuir para processos de ensino pautados na ação e interação das crianças e
favorecer o planejamento de práticas pedagógicas bilíngues no ensino fundamental.
Palavras-Chaves: Psicologia educacional, Práticas pedagógicas, Bilinguismo
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A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
Isabela da Silva de Morais Batista1
1

isabelabatista2017@hotmail.com
Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
O presente trabalho tem como objetivo geral o tema: A Inclusão da Pessoa com
Deficiência Auditiva na Escola Especial. A escolha pelo tema ocorreu pela experiência
de estágio vivenciado durante um ano e meio, no Centro de Atendimento às Pessoas
com Surdez, o qual é conhecido por CASROTARYNATAL, o que fez despertar o
interesse de investigação sobre o tema. E, por ser a referida instituição um centro de
modelo inclusivo, participante da estrutura educacional do país, será feito, inicialmente,
um breve histórico sobre a política de educação no Brasil, para daí obter alguns
elementos que nos possibilitem analisar o processo educacional brasileiro e como se
encontra a política de educação na atualidade. Em seguida, será abordada a política da
educação inclusiva no país, contextualizando as problemáticas existentes relativas ao
assunto. Na sequência, será enfocado o direito à educação em Libras, por ser esta a
linguagem oficial da pessoa com surdez, em todo o país e em alguns países da América
Latina, e, por fim, será discorrido sobre dois assuntos bastante pertinentes com o tema
proposto, que tratam da experiência vivida no estágio, qual sejam, a importância da
família para a inclusão das pessoas com deficiência, no caso em tela, a deficiência
auditiva e os programas de transferência de renda, com enfoque, no Benefício da
Prestação Continuada, o BPC, por ter sido este o objeto do projeto de intervenção
realizado na instituição. Quanto à metodologia utilizada, foi realizada uma entrevistado
tipo não-estruturada com as famílias usuárias da instituição, por ocasião da realização
do projeto de intervenção, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica: dentre os
autores utilizados destacam-se: Iamamoto (1999), Guerra (2011), Mioto(2002)
Lewgoy(1998) e Behing e Boschetti(2011), que serviram de fundamentação teórica. Os
principais resultados da pesquisa possibilitam afirmar que embora tenha havido um
grande crescimento quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência, ai incluído a
pessoa com deficiência auditiva, na escola especial e na classe comum, muito ainda há
de ser feito, pois se faz necessário um maior investimento por parte do poder público,
principalmente na formação e capacitação de profissionais na área da surdez, pois nos
mais diversos segmentos da sociedade, é necessário, por exemplo, a presença de pessoas
que possam interpretar a língua de sinais(Libras), e ainda é grande a deficiência desses
profissionais.
Palavras-chave: Política de Educação; Deficiência Auditiva; Inclusão
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A ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO: O ACESSO DOS
DISCENTES COM DEFICIÊNCIA AO ESPAÇO FÍSICO DO IESRN
Romilson do Nascimento Rodrigues1, Patrícia C. S. Câmara 2
1

romilcart@hotmail.com - Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
2 patsersoc@gmail.com - Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
Introdução: Esse trabalho trata de um projeto de intervenção elaborado na formação
em Serviço Social no Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte (IESRN).
Observa-se que desde o advento da Constituição Federal (CF) de 1988, a educação teve
seu papel reafirmado quanto a formação da cidadania e a promoção dos direitos sociais.
Com a promulgação da Lei 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, busca-se uma justiça social para as pessoas com deficiência, tornando-os
parte da camada produtiva da sociedade e somente através da educação e do respeito aos
seus direitos este objetivo será alcançado. Objetivos: Analisar a questão da
acessibilidade ao espaço físico do IESRN. Realizar pesquisa com os discentes com
deficiência matriculados na instituição. Verificar os avanços obtidos após a Lei
13.146/2015 e identificar qual ou quais dificuldades encontradas pelos discentes com
deficiência na acessibilidade ao IESRN. Método: comparativo com levantamento de
dados institucionais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Resultados: Os resultados da análise referente ao quantitativo de discentes com
deficiência matriculados nos anos de 2014, 2015 e 2016 no ensino superior brasileiro,
norte-rio-grandense e potiguar comparando com os do IESRN no ano de 2016 serão
apresentados no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Conclusões: Esse projeto é de
suma importância, visto que vivemos na febre do politicamente correto; a falta de
conhecimento sobre o tema condiciona a sociedade cumprir a Lei 13.146/2015 por
obrigação, sem entender e ter a consciência da real função da proposta. Desconhecendo
as condições e características da pessoa com deficiência, o objetivo não é atingido.
Visto que, o Serviço Social trabalha no enfrentamento da questão social, onde o tema
abordado neste projeto representa também uma dessa expressão.
Palavras chave: Discente com Deficiência, Inclusão Social, Acessibilidade, Serviço
Social.
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O SERVIÇO SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE/RN
Eliene Dantas Pereira Trajano, Gerlane da Silva Oliveira e Rafaela da Silva Alves.
Eliene Dantas Pereira Trajano- Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
Gerlane da Silva Oliveira- Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
rfaapolinario@gmail.com- Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
Introdução: O trabalho aborda a importância do Serviço Social na efetivação de
direitos dos usuários da APAE de Natal/RN. A APAE é uma entidade particular de
caráter civil de fins filantrópicos, que oferece serviços de promoção à Saúde, Educação
e Assistência Social as pessoas com deficiência. Objetivos: Compreender como são
desenvolvidas as Políticas Públicas na APAE/RN, analisar a prática da Assistente Social
e a importância da sua intervenção frente às demandas da APAE/RN. Método: Desta
forma trazemos informações sobre a atuação profissional do Assistente Social em uma
instituição do Terceiro Setor, através de pesquisa bibliográfica sobre o Serviço Social
no Terceiro Setor, que nos permitiu adquirir informações específicas sobre a conjuntura
em que o mesmo está inserido, da observação participante do fazer profissional da
Assistente Social, enquanto mediadora do acesso aos direitos da pessoa com deficiência
na APAE/RN. Resultados: O Serviço Social atualmente é considerado a porta de
entrada da instituição, sendo o responsável pela admissão do usuário e o seu
desligamento. Conclusões: Nesse contexto consideramos que o Serviço Social da
APAE /RN, requer uma interface com as Políticas de Saúde, Educação e Assistência
Social, na perspectiva de mediar o acesso dos direitos da pessoa com deficiência. O
desenvolvimento das Políticas Públicas na APAE/RN estabelece com os órgãos
públicos uma parceria na execução, o monitoramento e a avaliação dos programas e
projetos desenvolvidos na instituição.
Palavras chaves: APAE, Serviço Social, Direitos, Pessoa com Deficiência.
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SERVIÇO SOCIAL E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO NÚCLEO AMPLIADO
DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB) DE
EXTREMOZ/RN
Francisco Máximo Barbosa da Costa1
1

fcomaximobcosta726@gmail.com - Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do
Norte
Introdução: O intuito desse trabalho é apresentar proposta de intervenção voltada à
importância da criação de uma normatização em âmbito municipal que garanta o acesso
de fraldas descartáveis e dietas especiais aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
no município de Extremoz/RN, conforme demanda que tem chegado ao Núcleo
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), campo de estágio do
curso de Serviço Social do Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
(IESRN). Objetivos: Discutir sobre a necessidade de uma norma quanto aos benefícios
materiais que os usuários advindos das UBS vêm requisitando no NASF-AB. Método:
Propomos como metodologia de ação após análise documental apresentar os
argumentos ao gestor municipal do SUS cuja finalidade do projeto é instituir regras e
critérios de acesso aos insumos tais como fraldas e dietas especiais no município.
Resultado: Sensibilizar a gestão sobre a necessidade de instituir regras e critérios de
acesso a esses insumos. Conclusão: Efetivação do acesso gratuito a fraldas e dietas
especiais, os quais são essenciais para recuperação e dignidade, direitos garantidos na
constituição como integralidade do cuidado em saúde como também em demais
legislações sociais vigentes no Brasil. Considera-se que esta ação interventiva poderá
possibilitar a garantia de uma política pública de saúde em Extremoz/RN, sendo isso
uma competência profissional do Assistente Social.
Palavras-Chaves: Serviço Social; NASF-AB; Normatização.
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ASSISTENCIA SOCIAL EM PARNAMIRIM E A SECRETARIA DE ESTADO
DO TABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTENCIA SOCIAL – SETHAS/RN
Ana Glaúcia de Souza Emídio¹, Maria Ferreira da Silva²;Valda Maria Pereira Leonez³
¹anaglauciaemidio@hotmail.com - Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do
Norte- IESRN²
Introdução: Este trabalho trata sobre a Política Social executada nos campos de estágio
do curso de Serviço Social do Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do norte
(IESRN) na Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
(SETHAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em
Parnamirim/RN. Objetivo: Discutir a Política de Assistência Social instituída pela
Constituição Federal de 1988, como política pública de direitos não contributiva,
passando a compor o Sistema de Seguridade Social, ao lado das Políticas da Saúde e da
Previdência Social. Método: Descritivo com observação participante no campo de
estágio supervisionado onde a promoção e garantia da cidadania como Proteção Social
estão estabelecida no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Resultados: As
ações sócioassistenciais são executadas no Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); no Serviço especializado em abordagem
social; no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade
(PSC); Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias;Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias descritos no documento Tipificação Nacional dos Serviços sócioassistenciais
(2009). Conclusão: O CREAS de Parnamirim/RN executa serviços especializados e
continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos como
violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas
socioeducativas, entre outras demandas retratadas nos serviços supracitados.
Palavras-Chave: Assistência Social; Serviço Social; Centro de Referência
Especializado de Assistência Social; SETHAS.
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AS ACÕES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA
CIDADE DE MACAÍBA E DA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
“PSF 2”, CONJUNTO NOVOS TEMPOS DA CIDADE DE POÇO BRANCO
Josimeire de Oliveira Marinho, Raiane Nascimento da Silva
1

josimeiremarinho@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
² Raiane.barbosa12@gmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Introdução: este trabalho apresenta o resultado da entrevista realizada no Conselho
Municipal de saúde da Cidade de Macaíba e na equipe da Unidade Básica de Saúde
“PSF 2”, Conjunto Novos Tempos da Cidade de Poço Branco. As diretrizes para
criação, reformulação, assim como funcionamento dos conselhos de saúde foram
definidos pela Resolução no 333/03, na qual consta que os mesmos devem atuar na
formulação e proposição de estratégia no controle da execução das políticas de saúde.
Objetivos: Mostrar as principais funções do Conselho Municipal de saúde da Cidade de
Macaíba e da equipe da Unidade Básica de Saúde “PSF 2”, Conjunto Novos Tempos da
Cidade de Poço Branco. Método: Descritivo com dados da entrevista realizada no
Conselho Municipal de saúde de Macaíba com a odontóloga Jane Suely de Melo
Nóbrega, que é uma das representantes dos Trabalhadores da saúde, e com a
coordenadora na Unidade Básica do “PSF 2”. Resultados: As entrevistas foram
realizadas em consonância com exigências da disciplina de monitoramento e avaliação
em Serviço Social do curso de Serviço Social do Instituto de Ensino Superior do Rio
grande do Norte (IESRN). Conclusões: Vê-se que é de suma importância à avaliação de
Políticas Públicas e das ações desenvolvidas por esses órgãos que fiscalizam e prestam
serviços à sociedade cuja finalidade é a garantia do direito à saúde. Como executado nas
atividades de atenção à saúde desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde “PSF 2”.
Palavras chaves: Entrevista, Conselho Municipal de saúde, Unidade Básica de Saúde,
Serviço Social.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NO CURSO
DE SERVIÇO SOCIAL NO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO NORTE-IESRN
Denise da Silva Caldas1, Fiama Pereira da Silva2, Maria Cândida da Silva3, Rodilene
Sabrina Brito Dantas4 e Winaianny Thayane Lopes da Silva5
¹Caldasdenise.bl@gmail.com
2
Pereirafiama@gmail.com
3
Candida.m16@gmail.com
4
Rodilenedantas@hotmail.com
5
winaianny_thayane@hotmail.com
Introdução: O projeto de intervenção como exigência acadêmica elaborada busca
refletir sobre as dificuldades encontradas pelos os discentes na realização do estágio
curricular obrigatório do Curso de Serviço Social realizado no Instituto de Ensino
Superior do RN (IESRN) e numa unidade hospitalar. O IESRN é uma instituição de
ensino superior, que tem como objetivo oferecer cursos de graduação a população local
e de outras cidades do RN. Objetivos: Analisar as dificuldades encontradas pelos
discentes na realização do estágio curricular do curso Serviço Social do IESRN,
identificar as dificuldades dos alunos na realização no estágio curricular do curso
Serviço Social e discutir sobre a formação profissional de assistente social na área da
saúde. Método: Crítico-dialético através de pesquisa bibliográfica e aplicação de
questionário com a coordenação do curso, com a coordenação de estágio e com os
discentes. Resultados: Sabe-se que os desafios de ingressar no campo de estagio
requer a análise das possibilidades e melhorias no processo de estágio de estagio
curricular obrigatório como processo imprescindível à formação profissional de
assistentes sociais. Conclusões: Neste trabalho visamos refletir sobre os desafios e
possibilidades de melhoria no processo do estágio curricular obrigatório, pois na ação
interventiva iremos mostrar os resultados da intervenção profissional no Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).
Palavras-Chaves: Estágio curricular, Serviço Social, Dificuldades, Saúde.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS DO MUNICÍPIO DE NISIA FLORESTA/RN
Thásia Monique Ferreira Silva1, Bruna Oliveira de Assis2, Mônica Marcelino Marques3
thasiamonique38@gmail.com Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte –
IESRN
2 brunaoliveira8993@gmail.com Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
– IESRN
3
monica.marcelino14@hotmail.com Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do
Norte – IESRN
1

Introdução: Este trabalho trata sobre a Assistência Social prestada no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) em Nísia Floresta/RN. Sabe-se que a partir
da Constituição Federal de 1988 a implementação das políticas de Seguridade Social
trouxe a Política Social de Assistência destinada a prestação dos serviços
sócioassistenciais, programas e projetos de proteção básica às famílias conforme a Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993 e Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) dispondo sobre a organização da assistência descentralizando a execução dos
programas, garantindo as necessidades básicas dos cidadãos brasileiros. Tais serviços
são prestados por equipe interdisciplinar, estando assistentes sociais entre eles.
Objetivo: Mostrar a reflexão sobre a atuação da assistente social no CRAS no
município de Nísia Floresta. Método: Para entender a realidade do trabalho da
assistente social no CRAS do município de Nísia Floresta foi necessário fazer uma
pesquisa de campo através de um questionário respondido pela assistente social,
pesquisa bibliográfica, análise de legislações, e anotações em diário de campo da
observação participante realizada durante o estágio supervisionado obrigatório.
Resultado: A profissional de Serviço Social na área de Assistência Social desenvolve
ações de acompanhamento familiar, realiza palestras educativas e explicativas para
demandas específicas, inserção das pessoas em programas do governo,
encaminhamentos especiais, acompanhamento das condicionalidades do bolsa família,
visitas domiciliares, reuniões e ações comunitárias visando o fortalecimento de vínculo
familiares na execução da Proteção Social Básica. Conclusões: O Serviço Social do
CRAS em Nísia Floresta/RN utiliza diversos instrumentais técnico operativos e teórico
metodológicos na interpretação das necessidades presentes na vida dos usuários do
CRAS em Nísia Floresta/RN conforme condições éticas e técnicas de atuação
profissional nesta instituição campo de formação em Serviço Social.
Palavras-Chaves: Serviço Social, Assistência Social, Proteção Social Básica.
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O TRABALHO DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (COFI)
NO CRESS/RN
Ana Cláudia Costa da Silva
claudianaxsilva@gmail.com- Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte
Introdução: este trabalho apresenta a Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI)
no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) no RN. A criação e funcionamento
dos conselhos de fiscalização das profissões no Brasil tem origem nos anos 1950,
quando o Estado regulamenta as profissões e ofícios liberais. A concepção conservadora
que caracterizou a entidade nas primeiras décadas refletia em seus primeiros Códigos de
Ética (1965 e 1975). O Serviço Social já vivia o movimento de Reconceituação e um
novo posicionamento na categoria e das entidades do Serviço Social é assumido a partir
do III CBAS ( Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Objetivo: O presente estudo
teve como objetivo apreender, compreender e analisar as ações realizadas pela
Comissão de Orientação e fiscalização (COFI) na prática profissional dos assistentes
sociais no RN. Método: O método da elaboração do trabalho é crítico dialético, pois
analisa a realidade vista no campo de estágio do curso de Serviço Social no Instituto de
Ensino Superior do RN, onde fizemos levantamento bibliográfico e discussão histórica
do surgimento da COFI. Resultado: O Serviço social foi uma das primeiras profissões
da área social a ter aprovada a sua lei de regulamentação profissional. O processo de
renovação do CFESS e de seus instrumentos normativos: Código de Ética, Lei de
Regulamentação e Política Nacional de Fiscalização possibilitaram avanços normativos
na profissão.Conclusões: A COFI é uma comissão regimental de funcionamento
permanente com a competência de realizar ações que visam a defesa do espaço
profissional e melhoria das condições éticas e técnicas do exercício profissional do/a
Assistente Social, refletindo assim na qualidade do atendimento aos usuários/as do
Serviço Social. Diante da relevância para a profissão na publicidade do trabalho
realizado pela COFI para a classe trabalhadora de assistentes sociais, o estudo mostra a
qualidade do atendimento a partir da execução da Política Nacional de Fiscalização,
atualizada pela Resolução CFESS/CRESS nº 512/2007.
Palavras-Chave: Serviço Social, COFI, CRESS, Fiscalização.
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CONSELHOS MUNICIPAIS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Introdução: o presente trabalho resulta de entrevistas realizadas nas Secretarias de
Assistência Social das cidades de Monte Alegre e Canguaretama no Estado do Rio
Grande do Norte, o Conselho municipal é um órgão fiscalizador e deliberativo,
paritário, que reúne representantes do governo e da sociedade civil, com o objetivo de
estabelecer normas e fiscalizar a execução dos serviços sócio assistenciais, planejados
anualmente pela Secretaria de Assistência Social de cada município. Objetivos:
Compreender a função e a composição do Conselho Municipal de Assistência Social, e
suas contribuições na execução das Políticas Públicas. Método: Critico dialético, onde
se viu a realidade do Conselho por meio de entrevista em que discutimos as exigências
da disciplina Monitoramento e avaliação em Serviço Social. Resultados: Discutimos a
organização e a atuação de cada Conselho Municipal na execução da Política de
Assistência Social. De acordo com Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº
8.742/1993) é significativo o conhecimento deste instrumento de participação ativa da
sociedade na fiscalização, avaliação, deliberação e proposições de soluções a problemas
sociais a partir de uma rede de Proteção Social dividida em básica e especial.
Conclusões: Considera-se que a Proteção Social Básica tem caráter preventivo
executado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) destinado à
população que vive em situação de vulnerabilidade social, e na Proteção Social Especial
atribuída ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
destinada às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e
social.
Palavras-Chaves: Assistência Social. Proteção Social Básica. Conselhos. Serviço
Social.
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O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –CRAS E A
QUESTÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Adriano Rodrigues da Silva1, Ângela Talita de Assis Nascimento2, Carleide Ribeiro
Fontoura3, Dinara Filgueira da Silva4 e Samara Taize Soares da Silva5
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Introdução: O presente Trabalho resulta da experiência de estágio do Curso de Serviço
Social do Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte – IESRN na área de
assistência social no período de 2016.1 a 2017.2. Durante o estágio foram constatados
alguns casos de violência contra a mulher no contexto social dos municípios de Rio do
Fogo/RN e Monte alegre/RN, no qual percebeu-se que uma boa parte das demandas
atendidas surgem de mulheres que buscam o CRAS-Centro de Referência de
Assistência Social. Objetivos: O objeto foi escolhido através da observação no estágio,
por esse motivo veio a importância de Elucidar A Lei Maria da Penha e as formas de
Violência contra a Mulher. Promover junto à comunidade e aos profissionais do CRAS
de Rio do Fogo/RN e de Monte Alegre/RN palestras com o objetivo de prevenir e
sensibilizar a população para a questão da violência de gênero contra a mulher.
Compreender e identificar os tipos de violência que são mais atendidas pelos
profissionais da instituição. Orientar as mulheres sobre as formas de prevenção e
aplicação da Lei Maria da Penha. Método: A metodologia utilizada para alcançar os
objetivos idealizados no Projeto foram pesquisas bibliográfica e documental, realização
de palestra e aplicação de questionários. Resultado: As intervenções permitiram
discutir o tema com o grupo de mulheres dos CRAS e analisar a importância dos
atendimentos as usuárias em relação a violência contra a mulher, e a necessidade de
criar um grupo de mulheres no CRAS de Rio do Fogo/RN. Conclusões: Concluímos
que é importante trabalhar no fortalecimento da família na relação entre homens e
mulheres e entre pais e filhos através da informação e orientação realizadas pelos CRAS
na perspectiva de inserção nas políticas públicas e que possam contribuir para
autonomia dessas mulheres. Destaca-se a importância das delegacias da mulher, as
quais ainda hoje se constituem na principal política pública de combate a violência
contra a mulheres. Vale ressaltar a importância que o profissional de Serviço Social tem
para os usuários e o desempenho destes na garantia dos direitos, são essas questões que
fazem a diferença na vida dos usuários.
Palavras-Chaves: gênero, Lei Maria da Penha, CRAS-Rio do Fogo/RN, CRAS-Monte
Alegre/RN.
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DIREITOS E DEVERES NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR PERCÍLIO
ALVES- CEARÁ-MIRIM/RN
Leandro Pereira da Silva¹, Kyvia Heloysa Barbosa de Albuquerque Lucas²
¹leandropereira2312@gmail.com Instituto Superior Do Rio Grande Do Norte – IESRN
²kyvia2013@hotmail.com Instituto Superior Do Rio Grande Do Norte – IESRN
Introdução: o trabalho apresentar o projeto de pesquisa sobre os direitos e deveres do
usuário e acompanhantes no Hospital Dr. Percilio Alves (HDPA) em Ceará-Mirim/RN.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.
Objetivos: Propiciar reflexão sobre os direitos e deveres dos pacientes e acompanhantes
numa unidade hospitalar, dando visibilidade à importância do trabalho interdisciplinar
de Assistente Social na área da Saúde com relação aos desafios diários para a garantia
do acesso aos direitos sociais dos usuários de seus serviços. Método: Pesquisa de
campo e observação participante por meio de rodas de conversas com todos os usuários
e acompanhantes do HDPA mostrando como é importante cumprir seus deveres para o
próprio bem estar do paciente e do acompanhante, disponibilizando cartazes para
conhecimento da população. Resultados: Os resultados da intervenção serão
apresentados no Trabalho de Conclusão de curso (TCC), pois queremos com essa
intervenção contribuir para um melhor entendimento do processo saúde no HDPA
através da articulação entre diferentes saberes no hospital que oferta tratamento em
saúde pública, direito universal garantido constitucionalmente, visto nos direitos à
alimentação as visitas principalmente. Observa-se que o cumprimento do dever de não
se expor com roupas curtas e crachás de identificação protege o usuário ou
acompanhante respectivamente. Conclusões: Sabe-se que a realidade social nos
serviços de saúde são de muitos desafios e o desconhecimento de direitos e deveres
dificultam a vida de pacientes que precisam do tratamento, demanda presente no
cotidiano profissional de assistentes sociais que assistentes sociais implementam ações
que orientam sobre os caminhos de acesso a serviços..
Palavras-chave: Projeto. Serviço Social. Direitos. Deveres. Saúde.
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ATUAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL NA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DR. LEONIDAS FERREIRA (UPA ZONA SUL - CIDADE
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Introdução: Este trabalho apresenta o projeto de intervenção elaborado como exigência da
formação profissional em Serviço Social no IESRN. Se observarmos o preconizado nos
Parâmetros de Atuação Profissional de Assistentes Sociais na saúde (CFESS, 2010) é possível
observar que existem competências nas atribuições de assistentes sociais da Unidade de
Pronto Atendimento Dr. Leônidas Ferreira (UPA zona Sul Cidade Satélite) que vai de
encontro ao que está posto como referencial nos quatro eixos de atuação na área da saúde.
Objetivos: Propor Protocolo Operacional Padrão (POP) de assistentes sociais na Unidade de
Pronto Atendimento Dr. Leônidas Ferreira (UPA CIDADE SATELITE) segundo a
necessidade da população usuária do SUS em Natal/RN. Refletir sobre as competências e
atribuições profissionais previstas nas legislações profissionais de assistentes sociais; Discutir
o que é, e o que não é atribuição de assistentes sociais na Unidade de Pronto Atendimento Dr.
Leônidas Ferreira (UPA CIDADE SATELITE); Estabelecer a relação das competências com
atribuições profissionais de assistentes sociais segundo as exigências no trabalho de saúde em
Natal/RN. Método: Crítico dialético com observação participante da pratica profissional no
estágio supervisionado obrigatório. Resultados: Verificou-se a necessidade de uma
sensibilização mais incisiva no tocante ao protocolo de higienização para usuários,
funcionários e visitantes no acesso as áreas de internação como ação de promoção e
prevenção à saúde. Conclusão: A atuação de assistentes sociais na saúde está fundamentada
no atendimento direto aos usuários; nas ações de mobilização, participação e controle social;
nas ações de investigação, planejamento e gestão; nas ações de assessoria, qualificação e
formação profissional.
Palavras-chave: Serviço Social, Saúde, Estágio, Projeto de intervenção.
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O ESCLARECIMENTO QUANTO AS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
PRIVATIVAS DA/O ASSISTENTE SOCIAL NO HMWG/PSCS
Adriano Vitoriano da Silva1, Dayana Kerly de Oliveira Souza2, Jacqueline Cristina
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Introdução: Esse trabalho trata-se da experiência do campo de estágio curricular
obrigatório elaborado na formação em Serviço Social no Instituto de Ensino Superior
do Rio Grande do Norte (IESRN). Principais autores para a construção deste resumo
foram: BEHING; BOSCHETTI (2011), GIOVANELLA, (2014/2015), SIMÕES, (2012)
CFESS (2012), IAMAMOTO, (2004).O Serviço Social do Hospital Monsenhor
Walfredo Gurgel/Pronto Socorro Clóvis Sarinho integra o processo de trabalho coletivo,
que atuam na prestação de assistência às demandas dos usuários. As principais
demandas das Assistentes Sociais do HMWG/PSCS, são as admissões, declaração
,exames, translado, visitas, altas, óbitos, informações sobre tratamentos, como também
orientações e esclarecimentos com relação às normais do hospital. Objetivos:
Esclarecer aos usuários quais as competências e atribuições privativas do/a assistente
social na área da saúde. Mostrar a diferença entre competências e atribuições privativas
das assistentes sociais no HMWG/PSCS. Método: Foram confeccionado e distribuídos
folders informativos sobre as principais competências e as reais atribuições privativas
do Serviço Social; já no segundo momento houve a aplicação de questionário do
assunto abordado. Resultado: Sendo assim esclarecido a diferença entre competências e
atribuições privativas das assistentes sociais no âmbito hospitalar considerando a
opinião de usuários, acompanhantes, privados de liberdade e profissionais quanto a
responsabilidade do Serviço Social no HMWG/PSCS para estimular a reflexão quanto a
medidas para melhoria nos fluxos de usuários e acompanhantes no Serviço Social.
Conclusões: Concluir de forma sucinta o que os resultados demonstraram os usuários
atualmente conhecem o que o Serviço Social realiza na instituição.
Palavras-Chaves: Atribuições e Competências Privativas. Serviço Social e Saúde.
Pacientes e Acompanhantes.
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O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NO TRABALHO COM A CRIANÇA COM
CÂNCER NA REALIDADE DA CASA DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER
DURVAL PAIVA
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Introdução: Este trabalho visa mostrar a importância do fazer profissional do
Assistente Social, na Casa de Apoio à Criança com Câncer, discutindo as principais
competências e atribuições neste campo de atuação, viabilizando uma discussão entre a
teoria e a prática. Entende-se que o fazer profissional do (a) Assistente Social inserido
na Política Nacional de Assistência Social -PNAS é de extrema importância, para tanto,
incluído em nosso processo de estudo, na inserção do trabalho voltado a crianças com
câncer, este terá uma atribuição voltada à efetivação de direitos aos destituídos,
acompanhando o objetivo da PNAS. Objetivos: Analisar o fazer profissional do
Assistente Social na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva. Metodologia:
A metodologia desse estudo foi construída por vários aspectos determinantes, iniciando
com a observação sistemática diante da vivência no campo de estágio curricular,
pesquisa descritiva e documental – realizada na instituição. A atuação do assistente
social se faz desenvolvendo ou propondo políticas públicas que possam responder pelo
acesso dos seguimentos de populações aos serviços e benefícios construídos e
conquistados socialmente principalmente aqueles da seguridade social. Conclusões: A
partir do que foi apresentado no trabalho foi possível constatar a importância dos
serviços prestados na CACC, onde os pacientes e seus familiares dispõe durante todo o
tratamento. Instituições como essa possuem um valor inestimado para sociedade, onde
quase sempre cumprem ações que é dever do Estado e que recaem a este sistema
assistencialista que ainda são refúgios para esses indivíduos.
Palavras – Chaves: Assistente Social, Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval
Paiva (CACC), Política Nacional de Assistência Social (PNAS).
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