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DIR01
A EMANCIPAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DO CASAMENTO DOS
MENORES DE 16 ANOS
ANDRÉIA CARLA PRAZERES MUNFORD, IARA MILLER, JOSIAS DE ASSIS
ROCHA, LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS, VANESSA KELLY SALES DA
COSTA, MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS, ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
andreiamunford@hotmail.com, iaramiller@hotmail.com, josiasrochapc@gmail.com,
leonardorp@gmail.com, vanessacosta.vc211@gmail.com,
medeiros.vitoriasantos@gmail.com, alexlimarn@yahoo.com.br.

Resumo:
Este artigo objetiva expor, mesmo que de forma simples, os efeitos jurídicos gerados
pela emancipação, bem como as formas em que ela ocorre. O tema é muito interessante,
visto que conduz à reflexão sobre as ocasiões nas quais o matrimônio é permitido no
direito brasileiro. Neste trabalho será dado ênfase, especialmente, ao caso do menor
púbere (os jovens maiores de 16 e menores de 18 anos), bem como no caso do caso de
casamento do menor impúbere (os menores de 16 e maiores de 14 anos). Foi realizada
análises em artigos científicos, e sentenças judiciais em pesquisas de internet. Abordase a abrangência da eficácia da emancipação, bem como as limitações ao emancipado
pelo casamento. Ocorrendo emancipação por qualquer das formas previstas em lei, não
abrangerá a lei penal, pois o menor de 18 anos continuará sendo penalmente
inimputável. Até mesmo na relação civil, o emancipado encontrará limitações, como por
exemplo, para retirar a Carteira Nacional de Habilitação. No caso de negativa dos pais
poderá o juiz autorizar o casamento por meio de ação de suprimento de vontade.
Palavras-chave:
Direito Civil, Casamento, Emancipação Judicial, incapaz.
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DIR02
A APLICABILIDADDE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANNCIAL COMO
FATOR DE EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS
ROSE MARY SANTANA CONCEIÇÃO, DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO
rosemary.s.c@hotmail.com, araujodaniel@hotmail.com
Resumo:
Introdução: O instrumento doutrinário Adimplemento Substancial é corolário dos
princípios contratuais modernos (da boa fé objetiva, art. 422, CC, e outros) que mesmo
sem previsão expressa no Código Civil de 2002, consubstancia-se nesses princípios e
impõe limitações à extinção do contrato, não obstante a obrigação não tenha sido
plenamente satisfeita, mas tenha, substancialmente, se aproximado do seu propósito
final: o cumprimento da obrigação na sua totalidade. Isto é, esse instrumento é operado
de modo a não permitir que haja resolução do vínculo contratual em caso de
cumprimento da quase totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Objetivo: De
modo que, o proposito desse trabalho é problematizar a ausência de formalidade na
previsão legal, analisar os critérios de aplicação da doutrina. Perceber em que medida a
incidência da referida doutrina poderá abrir precedentes para o inadimplemento doloso
das obrigações. Resultado: A relevância da análise reside na ponderação sobre o
equilíbrio nas relações contratuais e a hipótese de reincidência dolosa do
inadimplemento. Metodologia: A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográficas.
Conclusão: Conclui-se, por ora, que ainda não se pode afirmar que a incidência dessa
teoria seja uníssona à satisfação bilateral esperada na conclusão do contrato.
Palavras-chave:
Inadimplemento Substancial, Boa fé Objetiva, Obrigação, Contrato.
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DIR03
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS DELITOS DE
FURTO E DESCAMINHO.
HUGO ERNESTO SOUZA DOMOTOR, JÔNATAS COSME DE OLIVEIRA
NEVES, NATALIA TAYANNY ARAUJO ANUNCIAÇÃO, RICHARDSON
CLIVERTON OLEGÁRIO DE ARAUJO, VANESSA PEREIRA CARMONA DOS
SANTOS, MANOEL FERNANDES BRAGA
hugoesd@outlook.com,
jonatascosme@gmail.com,
natallyataraujo@gmail.com,
richaaaraujo@gmail.com, vpcdireito@gmail.com, fernandes_direito@yahoo.com.br
Resumo:
O presente artigo visa abordar o princípio da insignificância nos delitos de furto e
descaminho. Bem verdade, que não há nenhuma disposição legal sobre esse princípio,
sendo uma construção puramente doutrinária e jurisprudencial. Neste sentido justamente
por isso, observamos divergências na aplicação deste princípio dos tribunais superiores.
O objetivo deste é identificar o campo da controversa aplicação do princípio da
insignificância em face do direito penal. Como metodologia utilizaremos a pesquisa
bibliográfica, a forma dedutiva, livros de direito penal e precedentes do STJ e STF.
Partindo desse pressuposto, passou a se compreender que aspectos como a tipicidade
deveriam ir além da mera subsunção do fato a norma. Deveria se levar em conta,
também, todo o aspecto social, histórico e circunstancial na qual aquele fato foi
praticado, antes de submetê-lo a materialidade normativa. Chegamos à conclusão de que
à incidência da aplicação do princípio da insignificância, deve haver limites quanto a
sua aplicação, e fixação de critérios mais objetivos que delimitem o seu
reconhecimento. Logo um possível passo seria uniformização dos julgados, o que
chegaríamos a uma definição legal do princípio, discriminando sua exata aplicação,
obtendo assim, um critério mais objetivo.
Palavras-chave:
Princípio da Insignificância, jurisprudência, Furto, Descaminho.
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DIR04
A DUPLA PATERNIDADE NO REGISTRO CIVIL BRASILEIRO
JÚLIO DERIK SILVA AZEVEDO, ANA MARIA SILVA DA COSTA LIRA,
MARCOS ANTÔNIO GAMA DOS SANTOS, JANNE CLÉSIA MIC BEZERRA,
VALKIRIA SANTOS DA FONSECA LIMA, ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
derikazevedo2013@hotmail.com,
anamaria.silva2002@yahoo.com,
marcosgama77@hotmail.com,
janne.clesia@hotmail.com,
valsantos.limapsicologia@gmail
Resumo:
Introdução: A presente pesquisa de iniciação científica analisa a possibilidade de
registro da dupla paternidade no registro civil dos cidadãos brasileiros, sendo uma a
paternidade biológica e a outra a paternidade afetiva. Reflete sobre o reconhecimento da
paternidade, a afetividade e Princípios Constitucionais envolvidos no tema, busca o
pensamento da doutrina e jurisprudência a respeito do assunto, também tem como
propósito destacar a questão social e humana envolvida, pois trata da relação de filiação
socio afetiva, sendo esta filiação, fruto do afeto e sua concretização em âmbito familiar.
Objetivo: Averiguar na dupla paternidade o reconhecimento da proteção jurídica, como
forma de garantir ao indivíduo o direito à felicidade e aos vínculos concomitantemente,
numa perspectiva social da pessoa de direito com dupla paternidade. Metodologia:
Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, textual e qualitativa, a qual nos
possibilitou o aprofundamento das questões levantadas no estudo em tela. Resultados:
Os resultados obtidos dos quais abordados nesta temática nos possibilitaram a uma
compreensão dos trâmites no processo sobre a dupla paternidade na sociedade atual. Os
avanços tecnológicos, culturais e biopsicossociais da humanidade, bem como as novas
definições e formas de constituição das famílias possíveis, são fundamentais na
apreensão da importância de lançar um novo olhar sobre o afeto, que tem ocupado um
espaço cada vez mais significante nas possibilidades de efetivação do constitucional
direito à convivência familiar. Conclusão: Conclui-se que a dupla paternidade é um
amplo processo de evolução no direito de família e uma constante busca pelos direitos
sociais e fundamentais.
Palavras-chave:
Direito, Constituição, Princípios, Paternidade e Afetividade.
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DIR05
A GUARDA NO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADA
LORRANE NASCIMENTO, WENDEL AMORIM, EDMILSON HOLANDA, VITOR
MACEDO, ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
lorrane_nascimento@outlook.com,
wendelamorimsantos@gmail.com,
edmilsongrilo@hotmail.com, vitormacedo@gmail.com, alexlimarn@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: Conforme a guarda dos filhos incapazes de pessoas que, por alguma razão,
vivam separadamente, desmanchando eventual vínculo familiar entre elas existente, e
Como esse fato não é apto a desfazer os vínculos entre cada um dos genitores e seus
filhos, torna-se imperiosa a atribuição da guarda a um ou a ambos os pais com a guarda
simples, alternada ou compartilhada, mesmo quando a criança ou um dos genitores
venham a residir no estrangeiro o que causa conflito de qual norma deve se aplicar, a
qual se encontra resposta e fundamento na Súmula. 383 do STJ, afirmando que: “A
competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em
princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”. Objetivo: O tema em tela
tem como objetivo uma análise da questão tomando em consideração os casos com
elemento estrangeiro, ou seja, com algum fator que possa desvincular o caso fático de
sua subsunção exclusiva ao ordenamento jurídico nacional, ligando-o, potencialmente,
a outro ordenamento jurídico, quer pelo fato de um dos pais ser nacional de ou
domiciliado em Estado estrangeiro, quer porque a criança seja estrangeira, ou, ainda,
por um dos genitores manifestar a intenção de passar a residir no exterior, mesmo que
todos os elementos até então existentes indicassem conexão exclusiva com o
ordenamento brasileiro. Metodologia: O método utilizado foi o comparativo que não se
confunde com a mera descrição dos ordenamentos jurídicos (nacional e internacional),
exigindo, isso sim, a análise de cada um dos fatores considerados relevantes em ambos
os ordenamentos. Resultado: O tema envolve, assim, urna série de institutos jurídicos
ligados, em última análise, à proteção da criança em suas relações privadas (familiares),
sejam elas de âmbito eminentemente pessoal, sejam, por outro lado, de âmbito
patrimonial, englobando-se, desse modo, os direitos humanos e o direito internacional
privado. Conclusão: Com tudo exposto, podemos chegar à conclusão que o tratamento
sistemático à matéria tema do presente estudo, e de indicar ao legislador nacional e ao
Poder Executivo - dotado de competência para representar o país nas relações
internacionais.
Palavras-chave:
Familiar, Genitores, Institutos jurídicos e Direito internacional privado.
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DIR06
A ISONOMIA E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO DIREITO À
EDUCAÇÃO
JÚLIO DERIK SILVA AZEVEDO ANA MARIA SILVA DA COSTA LIRA
MARCOS ANTÔNIO GAMA DOS SANTOS JANNE CLÉSIA MIC BEZERRA
VALKIRIA SANTOS DA FONSECA LIMA ALAN DIAS BARROS
derikazevedo2013@hotmail.com
,
anamaria.silva2002@yahoo.com.br
,
marcosgama77@hotmail.com
,
janne.clesia@hotmail.com
,
valsantos.limapsicologia@gmail.com, alandbarros@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: No presente trabalho destacam-se as possíveis colaborações dos Princípios
da Isonomia e da dignidade da pessoa humana quanto ao direito à educação a fim de
enfatizar uma questão social e doravante humana, pois trata-se de um direito
fundamental para o desenvolvimento, aprendizagem e a iniciação gradativa ao mercado
de trabalho e a formação do futuro cidadão. Objetivo: o objetivo desta pesquisa é propor
uma reflexão sobre a conquista do direito à educação e sua relação com os princípios da
isonomia e da dignidade da pessoa humana, quanto ao direito à educação oferecida aos
cidadãos. Metodologia: Utilizaram como metodologia as ferramentas de pesquisa
bibliográfica e textual e qualitativa, tanto da área educacional quanto jurídica, que
possibilitou o aprofundamento das questões elencadas outrora. Resultados: Os
resultados obtidos nesta temática nos possibilitaram a uma compreensão sobre os
princípios constitucionais, com ênfase no tema tratado nesta pesquisa, onde este
princípio concebe um dos mais elevados valores da sociedade. Conclusão: O princípio
da Isonomia e da dignidade humana quanto ao direito à educação, sustenta os pilares de
todo o sistema constitucional e que o referido princípio vem acompanhando o homem
em toda sua evolução na sociedade.
Palavras-chave:
Constituição, Princípio e Dignidade. Isonomia, dignidade, educação
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DIR07
A LEI COMO FORMA LIMITADORA DA DISPOSIÇÃO DO PRÓPRIO
CORPO
FABIO EDUARDO DE CARVALHO, GIORGI BRUNO SOARES DE SOUSA,
GERALDA BEZERRA DA SILVA, MARCOS VENÍCIUS DANTAS MEDEIROS,
RICARDO XAVIER MACIEL
fabioescolhidodejesus@gmail.com,
giorgibrunoss82@gmail.com,
geraldabezerra2@gmail.com, Dokimos80@live.com, xamaricado@hotmail.com
Resumo:
Introdução: Atualmente, a medicina e a mídia indicam os padrões de beleza,
incentivando intervenções cirúrgicas que modificam o próprio corpo causando
mudanças perceptíveis fisicamente. Enfatizamos as premissas do respeito aos limites da
disposição do próprio corpo, os direitos da personalidade, os quais defende a proteção
da vida e a integridade física. Objetivo: Refletir sobre a capacidade jurídica da pessoa
humana e os limites da disposição do próprio corpo, levando em consideração que a
personalidade jurídica é o atributo que da base aos direitos e obrigações. Demonstrar a
possibilidade, através de direitos subjetivos, de defender o que lhe é próprio como
identidade, liberdade, autonomia e equiparar as situações jurídicas sobre o livre querer
dos indivíduos e o rigor da Lei. Metodologia: Utilizamos a pesquisa bibliográfica e
legislativa, e ainda, o método empírico e/ou científico-positivo com estudo de caso,
onde a pessoa detentora de direitos e obrigações desencadeia o fato a ser regulado pela
lei. Resultado: Quanto à disposição do corpo identificamos que diariamente dispomos
do corpo como cortar o cabelo, fazer unhas e até em atitudes mais complexas como doar
órgãos, e exercer o direito na mudança de sexo, contudo observamos não ser permitida a
doação de órgão se só tivermos um único, como coração, fígado, dentre outros, e
quando possível é permitido somente com consentimento médico de que não afetará
deformidade física ou psíquica. Conclusão: Há proibição de ato de disposição do
próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física, porém
suporta exceções como tatuagem e piercing. Quanto à disposição corporal, quando
houver exigência médica como amputação e transplante, preceitua o artigo 13 dos
direitos da personalidade que: “salvo por exigência médica, é defeso o ato da disposição
do próprio corpo, quando importar a diminuição permanente de integridade física, ou
contrariar os bons costumes.”
Palavras-chave:
Dispor, Corpo, Personalidade e Autonomia.
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DIR08
A LEI DAS XII TÁBUAS DO DIREITO ROMANO: UMA CONQUISTA DA
PLEBE
FRANCISCO JOSÉ DE ALCÂNTARA ARAÚJO, JANNE CLÉSIA MIC BEZERRA,
JÚLIO DERIK SILVA DE AZEVEDO, MARCOS ANTÔNIO GAMA DOS SANTOS,
VALKIRIA SANTOS DA FONSECA LIMA E DIEGO SIDRIM GOMES DE MELO
franciscoacl04@gmail.com, janneirineu@tjrn.jus.br, derikazevedo2013@hotmail.com,
marcosgama77@hotmail.com,
valsantos.limapsicologia@gmail.com,
diegosidrim@hotmail.com
Resumo:
Na época do Império Romano havia duas grandes classes sociais: os patrícios e os
plebeus. Estes eram pessoas livres, mas não eram considerados cidadãos, enquanto
aqueles eram cidadãos que formavam a parte nobre da população romana e tinham
muitos privilégios. Muitas eram as divergências entre patrícios e plebeus, pois as leis
eram aplicadas pelos pontífices e representantes dos patrícios, que as guardavam em
segredo, e as aplicavam contra os plebeus. Como os magistrados eram patrícios e estes
julgavam os casos com fundamento nas tradições, muitas incertezas eram geradas a
partir de seus julgamentos, não existindo uma segurança jurídica. Esse fato fez com que
a plebe agisse e conquistasse uma vitória que foi a promulgação da Lei das XII Tábuas,
durante o período da República em Roma, sendo o primeiro conjunto de leis escritas
desta. Objetiva o trabalho uma análise da Lei das XII Tábuas, um marco nas leis de
Roma, por serem as primeiras leis escritas. A metodologia consiste em pesquisa de
natureza aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa, com objetivo
descritivo e de propor avaliação formativa. A Lei da XII tábuas foi criada no ano de 451
a.C., sendo as seguintes: Tábua I: estabelecia como deveria ser o procedimento de
chamamento do réu a um processo, Tábua II: continuava a primeira (regras de direito
processual), Tábua III: trata da execução dos devedores, Tábua IV: registra o pátrio
poder, Tábua V: regras acerca do direito hereditário e da tutela, Tábua VI: regras
relacionadas à propriedade e a posse, Tábua VII: toda a propriedade deve ter uma
estrada, Tábua VIII: crimes e condutas ilícitas no direito romano, Tábua IX: regras com
características públicas, onde os privilégios não poderiam ser ignorados, Tábua X:
regras com relação aos funerais e o respeito aos mortos, Tábua XI: não era permitido o
casamento entre patrícios e plebeus, Tábua XII: os escravos eram considerados como
incapazes para todos os atos. A Lei das XII Tábuas foi de suma importância para toda a
posteridade, visto que foi o primeiro documento legal escrito do direito romano, início
onde se basearam praticamente todos os corpos jurídicos do Ocidente.
Palavras-chave:
Palavras-chave: Direito Romano – Lei das XII Tábuas – Período da República.
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DIR09
A LEI DO FEMINICÍDIO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA EFICÁCIA DA LEI
13104 NO BRASIL
ALANA DOS SANTOS SOUZA, BRENDA MARINHO DA SILVA, BRUNO DA
SILVA, ROMÁRIO AUGUSTO DE ARAÚJO MARIZ, MANOEL D´AGONIA
FERNANDES BRAGA
alana_souzza@hotmail.com,
brenda.12.marinho@gmail.com,
brunofive173@hotmail.com,
romario.augustomariz@gmail.com,
fernandes_direito@yahoo.com.br
Resumo:
O presente estudo consiste em uma análise crítica da efetividade da Lei 13.104/2015,
mais conhecida como a Lei do Feminicídio, abordando o papel da lei na sociedade
brasileira desde que foi sancionada, no dia 9 de março de 2015, alterando o Código
penal (Art. 121 do Decreto Lei n° 2.848/10), incluindo o feminicídio como
qualificadora de homicídio. O objetivo do estudo foi a análise da Lei do Feminicídio
quanto a colaboração com a redução de mortes e violência contra mulheres, ou se
apenas está de forma simbólica e não efetiva no Código Penal (CP). A burocracia e a
falta de ferramentas que garantam a segurança da mulher de maneira rápida e eficaz, faz
com que a lei do Feminicídio seja apenas simbólica, já que não trouxe resultados
positivos no atual cenário criminal do Brasil.
Palavras-chave:
Feminicídio, homicídio, violência contra mulher.
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DIR10
A LETALIDADE POLICIAL EM NATAL, RIO E SÃO PAULO EM 2017: UM
ESTUDO COMPARATIVO
GIORGI BRUNO SOARES DE SOUSA, EMMANUEL DE SOUSA CAMPOS,
RICARDO XAVIER MACIEL VITORIA SANTOS MEDEIROS
giorgibrunoss82@gmail.com,
emmanuelcampos@ig.com.br,
xamaricado@hotmail.com, medeiros.vitoriasantos@gmail.com
Resumo:
Introdução: A partir de meados da década de 2000, as cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo conseguiram diminuir sua taxa de homicídios significativamente e deixaram de
ser consideradas as mais violentas do país. A cidade do Natal, capital do Rio Grande do
Norte, em um contraponto neste período já mencionado, assiste um aumento
considerável de sua taxa de homicídios. Neste cenário de aumento da violência, o
aparato policial possui um papel relevante no enfrentamento desta nova realidade. No
atendimento da ocorrência, o operador de segurança pública deve regular as relações
interpessoais por meio da comunicação, táticas físicas e o uso de armas. A polícia é
autorizada legalmente a usar a força. Por definição, policiais recebem o aval do estado
através do Código Penal Brasileiro, em seu artigo 23, determina que é excludente de
ilicitude o Estrito cumprimento de dever legal “quando o autor tem o dever de agir - por
ser agente público - e o faz de acordo com determinação legal”. Mas o mesmo artigo do
Código Penal descreve que o agente, em qualquer das hipóteses, responderá pelo
excesso doloso ou culposo. O desafio é determinar, preferencialmente com ampla
participação da sociedade, como as forças de segurança devem usar esse mandato e a
melhor forma de minimizar as mortes de suspeitos e policiais. Objetivo: O presente
artigo tem por finalidade comparar os dados sobre letalidade policial em 2017 nas
cidades do Rio de Janeiro, Natal e São Paulo. E verificar se há, em Natal, ligação direta
entre a taxa de homicídio e a taxa de letalidade policial. Metodologia: Foram utilizados
neste artigo os dados estatísticos disponibilizados pelas Secretarias de Segurança
Pública das três unidades da federação já mencionadas. Resultado: A pesquisa atestou
que a cidade de Natal/RN tem uma menor taxa percentual de ações típicas de Estado em
relação ao total de homicídios (6,8%) do que São Paulo/SP (37,2%) e que a taxa do Rio
de Janeiro/RJ (26,1%). Conclusão: Há um aumento de 76% de ações típicas de Estado
no município de Natal, e de 200% no óbito de agentes da segurança pública entre 2016
e 2017. Em relação ao número total de homicídios na capital, esses números não são
considerados fatores preponderantes para o aumento da taxa, uma vez que o número
total de mortes na capital foram 438, e os de óbitos de agentes 9 e os de ações típicas de
Estado 30. Um fator para o aumento, possivelmente seja o ingresso das facções
criminosas diversas no estado.
Palavras-chave:
Natal/RN. Letalidade policial. Homicídios.
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DIR11
A MÃE E A GESTAÇÃO DOS ANENCÉFALOS NO DIREITO BRASILEIRO
WASHINGTON LUÍS DUARTE SIMPLICIO, JAKSONMERIO FERREIRA
GALVÃO, EDIGLEIS FERREIRA GALVÃO, ALAN DIAS BARROS,
ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
washington.simplicio@hotmail.com, fgalvaoj@gmail.com, Ferreira18@gmail.com,
alandbarros@yahoo.com.br, alexlimarn@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: O Sistema Nervoso Central humano se desenvolve no primeiro mês de
gestação, com a criação de uma forma chamada de tubo neural. Com o desenvolvimento
do feto, é no fechamento deste tubo neural que se desenvolve o encéfalo (incluindo o
cérebro), e a caixa craniana. A anencefalia é justamente a má formação desse tubo
neural, onde não acontece o fechamento do mesmo como normalmente ocorre. Em
virtude disso, o cérebro e a caixa craniana não se desenvolvem perfeitamente, restando
apenas este tronco cerebral, que é responsável pela manutenção das funções vitais do
bebê. O feto portador de anencefalia apesar de ter as funções vitais básicas, não pode
ver, ouvir, sentir, não tem ao menos consciência, visto que todas essas funções provêm
da atividade cerebral. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo realizar um
estudo no que diz respeito à cláusula pétrea do direito à vida, garantido na Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 5º, com enfoque nos direitos dos nascituros portadores
de anencefalia. Metodologia: Para a realização deste estudo foram realizadas diversas
pesquisas bibliográficas, e pesquisas jurisprudenciais por meio eletrônico em consulta a
sites especializados na internet que versam sobre o tema. Resultado: O presente estudo,
nos trouxe a constatação que, a deformidade é diagnosticada por exames médicos
especializados como ultrassonografia a partir da 12ª semana de gestação, e que não há
forma de tratamento ou cura. Com isso, quanto ao nascimento ou aborto do nascituro
cabe a mãe decidir se vai ter ou não a gestação completa. Conclusão: Estima-se que no
Brasil aconteça um caso de anencefalia a cada 1000 nascimentos, com isso, para as
mulheres e para a sociedade, existe uma alta complexidade e uma magnitude
imensurável na decisão a ser adotada pelas mães de bebês anencéfalos. Com a votação
da ADPF 54 no ano de 2012, é importante esclarecer todos os direitos às gestantes e
permitir que elas façam a melhor escolha entre o parto e o aborto hoje legalmente
permitido.
Palavras-chave:
Mãe, Anencéfalo, Direito a Vida, Decisão
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DIR12
A PRÁTICA DO NEPOTISMO E A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANDREZA SOARES DE MENEZES, ANA CLARA MUNIZ, LIGIANNE LIVIA
MOURA, MÁRCIA MARIA N SILVA, SARA TALITA DE ALMEIDA ALVES
NASCIMENTO
andreza_soares10@hotmail.com,
munizanaclara98@gmail.com,
ligianne1991@gmail.com, marcianascto14@gmail.com, talita.nsto@gmail.com
Resumo:
Introdução O presente resumo tem como finalidade expor alguns aspectos teóricos no
que se refere à prática do Nepotismo, e fazer uma breve citação dos princípios que
regem a Administração pública que são violados quando ocorre a prática do Nepotismo.
Objetivo A elaboração desse resumo proposto pelo o docente Daniel de Araújo, tem o
objetivo de facilitar aos discentes o entendimento sobre o tema abordado em sala de
aula - princípios da Administração Pública - utilizando-se desse trabalho para ter melhor
absorção da temática pelo lecionado. Metodologia O método utilizado para o
desenvolvimento deste trabalho foi o de pesquisa pura básica, aonde tem como objetivo
produzir um conhecimento sobre a violação dos princípios que regem a Administração
Pública. Nepotismo é o ato que consiste no favorecimento de parentes para ocupar
cargos na Administração Pública, levando em consideração apenas os laços parentais,
ignorando a existência de possíveis pessoas mais qualificadas para ocupar tais cargos. O
Nepotismo é uma prática que afronta a forma republicana e democrática de gestão da
coisa pública, e viola os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da
igualdade e da eficiência. O princípio da moralidade fica comprometido tendo em vista
que nem sempre as pessoas escolhidas para os cargos priorizam o bem público, mas
sim, o próprio bolso, desrespeitando os princípios éticos de razoabilidade e justiça. O
agente que pratica Nepotismo utiliza-se de interesses pessoais na gestão de coisas
públicas e esse tipo de atitude fere o princípio da impessoalidade, o qual estabelece que
os atos do agente público devem estar condicionados ao Estado e ao interesse público.
O Nepotismo viola o princípio da igualdade uma vez que não admite um tratamento
justo para todos, impedindo, assim, oportunidades iguais. Fere também o princípio da
eficiência porque as pessoas escolhidas, tendo como único critério o parentesco, nem
sempre são as mais capacitadas para a prestação da atividade para a qual foram
designadas. Existe na Constituição Federal a 13ª Súmula Vinculante. Esta súmula, que
teve aprovação conquistada no mês de agosto do ano de 2008, diz que a prática do
Nepotismo é reprimida a nível da União, nos municípios e nos estados, nos Três
Poderes. Além disso, a 13ª Súmula também proíbe e prevê o nepotismo cruzado.
Conclusão A prática do nepotismo viola, primeiramente, o senso comum de justiça.
Justiça no sentido de oportunidade e direitos iguais a todos. Os ocupantes de cargos
públicos não ocupam empregos privados nem são donos de uma empresa familiar, onde
mandam e desmandam da forma que bem entendem. Ocupam cargos públicos, são
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gestores da coisa coletiva, do dinheiro público e, como tal, devem zelar pela eficiência e
probidade do serviço público.
Palavras-chave:
nepotismo, moralidade, impessoalidade, súmula 13, princípios da administração
pública.
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DIR13
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CODIGO CIVIL
GILDEMIR LUIS, WELINGTON, SILVIO SALES
silviomsales@Hotmail.com, gildemirluis@gmail.com, welington@gmail.com
Resumo:
Na evolução do Direito Civil relacionado a prestação de serviços tanto o tomador
quanto ao prestador de serviços tem seus direitos e deveres já que se trata de um
contrato bilateral seja ele físico ou intelectual, este artigo vem trazer um esclarecimento
deste assunto através de pesquisa no Código Civil Brasileiro, definido quais são os
direitos e deveres de cada, em um contrato de prestação de serviços. Sendo assim, por
ser um contrato celebrado por duas pessoas, ambas são responsáveis na onerosidade,
pois um prestara o serviço e o outro pagara pelo serviço prestado, tendo este início e
fim.
Palavras-chave:
Direito civil, contrato. Objeto. Remuneração, extinção.

21

DIR14
A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
ADRIANO ROMULADO FERNANDES DE ARAUJO, LEONEL BARBOSA DO
NASCIMENTO, LUIZ ANDRÉ CAMARA DE MEDEIROS, SIDNEY SILVA DE
ALBUQUERQUE
arfa297@yahoo.com.br,
luizandrecm@bol.com.brsidneysilvadealbuquerque@gmail.com
Resumo:
O presente estudo tem como objetivo a análise da mudança pela qual a responsabilidade
objetiva passou, saindo de uma fase engessada onde a predominância enxergava
somente a responsabilidade por culpa. Destarte a isso fizemos uma análise em
consonância com uma abordagem contemporânea, a do risco. Da mesma forma,
analisaremos sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro face a uma
complementação mista de convivência, tendo como premissa, a forma contemporânea
do direito a paz social onde os interesses conflitantes são levados a uma harmonização
de interesses. Este artigo está embasado em livros, periódicos e artigos de juristas que
dissertaram sobre o assunto.
Palavras-chave:
Responsabilidade objetiva, Risco, Indenização, Dano, Culpa.
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DIR15
A TEORIA DA PONDERAÇÃO DIFERENCIADA COMO NECESSIDADE DO
SEU RECONHECIMENTO PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DO RÉU
PRISCILA BRAGA, LUIZ BRANDÃO, ALAN DIAS BARROS, MANOEL
FERNANDES BRAGA
bragapriscila55@gmail.com,
Luizbrandao1976@gmail.com,
alandbarros@yahoo.com.br
Resumo:
"INTRODUÇÃO: Abordaremos sobre a tripartição dos poderes, proposta por
Montesquieu: Legislativo, Executivo e Judiciário, conforme abraçou à Constituição
Federal de 88 e a aplicabilidade desses poderes no dia a dia da população brasileira.
Usaremos a Lex tertia para mostrar essa aplicação.
OBJETIVO: Contextualizar as funções dos três poderes e exemplificar casos
envolvendo a Lex tertia.
METODOLOGIA: Pesquisa realizada na constituição federal e nos órgãos judiciais que
evidenciam essa diferenciação e seus aspectos.
RESULTADOS: A Constituição Federal foi criada para garantir a todo cidadão
brasileiro o acesso a qualidade de vida que permeiam a condição humana da nossa
sociedade. Cabe aos três poderes garantir que esse conjunto de direitos e deveres seja
aplicado a toda a população. Legislativo: Tem como função ordenar e criar leis para o
país. Além de julgar e fiscalizar as políticas públicas do poder executivo. Judiciário: É o
responsável por julgar usando como base as leias criadas pelo legislativo e constituição
federal. Executivo: É o poder que administra e executa as ações que beneficiam a
população e aplica as leis. No entanto, mesmo acobertados com tamanha base jurídica e
técnica, alguns grupos de magistrados convergem em determinadas decisões criando
uma terceira norma. Denominada “lex tertia”, esta figura do mundo jurídico é entendida
como a aplicação de duas ou mais leis, criando uma terceira lei para aplicar ao caso
concreto, beneficiando-se assim o réu, da forma mais ampla possível.
Um dos casos que podemos utilizar para exemplificar a Lex tertia, é com relação a casos
envolvendo tráfico de drogas. A Lei 6.368/76 em seu artigo 12 estabelecia uma pena de
3 a 15 anos de prisão, sem, contudo, prever qualquer hipótese de diminuição de pena. Já
a nova lei de drogas (11.343/06) prevê uma pena de 5 a 15 anos de prisão, todavia se o
réu for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não
integrar qualquer organização criminosa terá uma causa de diminuição de pena de um
sexto a dois terços. Vemos assim que a nova lei aumentou a pena base em dois anos,
tornando-se mais grave. Porém, criou-se uma causa de diminuição de pena, antes não
prevista, e que poderiam se beneficiar inúmeros réus. Sabemos que a Constituição
Federal prega pela retroação da lei penal quando esta beneficiar o réu. E neste restou-se
o conflito: poderá a esta retroação ser parcial? A Constituição Federal autorizou a
cumulação de leis? Será questão de interpretação jurisdicional a beneficiar o réu, ou a
criação de uma nova lei penal? Antes da Súmula 501 do STJ, os magistrados entediam
pacificamente que a retroatividade destas duas leis era possível, contudo, com relação a
mescla dos dispositivos legais não era unânime. A 6ª Turma do STJ, como ocorreu no
julgamento do HC 102.544, entendeu pela combinação de leis para beneficiar o réu,
entretanto, a 3ª Turma do Tribunal decidia-se pela não aplicação dos dois dispositivos,
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pois estaria, desta maneira, criando uma terceira norma. Nesse entendimento, o
magistrado leva em consideração o princípio humanitário da pena em favor do réu,
estabelecendo aí um favorecimento, em nome dos direitos humanos.

CONCLUSÃO: Os Direitos Humanos são os direitos básicos de todos os seres
humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas afirma que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direito”. Com isso, verificamos que a Lex tertia procura garantir esses direitos quando
há convergências jurídicas."
Palavras-chave:
Tripartição dos poderes, Direitos Humanos, Lex Tertia, Constituição
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DIR16
ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
ANA CECÍLIA PEREIRA DA SILVA, ELISANGELA RODRIGUES
NORONHA, ALEXANDRO LIMA DE MOURA
anceccilia@gmail.com, elinoronha2202@gmail.com, alexlimarn@yahoo.com.br

DE

Resumo:
"A finalidade deste artigo é expor o que é a alienação parental, discutir seus efeitos não
só na vida e no psicológico da criança ou adolescente afetado, como também as
consequências jurídicas, familiares e sociais. Evidenciando o abuso de poder com
intenção manipulativa do responsável para com o menor vulnerável, no intuito de
atingir o(a) ex companheiro(a) não detentor da guarda, mostrando, por meio da análise
de casos de alienação parental e da lei que foi criada para solucioná-los, Lei 12.318/10,
que isso pode acontecer de diversas formas. Indo além, o artigo remete a
responsabilidade constitucional do estado de proteger a família, garantindo seus
direitos. Frente a um tema tão atual na sociedade brasileira, que, enraizou culturalmente
o exercício de tal delito, se faz necessária essa discussão com a finalidade de esclarecer
o peso que tal ato exerce na vida de toda a população.
Palavras-chave:
alienação parental, família, guarda, criança e adolescente.
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DIR17
ANÁLISE AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO A
LUZ DO CÓDIGO PENAL
SINÁRIA ELISIÁRIA DA SILVA, THASSIANA RAMOS DE LIRA, IRIS MARIA
DE OLIVEIRA, MANOEL FERNANDES BRAGA
sinariaeli@gmail.com,
thassianaramos@hotmail.com,
irismaria@tjrn.jus.br,
fernandes_direito@yahoo.com.br
Resumo:
O crime de falsificação de documento público está previsto no artigo 297 do Código
Penal e elencado no rol dos crimes contra a fé pública, trata-se do ato de falsificar, no
todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro dando
nova forma e conteúdo. O ato praticado pelo sujeito ativo tem como pena reclusão, de 2
(dois) a 6 (seis) anos, e multa. De acordo com o primeiro parágrafo do referido artigo se
o sujeito é agente público e usa do cargo para praticar o delito essa pena aumenta-se de
sexta parte. Para esse crime não há forma culposa, sendo admissível somente a forma
dolosa. A análise objetiva estudar a consumação do crime em tela, assim como o bem
jurídico tutelado. A metodologia funda-se em análise aplicada para expor conceitos,
aplicação e pena ao crime de acordo com o Código Penal Brasileiro. Encontra-se como
resultado para a consumação o ato da falsificação ou da alteração do documento, não
sendo necessário seu uso ou afetar alguém para que seja consumado. O bem jurídico
tutelado é a fé pública, uma vez que retira a força de documento emanado por
autoridades públicas. O sujeito ativo do crime de falsificação de documento público
pode ser qualquer pessoa, classificado como crime vago, o sujeito passivo é o Estado ou
qualquer pessoa que seja prejudicada pelo ato ilícito. Para o crime de falsificação de
documento público é utilizado o rito ordinário, a ação penal incondicionada, sendo de
competência da Justiça Federal somente quando lesar o interesse da União, nos demais
casos será competente a Justiça Estadual.
Palavras-chave:
Falsificação de documento público, Crimes contra a fé pública, Bem Jurídico
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DIR18
ANÁLISE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA MULHERES
QUE TÊM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS
ANDRÉIA CARLA PRAZERES MUNFORD, IARA MILLER, JOSIAS DE ASSIS
ROCHA, LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS, VANESSA KELLY SALES DA
COSTA, MANOEL FERNANDES BRAGA, ALAN DIAS BARROS
andreiamunford@hotmail.com, iaramiller@hotmail.com, josiasrochapc@gmail.com,
leonardorp@gmail.com,
vanessacosta.vc211@gmail.com,
fernandes_direito@yahoo.com.br, alandbarros@yahoo.com.br
Resumo:
"(INTRODUÇÃO) Em razão da problemática do sistema prisional brasileiro, o qual não
é realidade recente, mas tem nos últimos anos, gradativamente, se agravado,
especialmente, em função da superlotação das unidades prisionais. Tal situação fere o
princípio da dignidade humana dos apenados, evidenciando a violação quando se trata
de mulheres sob a égide da prisão. Nosso estudo se manifesta quando essas mulheres
aprisionadas têm filhos menores de 12 anos de idade, os quais necessitam de forma
direta da presença de suas mães. Neste intento, emerge a violação do Princípio da
dignidade da pessoa humana, seja por absurda antecipação de pena seja pelo
descumprimento da intranscendência da pena. Nota-se, entretanto, que tem havido
interesse das autoridades no sentido de minimizar tais afrontas à dignidade da pessoa
humana. Neste contexto, pretendemos (OBJETIVO) analisar a Lei nº 13.257/2016, que
prevê que gestantes ou mulheres com filhos de até 12 anos de idade e que ainda não
foram
condenadas
pela
Justiça
poderão
ser
submetidas
a
prisão
domiciliar.(METODOLOGIA) Foi realizada uma análise interativa, sendo abstraídas
informações em artigos científicos na internet, utilizando-se os seguintes termos chave
para coleta de dados: prisão de mulheres gestantes com filhos de até 12 anos de idade,
Violação do princípio da dignidade da pessoa humana. (RESULTADOS) Avançando a
interpretação da prisão domiciliar a mulheres condenadas, deveremos propor uma
discussão quanto a manifestação do STF, no habeas corpus 143.641-SP, por maioria,
concedeu a todas as presas grávidas e mães de crianças de até 12 anos a substituição da
prisão por condenação em processo penal por prisão domiciliar. Desta forma tanto a
13.257/2016, quanto o Habeas Corpus 1436641-SP, são instrumentos fomentadores da
proteção dignidade da pessoa humana. Vale ressaltar que os direitos aqui defendidos são
especialmente dos filhos, e em segundo plano, das mães. (CONCLUSÃO)
Compreendemos que o assunto é divergente na contemporaneidade e que a decisão do
STF reacendeu o debate sobre o cabimento de HCs para concessão de ordem genérica,
sem individualização do beneficiário do recurso, a um número indeterminado de
pessoas. A questão divide opiniões no meio jurídico e até dentro do próprio Supremo.
Palavras-chave:
"Mães Presas. Crianças. Dignidade a Pessoa Humana. Intranscendência da Pena.
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DIR19
ANÁLISE DE CONFLITOS DE LEIS PENAIS MILITARES NO TEMPO E A
EXECUÇÃO DA PENA DE MORTE EM TEMPO DE PAZ
JOSIMAR SALVIANO FREIRE DA SILVA, PEDRO VITOR DANTAS, WALDSON
JOSÉ CAMPOS DE SOUZA, RICHARD ARAÚJO MACHADO, CLAUDIO
HENRIQUE BEZERRA DE MELO, MANOEL FERNANDES BRAGA
josalviano@hotmail.com, pedrodantas@hotmail.com, waldson.campos92@gmail.com,
richard.araujo789@gmail.com,
claudio1512@bol.com.br,
fernandes_direito@yahoo.com.br
Resumo:
O presente trabalho versa sobre analisar a aplicação das leis penais no tempo quando em
relação após o termino da guerra, e que a lei penal militar que a declarou deixou de
surtir efeitos, sobrevindo a lei penal militar de tempo de paz, que em tese deveria
retroagir em favor do acusado. Entretanto, sem retirar os méritos de validade e utilidade
dos princípios que acabamos de analisar, a solução mais justa para a problemática se
encontra na investigação sobre a natureza da pena de morte e da lei penal militar em
tempo de guerra. O tema discutido merece enfoque mais profundo do que o ponto de
vista meramente formal, e é o que se pretende neste artigo, até mesmo porque estamos
lidando com o direito à vida. Como objetivo descreveremos uma abordagem clara sobre
as leis militares e a pena de morte em tempo de paz. Como metodologia aplicaremos a
pesquisa dedutiva, referencial e documental. Contudo, em matéria de lei penal
excepcional ou temporária, seguindo as diversas legislações penais pelo mundo, o Brasil
adotou a aplicação do denominado princípio da ultratividade a exemplo do Código
Penal Alemão. A possibilidade de adoção de pena de morte está condicionada a
períodos de conturbação social. A guerra é o pressuposto e fundamento para a pena de
morte. Concluímos então que modernamente, na discussão sobre a sanção penal a
doutrina se inclina para reconhecê-la como prevenção, que não pode consistir em
qualquer constrangimento físico ao condenado.
Palavras-chave:
Conflito das leis militares, Pena de morte, Temporalidade das leis militares.
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DIR20
ANÁLISE DO ARTIGO 2º DO CÓDIGO CIVIL: ESTUDO SOBRE TEORIAS
DA PERSONALIDADE JURÍDICA
ALANA DOS SANTOS SOUZA, ALEXANDRO LIMA DE MOURA, BRENDA
MARINHO DA SILVA, BRUNO DA SILVA, ROMÁRIO AUGUSTO DE ARAÚJO
MARIZ
alana_souzza@hotmail.com,
alexlimarn@yahoo.com.br,
brenda.12.marinho@gmail.com,
brunofive173@hotmail.com,
romario.augustomariz@gmail.com
Resumo:
A personalidade jurídica é a aptidão genérica de uma pessoa no exercer dos seus direitos
e deveres na Ordem Jurídica, e é garantida pelo Art. 2° do Código Civil. Com a
existência de várias teorias acerca do momento em que a personalidade jurídica é
adquirida, dentre elas as teorias Natalista, Teoria da Personalidade Condicional e a
Concepcionista, é que se faz necessário essa pesquisa, com finalidade de analisar tais
teorias e sintetizar qual seria a mais adequada para coordenar o âmbito do Direito Civil.
Para construção desse trabalho, foi utilizado um estudo bibliográfico de autores que
colaboram para construção de dogmas da orbita civil, como também um estudo de
comportamento dos órgãos competentes do Direito. Com todo estudo realizado,
constatou-se que a Teoria Concepcionista é adotada pela doutrina atual do Brasil, no
qual se caracteriza pela personalidade jurídica adquirida desde o momento da concepção
do nascituro, quando o mesmo é concebido, mesmo em estado de feto, e pode ostentar
de direitos pessoais protegidos por lei.
Palavras-chave:
Personalidade Jurídica, Direito Civil, Teoria Concepcionista.
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DIR21
ANÁLISE DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO PELO PRISMA DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
JEDSON LUCAS DE SOUZA FERREIRA, ROSA MARIA DA SILVA, SINÁRIA
ELISIÁRIA DA SILVA, THASSIANA RAMOS DE LIRA, DIEGO SIDRIM GOMES
DE MELO
jedsonlucas91@gmail.com, rosa.maria_12345@outlook.com, sinariaeli@gmail.com,
thassianaramos@hotmail.com, diego-sidrim@hotmail.com
Resumo:
O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário previsto no artigo 201, inciso IV da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), e que, como todo
benefício previdenciário, tem a previsão de um risco social. No caso deste benefício é a
prisão do segurado de baixa renda. Este benefício foi criado através da lei nº 3.807/1960
e, atualmente, encontra-se disciplinada na Lei nº 8.213/1991. Seria um mandamento
normativo imoral, aquele que comete um delito ser beneficiado pela Previdência Social,
que é mantida pelos segurados obrigatórios e facultativos e contribuintes, num sistema
de universalização e contribuição compulsória, enquanto outras pessoas que não
cometem crime muitas vezes não recebem qualquer benefício previdenciário. O trabalho
objetiva estudar quem é o verdadeiro beneficiário deste direito, bem como em que
condições surgirá o direito de perceber o benefício. A metodologia consiste em pesquisa
de natureza aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa, com objetivo
descritivo e de propor avaliação formativa. Encontra-se como resultado que o
beneficiário do auxílio-reclusão não é o recluso e, sim, seus dependentes por
incapacidade laboral dando-lhes condições de subsistência, mesmo porque este
benefício tem natureza alimentar, de forma a garantir sua dignidade. E só terá direito
contanto que o recluso, no regime fechado ou semiaberto, com pena que tenha caráter
de colônia agrícola, industrial ou similar, não receba remuneração ou aposentadoria,
nem estiver em gozo de auxílio-doença ou abono de permanência em serviço. O papel
da Previdência é reduzir as desigualdades sociais e econômicas com uma política de
distribuição de renda. O auxílio-reclusão ele tem duração variável, só durando até a
libertação do segurado preso. O que se busca com o instituto em questão é uma justiça
social para os dependentes do preso, para que possam viver de uma maneira digna,
garantindo-se a sua subsistência.
Palavras-chave:
Benefício previdenciário, Auxílio-reclusão, Dignidade da pessoa humana.
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DIR22
ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL COMO
CONDIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU SOB A ÓTICA DA TEORIA DA
PONDERAÇÃO DIFERENCIADA.
LUCAS DANTAS CLEMENTE, LUÊNIA SOUZA DA SILVA, LENYANE MAYSA
DE SOUZA GALVÃO, OSVAGRIO FERREIRA DE OLIVEIRA, RAIANNY
LARISSA DOS SANTOS MARTINS, MANOEL FERNANDES BRAGA
lucasdantas587@gmail.com.luenia_sulivam@outlook.com.lenygalvao@hotmail.com.os
vagrio@yahoo.com.brraianny.martins16@outlook.com.fernandes_direito@yahoo.com.
br
Resumo:
O presente trabalho propõe apresentar sob a ótica da constituição, a análise da
possibilidade, ou não, da conjugação de leis penais para a averiguação e aplicação do
benefício da retroatividade da lei penal mais benéfica de acordo com a teoria da
ponderação diferenciada, ou lex tertia. O objetivo desta análise é o profícuo debate
jurídico que se mostra ambivalente nos Tribunais Superiores, quando estes se viram
diante de casos in concreto, e da possibilidade de aplicar uma terceira lei em
decorrência da retroatividade benéfica ao acusado. A partir dessa premissa, as
finalidades específicas convergem para a descrição das hipóteses de conflito de leis
penais no tempo, destacadamente no princípio da retroatividade da lei penal mais
benéfica, assim como na análise da união de leis penais à luz da doutrina. Como
metodologia adotada utilizou-se da pesquisa qualitativa, descritiva e explicativa, cujas
técnicas utilizadas foram as bibliográficas e as documentais. Por fim constatou-se que, a
despeito da jurisprudência ter sido pacificada, a celeuma doutrinária permanece, sendo
indubitável que os pensamentos doutrinários traçados para defender ou rechaçar a
combinação de leis penais possuam abrigo constitucional para a continuidade do debate.
Palavras-chave:
Retroatividade da lei, benefício, ponderação.
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DIR23
ANÁLISE HERMENÊUTICA DO ANEXO IV DO DECRETO 3.048/1999 PARA
A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL
BRUNA KELLY DE SANTANA SILVA, FRANCISCO VALENTIM PEIXOTO,
JENETTE SILVA MENDONÇA, JOSÉ KELSER BEZERRA DA COSTA JÚNIOR,
MARCOS REIS TORQUATO DIEGO SIDRIM GOMES DE MELO
brunakelly_silva@hotmail.com, valentimfp@hotmail.com, jenettesilva3@gmail.com,
kelserleal@hotmail.com, torquato202020@yahoo.com.br, diego-sidrim@hotmail.com
Resumo:
A aposentadoria especial é um benefício previdenciário prevista no artigo 201,
parágrafo primeiro da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/88), e que, como todo benefício previdenciário, tem a previsão de um risco
social, no caso deste benefício é a incapacidade laboral decorrente de atividade que
prejudica a saúde ou integridade física do segurado submetido à exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais. O Decreto
3.048/1999, em seu anexo IV traz uma relação de agentes nocivos e que o próprio
decreto diz ser taxativa esta relação, sem considerar outras possibilidades existentes ou
mesmo novas possibilidades de agentes nocivos que podem ser constatadas por perícia
de médico ou engenheiro de segurança do trabalho, vindo assim a prejudicar o
trabalhador que lida com agentes nocivos que não estão naquele rol do Decreto
3.048/1999, mas que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física pela exposição
permanente e constante a eles. O trabalho objetiva estudar as particularidades legais do
benefício da aposentadoria especial, bem como analisar o entendimento jurisprudencial
pátrio sobre a taxatividade ou não da relação de agentes nocivos descritas no anexo IV
do Decreto 3.048/1999. A metodologia consiste em pesquisa de natureza aplicada, com
abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa, com objetivo descritivo e de propor
avaliação formativa. Encontra-se como resultado que o entendimento jurisprudencial
das Cortes brasileiras é no sentido de uma interpretação extensiva e humanitária,
concluindo pelo entendimento de ser a relação do anexo IV do Decreto 3.048/1999 um
rol enunciativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) 689195, publicado no Diário da Justiça de 22
de agosto de 2005, de forma à não prejudicar o direito dos trabalhadores expostos à
agentes nocivos à sua saúde e integridade física a obterem o benefício previdenciário da
aposentadoria especial.
Palavras-chave:
Benefício previdenciário, Aposentadoria especial, Decreto 3.048/1999.
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DIR24
APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA A TRANSEXUAL
SANDRESSON MENEZES, CLÉSIO SILVA DE LIRA, JONYEDSON ARAÚJO
SILVA, IVAN FILHO GOMES, MAILSON VICENTE FERREIRA, GILMAXWELL
DO NASCIMENTO GONÇALVES
sandresson1@hotmail.com,
clesiolira@hotmail.com,
jonyedson20@gmail.com,
mailson.ferreira2426@hotmail.com,
ivanfilhoadvogado@hotmail.com.br,
gilmaxwell.nascimento@gmail.com
Resumo:
"INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como escopo analisa a lei Maria da Penha
(11.340/06), no que tange o direito do transexual. Mostrando também casos polêmicos
que ocorreram onde não se tinha a existência da lei caso esse ocorrido durante o período
do regime militar. Assim também faremos menção ao primeiro transexual que consegui
a oficialização do seu nome sem passar por cirurgia. Pois a doutrinadores que defende
esta oficialização do nome sem ser preciso de cirurgia e outras que defende a
oficialização do nome somente de depois da cirurgia. Abordaremos também sobre a
primeira criança no Brasil a mudar de nome e gênero. Também é de suma importância
ressaltar sobre as jurisprudências no caso em foco já mencionado acima.
METODOLOGIA: É uma pesquisa bibliográfica, sendo utilizadas as seguintes bases de
dados: Google Acadêmico e autores. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Explicar sobre a
definição de transexual. Diferenciar transexual de bissexual, homossexual, travesti ou
transformista. RESULTADO: Percebemos com este trabalho que a sociedade brasileira
precisa mudar muita ainda para respeitar a opção do outrem. Mesmo a lei protegendo
como é o caso dos transexual baseado na lei Maria da Penha as dificuldades são imensas
é preciso uma discussão sobre o assunto e que se acertos pontos deixando tipificado em
lei claramente. Transexual: Não se confunde com homossexual, bissexual, travesti ou
transformistas. Transexual é aquele que apresenta uma dicotomia física ou psíquica, ou
seja, fisicamente, anatomicamente, é de um sexo, mas psicologicamente, é de um sexo,
mas psicologicamente é de outro sexo. Conclusão: Concluímos com esse trabalho que é
preciso mudanças em políticas publicas para atender a minoria diante de suas
necessidades e anseios enfrentada na sociedade brasileira. No entanto precisamos
respeitar as diferenças em seus diversos aspectos político, econômico e social.
Palavras-chave:
Lei Maria da Penha, Transexual, Jurisprudência
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ARTIGOS DE REGISTROS PÚBLICOS: ART 9º
ANTÔNIO ALDERI DA SILVA, EXPEDIDO PEREIRA DA COSTA SEGUNDO,
IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIANA, INGRYD SAMANTHA MARTINS
BARBOSA, MÁRCIO DELLY DO NASCIMENTO, ALEXSANDRO DE LIMA DE
MOURA
alderi_acari@hotmail.com, expesegundo@gmail.com, iago.gabriel.freitas@gmail.com,
ingryd2011barbosa@bol.com.br, marcio.delly15@gmail.com, alexlima@yahoo.com.br
Resumo:
O presente artigo visa discorrer sobre os Artigos de Registros Públicos, bem como a sua
importância. Os registros públicos demarcam alguns fatos, uma vez que são os mais
importantes, pois influenciam sobre a capacidade jurídica da pessoa e determinam o seu
estado civil. Os atos de registro influenciam sobre a existência da pessoa (nascimento,
morte). No Registro Civil são feitas as anotações oficiais de todos os dados relativos aos
nascimentos, casamentos, óbitos, lavrados por um funcionário civil. No art. 9º do
Código Civil ressalta, in verbis: Serão registrados em registro público: Os nascimentos,
casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por outorga do juiz, a
interdição por incapacidade absoluta ou relativa e a sentença declaratória de ausência e
de morte presumida. Como objetivo deste estudo traçaremos uma abordagem clara e
sintética sobre o art. 9º do Código Civil Brasileiro, consagrando em sua doutrina e seus
conceitos como organização, rebuscando o entender para o seu desbrulhamento sobre o
tema. Utilizaremos a metodologia dedutiva, referencial, através de pesquisas
bibliográficas e documentais. O estudo nos traz o conhecimento e entendimento
necessário da forma de um entendimento vislumbrado sobre o tema. A conclusão deste
estudo fará com que o leitor reflita sobre os princípios legais do art. 9º do Código Civil
mostrando as suas finalidades.
Palavras-chave:
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DIR26
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: A SEVERIDAD DAS PENAS PARA
INIBIÇÃO DOS CRIMES
ADRIANA DE MEDEIROS MAIA E MEDEIROS, IZABEL SAMANDA
adrianamaiaenf@gmail.com
Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma explanação sobre penas e multas
existentes no Brasil, onde foi descriminado sobre os tipos de sistema de penas no
sistema carcerário Brasileiro, onde teve como metodologia cientifica o levantamento
bibliográfico, onde pudemos observar a falta de estrutura no sistema brasileiro e a
ineficácia do Código penal, pois não possui punição para todos os atos ilícitos.
Palavras-chave:
Código Penal. Penas. Sistema arcaico
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DIR27
CONFLITO DE LEIS PENAIS E SUA APLICAÇÃO NO CRIME
CONTINUADO
EUGÊNIA DE LIMA PINHEIRO MEDEIROS, GIORGI BRUNO SOARES DE
SOUSA, MARCOS VENICIUS DANTAS MEDEIROS, MARIA DO SOCORRO
SANTOS RIBEIRO, RICARDO XAVIER MACIEL, MANOEL FERNANDES
BRAGA
eunama@hotmail.com,
giorgibrunoss82@gmail.com,
dokimos80@live.com,
socorrogualberto@yahoo.com.br, xamaricado@hotmail.com
Resumo:
Introdução: O presente trabalho tem por finalidade abordar os conflitos das leis penais e
sua aplicação no crime continuado, para que possamos compreender se o entendimento
do STF posto na súmula 711 é ou não inconstitucional, já que o artigo 2º - parágrafo
único do CP diz “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em
julgado”. O entendimento para tal é que as leis penais devem preencher toda e qualquer
lacuna que venham a se formar, pois o direito está diretamente ligado a vida em
sociedade, "onde há sociedade há direito" minimizando qualquer injustiça que venha a
ser causada pela aplicação da lei. Disposto disso, o sistema penal usufrui de
mecanismos para preencher qualquer eventual espaço em decorrência temporal do fato,
atribuindo como penalização sempre uma lei em benefício do réu, ou seja, caracterizar e
penalizar o autor de acordo com o mais justo. Já no caso do crime continuado a súmula
711 do STF diz que “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da
permanência.” contrariando o parágrafo único do artigo 2º do CP. Objetivo: Responder
se é constitucional a aplicação da súmula 711 na responsabilização penal. Metodologia:
Revisão bibliográfica. Resultado: O artigo tem como resultado que a retroatividade não
pode ser aplicada ao crime continuado pois a data de referência para aplicação da
execução penal sempre se dá à cessação do fato e levando em consideração a vontade
do agente, de continuidade na atividade delituosa. Conclusão: A súmula é
constitucional, pois o julgamento de um crime continuado é unificando visando
beneficiar o réu, e em decorrência da continuidade do delito, aplica-se a mais grave por
entender que o réu praticou o fato independentemente da responsabilização penal que
iria sofrer.
Palavras-chave:
Palavras-chave: Súmula 711. Constitucionalidade, Retroatividade.
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DIR28
CONFLITOS DE LEIS PENAIS MILITARES NO TEMPO A EXECUÇÃO DA
PENA DE MORTE EM TEMPO DE PAZ
JOSIMAR SALVIANO FREIRE DA SILVA, PEDRO VITOR DANTAS, WALDSON
JOSÉ CAMPOS DE SOUZA, RICHARD ARAUJO MACHADO, CLAUDIO
HENRIQUE BEZERRA DE MELO, MANOEL FERNANDES BRAGA
josalviano@hotmail.com, pedrodantasv@hotmail.com, waldson.campos92@gmail.com,
richard.araujo789@gmail.com, claudio1512@bol.com.br
Resumo:
"Introdução: A aplicação das leis penais no tempo tem suas nuances, no preciso
magistério citado por “Aníbal Bruno” depreendemos que “A regra de não
retroatividade, porém, governa a matéria penal, somente em relação à lei mais severa.
Condições próprias desse ramo do Direito, nas bases tradicionalistas em vigor,
justificam soluções particulares. Há de fato dois princípios em relação à validade da lei
penal no tempo” (BRUNO, Aníbal. 2003). Assim, após o término da guerra, a lei penal
militar que a declarou deixa de surtir efeitos, sobrevindo a lei penal militar de tempo de
paz, que retroagira em favor do acusado. A proposito como dizia Giuseppe Bettiol:
“nenhuma manifestação de vida se subtrai à ação inevitável do tempo. Também a lei
penal nasce, vive e morre” (Direito Penal, trad. Paulo José da Costa Júnior e Alberto
Silva Franco, 2ª ed., São Paulo Revista dos Tribunais, 1977, v. 1, p. 173), entretanto,
sem retirar os méritos de validade e utilidade dos princípios que acabamos de analisar, a
solução mais justa para a problemática se encontra na investigação sobre a natureza da
pena de morte e da lei penal militar em tempo de guerra. Acreditamos que o tema
discutido merece mais do que um ponto de vista meramente formal, até mesmo porque
estamos lidando com o direito à vida. Objetivo: O presente estudo descrever uma
abordagem clara sobre as leis militares e a pena de morte em tempo de paz.
Metodologia: A construção do estudo, foi possível através de pesquisa em um livro de
um dos maiores juristas de direito penal do Brasil.
Resultado: Contudo, em matéria de lei penal excepcional ou temporária, seguindo as
diversas legislações penais pelo mundo, o Brasil adotou a aplicação do denominado
princípio da ultratividade a exemplo do Código Penal Alemão. A possibilidade de
adoção de pena de morte está condicionada a períodos de conturbação social. A guerra é
o pressuposto e fundamento para a pena de morte.
Conclusão: Concluímos então que modernamente, na discussão sobre a sanção penal a
doutrina se inclina para reconhecê-la como prevenção, que não pode consistir em
qualquer constrangimento físico ao condenado."
Palavras-chave:
Conflitos das leis militares, Temporalidade das leis militares, Pena de morte em tempo
de paz.
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CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS: PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DE
NORMAS EM BENEFÍCIO DO RÉU OU CRIAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE
UMA "LEX TERTIA"
JÚLIO DERIK SILVA DE AZEVEDO, ANA MARIA SILVA DA COSTA E LIRA,
MARCOS ANTÔNIO GAMA DOS SANTOS, JANNE CLÉSIA M I C BEZERRA,
VALKÍRIA SANTOS DA FONSECA LIMA, MANOEL FERNANDES BRAGA
derikazevedo2013@hotmail.com,
anamaria.silva2002@yahoo.com.br,
marcosgama77@hotmail.com,
janne.clesia@hotmail.com,
valsantos.limapsicologia@gmail.com, fernandes_direito@yahoo.com.br
Resumo:
O presente artigo pretende analisar a possibilidade da conjugação de leis no momento
da aplicação da lei penal, quanto a possibilidade de retroagir em benefício do réu,
conforme se afere a teoria da ponderação diferenciada. Neste sentido, a lex tertia
significa terceira lei e está relacionada à aplicação da lei penal no tempo referindo-se à
combinação de duas leis (lei revogadora e lei revogada), onde está combinação é alvo
de discussões nos dias atuais. O objetivo deste estudo é responder da necessidade da
aplicação da lex tertia quando for mais favorável quando a situação processual do
acusado. Para tanto, usaremos como metodologia a pesquisa referencial e dedutiva,
sendo feita a busca de informações em livros de direito penal e artigos relacionados ao
assunto, assim como precedentes dos tribunais superiores. Analisamos como exemplo o
conflito entre as “leis de drogas”, onde a Lei n. 6.368/76, em seu revogado artigo 12
(tráfico de drogas) dizia que a pena deveria ser de 3 a 15 anos de reclusão, enquanto a
Lei 11.343/06 em vigor diz que o período de reclusão deve ser de 5 a 15 anos, porém a
lei em vigor dispõe de uma causa de redução de pena, o que não apresentava na lei
anterior revogada. Concluímos que ainda que os tribunais superiores não adotem mais a
teoria da ponderação diferenciada, esta posição não deverá interferir no julgamento dos
magistrados de primeiro grau, o que a luz da constituição deverá o juiz monocrático
aplicar a conjugação de leis quando para uma situação mais favorável ao acusado.
Palavras-chave:
Cumulação de leis. Lex Tertia. Lei penal no tempo.
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DIR30
CONTRATO DE LOCAÇÃO
THIAGO RAFAEL DE FREITAS, THALLISON TEO LIMA DE FREITAS,
WALLYSON HIGOR COSA DE ASSIS
thiagorafaeldefreitas@gmail.com, djwallyson1@hotmail.com, tteo44@gmail.com
Resumo:
NO BRASIL, SEGUNDO O PNAD - PESQUISA NACIONAL DE AMOSTRA DE
DOMICÍLIOS -, MAIS DE 17% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA MORA EM
RESIDÊNCIAS ALUGADAS, OU SEJA, MAIS DE 34 MILHÕES DE PESSOAS
FAZEM TODOS OS DIAS ESSE NEGÓCIO JURÍDICO, MUITAS DELAS DEVIDO
A NOSSA CULTURA DE DESCONHECER O NOSSAS LEIS, EM ESPECIAL, A
LEI DO INQUILINATO (L 8245/1991). ASSINAM CONTRATOS DE LOCAÇÃO
DEIXANDO DE FAZER UMA ANÁLISE PROFUNDA DAS CLÁUSULAS
PROPOSTAS PELO LOCADOR. DIANTE DISSO, DESENVOLVEMOS ESSE
ARTIGO NO INTUITO DE ESCLARECER E INFORMAR PESSOAS PARA QUE
NÃO SEJAM LESADAS OU ASSINEM CONTRATOS QUE VENHAM TRAZER
PREJUÍZOS PARA QUEM ADERE A LOCAÇÃO. O PONTO DE PARTIDA DESTE
MATERIAL FORA O LIVRO “MANUAL DE DIREITO CIVIL - CONTRATOS”,
AUTORES: NELSON NERY JUNIOR, ROSA MARIA DE ANDRADE NERY E
ANA LUIZA NERY. ESSE TIPO DE NEGÓCIO DEVERIA TER O MAIOR ZELO
POSSÍVEL E CONHECIMENTO COMPLETO POR PARTE DO INQUILINO,
PORQUE SEGUNDO O IBGE A DESPESA DO ALUGUEL REPRESENTA 30%,
EM MÉDIA, DA RENDA DE UMA FAMÍLIA, ESSA RELAÇÃO PODE INDICAR
VULNERABILIDADE SOCIAL, POIS OS DONOS DE IMÓVEIS SE FAZENDO
VALER PELA CULTURA BRASILEIRA DE NÃO TER O HÁBITO DE LER E NEM
ENTENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O NEGÓCIO JURÍDICO QUE
REALIZAM, ELABORAM CONTRATOS COM DIVERSAS CLÁUSULAS
ONEROSAS PARA COM O INQUILINO, FERINDO UM DOS MAIORES
PRINCÍPIOS: O DA LEGALIDADE.
Palavras-chave:
Inquilino, Contratos, Cultura.
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DA REVOLUÇÃO À CONSTITUIÇÃO: INFLUÊNCIA DA DECLARAÇÃO
DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
DAVI DE ASSIS SILVA, SIDNEI MACHADO ANTUNES, SPLANDYDO
CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA, LEONARDO
VIEIRA DE MEDEIROS
davisilva1986@yahoo.com.br,
leonardovmedeiros@hotmail.com,
splandydo_@hotmail.com, sidfanxone@gmail.com, francisco_dias@ymail.com
Resumo:
Introdução: O contexto revolucionário francês de 1789 culminou com o fim de uma
sociedade absolutista e deu espaço para uma liberal com influências iluminista. Nesse
contexto foi elaborada a Declaração dos Direitos e do Cidadão que serve de base
jurídica para as democracias modernas. Como objetivo do trabalho, pretende-se fazer
uma análise dos aspectos da Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão de 1789 e
sua influência na construção da Constituição Federal de 1988, no que tange ao seu art.
5º. Isto deve-se ao fato de que a DDHC foi um instrumento que norteou o direito na
maioria das democracias ocidentais .A metodologia utilizada foi uso de uma pesquisa
explicativa dos dados históricos e análise da DDHC e depois fez uma comparação com
os artigos que foram aplicados à Constituição Federal de 1988 5º, que se refere aos
Direitos Fundamentais. A partir desta análise comparativa, pode-se perceber que a
DDHC é um importante instrumento democrático que ainda pode ser usado para
compor o ordenamento jurídico de muitas nações e o Brasil pós Ditadura Militar baseou
sua lei em artigos inspirados na DDHC o que demonstra que este documento ainda que
formulado no século XVIII, continua atual.
Palavras-chave:
Declaração dos Direitos dos Homem e do Cidadão, Constituição de 1988, democracia
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DIR32
DEFESA DA ATIVIDADE POLICIAL NO BRASIL
WASHINGTON LUÍS DUARTE SIMPLICIO, ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
washington.simplicio@hotmail.com, alexlimarn@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: De acordo com a legislação penal brasileira em vigor, o Código Penal
Brasileiro, em seu artigo 23, inciso III, estabelece que o exercício regular de direito, o
estrito cumprimento de dever legal e a legítima defesa são causas de exclusão da
antijuridicidade. Assim, o agente policial em serviço ou algumas vezes até fora dele,
corriqueiramente age acobertado pela lei. Representando o Estado e praticando um fato
típico criminalmente lícito, na grande maioria das vezes o policial é obrigado a recorrer
sem qualquer tipo de apoio à sua ampla defesa de modo particular, com prejuízos
emocionais e financeiros muitas vezes irreparáveis. Objetivo: O presente trabalho
integra atividade do curso de Direito e tem como objetivo realizar um estudo sobre a
legislação em vigor e a atividade policial no Brasil analisando às excludentes de
ilicitude garantidas pela lei e sua aplicabilidade na rotina de trabalho do policial militar,
civil e federal ou de qualquer ente operador de segurança pública. Metodologia: Para a
realização deste estudo foram realizadas diversas pesquisas bibliográficas, estudos e
pesquisas jurisprudenciais por meio eletrônico em consulta a sites especializados e
documentos disponíveis na internet e análise de dados estatísticos policiais que versam
sobre o tema. Resultado: A presente análise jurídica resultou na constatação que o
instituto penal das excludentes de ilicitude é um direito dado pela lei ao cidadão, em
especial aos agentes de segurança pública, e que sua aplicabilidade ajuda na rotina de
trabalho do policial militar, civil e federal ou de qualquer outro operador de segurança
pública frente ao combate ao aumento da criminalidade e violência social. Conclusão: O
Brasil tem visto ao longo dos últimos anos um crescimento cada vez maior do crime
organizado, Assim, observou-se que a excludente de ilicitude do estrito cumprimento de
dever legal vem a dar mais tranquilidade ao agente de segurança pública em sua
atuação. Ao representar o Estado e embora pratique um fato típico criminal, ele age
acobertado pela lei. Que o policial em serviço merece e deve receber o apoio do Estado
visto que o representa na sua atividade laboral.
Palavras-chave:
Segurança Pública, Exclusão de Antijuridicidade, Dever Legal.
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ESCRAVIDÃO MODERNA NA INDÚSTRIA TÊXTIL DA MODA
ALLAN DIAS BARROS, IAGO GABRIEL OLIVEIRA VIANA, MARIA DAS
VITÓRIAS DOS SANTOS MEDEIROS, RICHARD DANIEL IRRAEL
FERNANDES, ROMÁRIO AUGUSTO DE ARAÚJO MARIZ
alandbarros@yahoo.com,
iago.gabriel.freitas@gmail.com,
medeiros.vitoriasantos@gmail.com,
richarddanielirrael@gmail.com,
romario.augustomariz@gmail.com
Resumo:
Esta pesquisa expõe problemáticas relevantes sobre a indústria têxtil como a falta de
fiscalização e a exploração abusiva da mão de obra humana por parte das grandes
empresas. O intuito do que está contido aqui é provocar a reflexão nos leitores quanto
ao trabalho escravo existente no mundo da moda, especificamente no Brasil, e como tal
fato está intrínseco na via de todos os consumidores, mesmo que de forma indireta. A
pesquisa é de natureza bibliográfica, a partir da análise de matérias jornalísticas e dados
de órgãos de fiscalização. Os dados revelam que há uma grande quantidade de empresas
que usam o trabalho abusivo para obter lucros, sendo que o Brasil encontrava-se na 51ª
posição de países com mais trabalho escravo no ano de 2016.Sendo assim, a pesquisa
traz a reflexão sobre o do quanto a indústria da moda é sustentada pela supressão dos
direitos humanos de várias pessoas e como tal fato, muitas vezes, está “escondido” nas
faixadas das grades marcas, que com o trabalho árduo enriquece os bolsos dos grandes
empresários.
Palavras-chave:
Trabalho escravo, moda, Direitos Humanos, indústria.
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DIR34
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA DE MELO, PEDRO VITOR DANTAS,
WALDSON JOSE CAMPOS DE SOUZA, RICHARD ARAÚJO MACHADO,
JOSIMAR SALVIANO FREIRE DA SILVA, ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
claudio1512@bol.com.br,
pedrodantasv@hotmail.com,
waldson.campos92@gmail.com,
richard.araujo789@gmail.com,
josalviano@hotmail.com, alexlimarm@yahoo.com.br
Resumo:
"Introdução: O começo da existência legal da pessoa jurídica de direito privado se dá
com o registro do ato constitutivo no órgão competente (CC, art.45), más o seu termino
pode decorrer de diversas causas, especificadas nos arts, 54, VI, segunda parte, 69,
1028, II, e 1033. O ato de dissolução pode assumir quatro formas distintas, conforme a
natureza e a origem, correspondentes às seguintes modalidades de extinção:
Convencional, Legal, Administrativa e Judicial (Gonçalves, 2003). A extinção da
pessoa jurídica e o término de sua existência, é o perecimento da organização ditada
pela desvinculação dos elementos humanos e materiais que dela faziam parte. Dessa
despersonalização do ente jurídico decorre a baixa dos respectivos registros, inscrições e
matrículas nos órgãos competentes. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo
descrever uma abordagem clara da extinção da pessoa jurídica privada, consagrada na
doutrina e seus conceitos como organização, buscando o entendimento para o seu
desfazimento. Metodologia: A construção do estudo para ensino foi possível através de
pesquisa bibliográfica e documental com tratamento dialógica dos dados colhidos
textual e pesquisa qualitativa. Resultado: O estudo nos dar um entendimento das formas
que uma pessoa jurídica de direito privado pode chegar ao seu termino de atividades
dentro do ordenamento legal jurídico do pais, observamos a ""Dissolução
Convencional"" , aonde vimos que os próprios sócios podem deliberar a extinção dá
pessoa jurídica temos também a ""Extinção Legal"" ainda pode se decretada por
falência ou morte de um dos sócios, discorremos o estudo sob ótica da ""Dissolução
Administrativa"" que ocorre quando a uma dependência da autorização do poder
público onde a mesma é cassada conforme ( CC, art. 1033), e chegamos ao processo
""Extinção Judicial"" que nos remete ao atendimento que a sua dissolução pode ocorrer
em previsão do seu estatuto e principalmente quando o desvio de seus fins na qual foi
constituída. Considerações Finais: A conclusão gerada pelo estudo faz o aluno refletir
sobre as formas de exibições da pessoa jurídica e as nuances que podem ocorrer ao
longo da sua existência ate sua extinção.
Palavras-chave:
Extinção jurídica, Convencional, Legal, Administrativa e judiciária.
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FEMINICIDIOS MORTES PELO GENERO MULHER
FRANCISCA IVANUSA DA SILVA, ALZILENE LIMA DO NASCIMENTO
FREIRE, AMANDA LIMA DO NASCIMENTO FREIRE, TÁCIA MAYARA DE
FIGUEIREDO PACHECO, SÉRGIO ALEXANDRE DE MORAES BRAGA JÚNIOR
vanusa.silva708@gmail.com,
tacia.pacheco.juridico@gmail.com,
Alzilene03@outolook.com, s.alexandre.prof@gmail.com
Resumo:
O presente trabalho pretende analisar o conceito de violência, com o fito de observar a
relação entre a sociedade patriarcal e a violência praticada contra a mulheres, a qual é
definida como violência de gênero. A forma mais extrema de manifestação dessa
violência esta representada pelo assassinato, que a partir da lei n°13.104/2015 passou a
ser denominado feminicídio, sendo assim, pretende-se também, por meio desse artigo
expor as mudanças advindas com a lei.
Palavras-chave:
Feminicídio, Violência, gênero, mulher
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HOMICÍDIOS E FEMINICÍDIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:
UM ESTUDO DE CASO (2015-2017)
MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO, EMMANUEL SOUSA CAMPOS,
MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS MEDEIROS
socorrogualberto@yahoo.com.br,
emmanuelcampos@ig.com.br,
medeiros.vitoriasantos@gmail.com
Resumo:
A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, passou a vigorar no ordenamento jurídico brasileiro
no dia 2 de agosto de 2006, por pressão dos movimentos de mulheres e do tratado
internacional que obrigou o Brasil a elaborar uma lei que protegesse juridicamente as
mulheres contra a violência doméstica. Desde então, as mulheres passam a contar com
instrumentos legais, coadunados numa rede de proteção. Contudo, apesar dos esforços
que se tem feito para se reduzir os índices de violência de gênero, constata-se um
“aumento” de feminicídios no Estado do Rio Grande do Norte. Assim, essa pesquisa
tem como objetivo mostrar os dados de homicídios de mulheres e feminicídios no RN,
ocorridos entre os anos de 2015 a 2017. A metodologia consiste em pesquisa
bibliográfica e em dados de mortes de mulheres e feminicídios ocorridos no Rio Grande
do Norte, fornecidos pela COINE/SESED. Entre 2015 e 2017 ocorreram 360
homicídios de mulheres no Rio Grande do Norte. Em 2016, o estado possuía 5,7
homicídios de mulheres por 100.000 habitantes. Esta taxa de homicídios por 100.000
habitantes coloca o Rio Grande do Norte na décima primeira posição do ranking
nacional. Em 2006, o estado ocupava na 25ª posição do ranking. Do total de 360
homicídios de mulheres no Rio Grande do Norte, 81 foram crimes de feminicídios: em
2015, 29 feminicídios; em 2016, 29 feminicídios; e 2017, 23 feminicídios. Apesar dos
avanços das políticas públicas de enfretamento da violência contra as mulheres com a
incorporação da Lei Maria da Penha no Ordenamento Jurídico, as mortes de mulheres
por feminicídios não foram diminuídas de forma efetiva. Para o enfrentamento efetivo
da violência contra a mulher, a rede de atendimento deve garantir o acompanhamento às
vítimas e empenhar um papel importante na prevenção da violência contra a mulher.
Além de ser assistida pelo sistema de justiça criminal, a mulher deve ter acesso à rede
também por meio do sistema de saúde, já que em muitos casos passam várias vezes por
esse sistema, antes de chegarem a uma delegacia ou a um juizado.
Palavras-chave:
Lei Maria da Penha, homicídio/feminicídio, violência contra a mulher.
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Resumo:
Desde a Roma clássica os honorários são uma forma de reconhecimento para quem
empenha seu conhecimento em defesa dos direitos de outrem. Os antigos honorários
passaram a ter sua existência no universo legal. O Supremo Tribunal Federal reconhece
sua natureza alimentícia (súmula vinculante nº 47). O artigo 133 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88) estabelece que o advogado é indispensável à administração da
Justiça e, nos artigos 111 ao 116, disciplina a organização da Justiça Laboral. Já o
Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT), em seu artigo 791 instituiu o jus postulandi, a
possibilidade de as partes postularem seus direitos na Justiça Laboral sem a
representação de advogados. Por isso, não havia no processo trabalhista, honorários de
sucumbência. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou posteriormente a Súmula
nº 219, assegurando honorários aos advogados, mas, o critério destes não era a
sucumbência, mas, o fato da parte estar assistida por sindicato, comprovar a percepção
de salário inferior ao dobro do salário mínimo vigente, ou encontrar-se em situação de
dificuldade econômica. Enquanto o advogado que atuava na seara civilista, tinha
resguardado o direito aos honorários por lei, pela simples sucumbência da parte oposta.
Com a vigência da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), foi inserido o artigo 791-A
na CLT, e os advogados trabalhistas passaram a ter direito aos honorários, pela simples
sucumbência, fixando-os de 5% a 15% sobre o valor da liquidação da sentença, do
proveito econômico, ou sobre o valor atualizado da causa. Porém, o advogado civilista
tem direito a honorários de 10% a 20% sobre mesmo referencial citado. Objetiva o
trabalho demonstrar que a Reforma Trabalhista não tratou com isonomia o advogado
que labuta na seara trabalhista com o da civil. A metodologia consiste em pesquisa de
natureza aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa, com objetivo
descritivo e de propor avaliação formativa. O resultado encontrado é que a Reforma
Trabalhista numa tentativa de corrigir uma lacuna que prejudicava os advogados
trabalhistas, não tratou com isonomia os estes e os civilistas. Uma vez que o advogado é
indispensável à administração da justiça, deveria ter tratamento legal igualitário quanto
aos percentuais de seus honorários.
Palavras-chave:
Sucumbência, Honorários de advogado, Reforma trabalhista.
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Resumo:
"(Introdução: O Inquérito Policial é o procedimento administrativo, persecutório,
informativo, prévio e preparatório da Ação Penal. É um conjunto de atos associados
com a finalidade de perseguir a materialidade e indícios de autoria de um crime. É o
conjunto de diligências realizadas pela Polícia visando investigar o fato típico e apurar a
respectiva autoria para que haja uma punição por meio do processo, uma vez que, o
Estado autolimitou o seu poder de punir. Objetivo: discutir a relevância do inquérito
policial como fator determinante nas medidas cautelares patrimoniais com o intuito de
assegurar o confisco como forma de punição e pagar futura indenização ou reparação a
vítima da infração penal, bem como analisar o papel institucional atribuído aos
membros do Ministério Público pela Constituição Federal de 1988.Metodologia:
Constituição Federal 1988, Código Penal Comentado, Código de Processo Penal
Anotado, Inquérito Policial. Resultado: Evidente que o Inquérito Policial é um elemento
que pode determinar a medida cautelar, não sendo, porém, determinante em si mesmo,
ao passo que necessita de observância ao critério constante deste diploma, art. 126,
Código de Processo Penal. Conclusão: Portanto, deve-se atentar que o jus puniendi do
Estado somente pode ser deduzido em juízo mediante uma ação penal em que se terá ao
final desta, argumentos suficientes para aplicação ou não de uma sanção, atentando a
um mínimo de elementos probatórios que justifiquem a instauração de procedimentos
consagrados no Código de Processo Penal para se apurar a culpabilidade ou não do
indivíduo).
Palavras-chave:
Inquérito Policial, procedimento, informativo, persecutório, critério
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JUSTIÇA POPULAR NO BRASIL CONTEMPORÂNEO CAUSAS E
CONSEQUÊNCIAS
ANA CECÍLIA PEREIRA DA SILVA, ELISÂNGELA RODRIGUES DE NORONHA
anceccilia@gmail.com
Resumo:
Há séculos os suplícios foram abolidos como pena aplicada ao criminoso, e, mesmo
com o embasamento de nossa constituição nos direitos fundamentais, que protegem a
pessoa humana, há recorrentes casos de linchamento público em nosso país, sustentando
a ideia de que o criminoso é inimigo de toda a sociedade. Observa-se que a população –
diante da ineficácia do estado em cumprir seu dever de lhes proporcionar segurança –
vê-se desprotegida, descrente das leis e envoltos por um misto de indignação e revolta.
Os discursos propagados pelos meios de comunicação que ao invés de influenciar a
população a pressionar os governantes a tomarem medidas e lhes garantir o direito a
liberdade de ir e vir, despertam e incitam ainda mais sensações negativas e pensamentos
de vingança em relação aos próprios criminosos que, consequentemente, leva a reações
extremas por parte da população e uma regressão social. Este artigo tem por finalidade
discutir o que motiva o pensamento de fazer justiça com as próprias mãos, o revide de
atos violentos e os linchamentos, relacionando com acontecimentos recentes na cidade
de Natal-RN.
Palavras-chave:
segurança, criminosos, mídia, linchamento, justiça.
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Resumo:
Introdução: Esta pesquisa visa correlacionar e compreender os aspectos teóricos que
envolvem os Direitos Morais da Personalidade com ênfase na Lei nº 12.737/2012 (“Lei
Carolina Dieckmann”). Trata-se do direito de o ser humano defender os direitos à
honra, vida privada, dignidade, amparados constitucionalmente, através dos Direitos
Fundamentais. Objetivo: Este trabalho abordará os Direitos Morais da Personalidade,
correlacionando-os ao caso da atriz Carolina Dieckmann, nome que tornou a Lei
12.737/2012 conhecida. Depois de a atriz ser envolvida em uma polêmica que feriu a
sua integridade moral, por meio de invasão de privacidade, em 2012, sendo promulgada
a Lei nº 12.737/2012, a qual garante aos praticantes de tal atrocidade virtual (invasão de
privacidade) a pena de três meses a dois anos, e multa. A atriz, que teve 36 fotos
divulgadas em um site pornô, afirmou em entrevista ao Jornal Nacional que sentiu ter
seus direitos violados e indignada por ainda ter sido cobrada financeiramente por isso.
A grande problemática foi ter a sua imagem denegrida. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica, com uso de livros, artigos, sites e outras fontes de dados a
respeito da temática. Resultado: Foi obtido como fonte de resultado desta pesquisa o
entendimento acerca dos Direitos Morais da Personalidade, em sua plenitude, e a
compreensão do caso verídico da atriz já citada anteriormente. Conclusão: Ninguém tem
o direito de roubar o que não lhe pertence, querer cobrar para devolver e/ou divulgar
sem sua autorização. Pelo motivo de não haver lei para fatos desse tipo, nem
jurisprudência, foi criada essa lei, que carrega o seu nome. Assim, fica totalmente claro
que é crime cometer atos desse tipo. Desta forma, pode-se concluir que os Direitos
Morais da Personalidade são inegociáveis e garantem uma vida embasada em princípios
que a nossa Constituição garante e defende. Ainda, vale salientar que existe um
respaldo, uma vez que os direitos que lhe pertencem são feridos, bem como pena ou
multa a quem assim o fizer.
Palavras-chave:
Lei 12.737/2012. Lei Carolina Dieckmann. Direitos morais. Direitos Fundamentais.
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Resumo:
Introdução: O presente estudo tem a construção do direito constitucional à liberdade de
expressão que pode gerar o abuso ilícito dessa prerrogativa, por meio da disseminação
das “Fake News”. Objetivo: Assim, o estudo tem por finalidade expor sobre a liberdade
de expressão e o Fake News, uma vez que a justificativa que tencionava resguardar a
autonomia do indivíduo e fortalecer a participação popular na democracia pode, diante
dos excessos, contribuir para a indesejável exclusão daqueles que são alvos das notícias
“Fake News”. Metodologia: Para isto, fez-se uma pesquisa bibliográfica, baseada em
livros e periódicos que abordam a temática. A pesquisa pauta-se nos estudos de
Norberto Bobbio (1995), Friedrich Müller (1998), José Afonso da Silva (2007), Silva
(2013), entre outros. Resultado: Dessa forma, salienta-se que a liberdade de expressão e
o estado democrático de direito que está relacionado à ideia de certos valores que
envolvem a dignidade humana, a organização e o funcionamento do Estado e a
participação popular nesta temática. Conclusão: Conclui-se que a liberdade de
expressão é vislumbrada como um dos direitos fundamentais, considerando a sua
relevância para efetivação da participação nas tomadas de decisões.
Palavras-chave:
Estado Democrático, Liberdade de Expressão, Fake News.
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Resumo:
O Direito Constitucional possui diversos métodos clássicos a luz de sua interpretação,
tendo por finalidade a aplicação justa das normas. Conseguinte, abordarei três deles: O
Método Gramatical, Lógico e o Sistemático. O Método Interpretativo Gramatical
permite que o intérprete descubra o significado da norma jurídica, ao enfrentar
dificuldades de ordem léxica e de relação entre palavras, onde o significado da norma
jurídica é obtido a partir do sentido discricionário do termo, sendo considerado o
primeiro método interpretativo, por ser o primeiro contato da pessoa com a norma
jurídica. Na CF, Art. 5, inc. XXIV, diz: “A lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição.” Nas palavras em destaque “Prévia e Dinheiro”, observa-se um sentido
discricionário, onde é tomado os termos jurídicos pelo seu valor de face e seu primeiro
sentido. Ou seja, a partir do conhecimento sintaxe toma-se como resultado uma
interpretação literal (Gramatical). Já no Método Lógico, é auxiliado ao intérprete a
identificar as contradições dos termos presentes em uma norma jurídica, extirpando uma
solução através de uma lógica. Impedindo contradições a cerca de um significado de um
mesmo termo dentre as relações jurídicas. Comparado ao Princípio da identidade,
também conhecido como princípio da não-contradição, formulado por Parmênides em
seus estudos sobre a lógica, sendo afirmado que: “Todo objeto é idêntico a si mesmo"".
Haja vista, foi feita uma análise dos outros dois métodos (Gramatical, Lógico), em
singularidade, como normas isoladas. O método Sistemático altera esse raciocínio,
consistindo na análise de uma norma jurídica com as demais normas presentes no nosso
ordenamento jurídico. Contudo, buscando correlacionar todos os dispositivos
normativos de uma Constituição, é possível elucidar a interpretação a partir do
conhecimento do todo, não de partes, cada parte compõe um todo, não interpretando
uma disposição da lei sem ter em mente os demais dispositivos.
Palavras-chave:
Interpretação, Métodos, Constitucional, Lei, Princípio.
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Resumo:
Introdução O presente resumo tem como finalidade abordar de forma objetiva os
aspectos teóricos do Neoconstitucionalismo. Deseja-se com ele apontar-se o maior
número possível de informações dentro do que o assunto requer, porém faz-se
necessário limitar o ilimitado para que este trabalho cumpra o seu papel que é passar
informações básicas a respeito do que vem a ser o Neoconstitucionalismo. Objetivo A
elaboração desse resumo proposto pelo o docente Sérgio Alexandre Braga, tem o
objetivo de facilitar aos discentes o entendimento sobre o tema abordado em sala de
aula, utilizando-se desse trabalho para ter melhor absorção da temática pelo lecionado.
Metodologia O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi o de
pesquisa pura básica, aonde tem como objetivo produzir um conhecimento sobre os
aspectos
teóricos
de
Neoconstitucionalismo.
1
CONCEITO
DE
NEOCONSTITUCIONALISMO Neoconstitucionalismo trata-se de um movimento
teórico de revalorização constitucional que prevê uma nova forma de utilizar/operar
todo o sistema jurídico em conformidade com a Constituição, inclusive prevê também a
reinterpretação da própria Constituição, constitui de uma nova abordagem do papel da
constituição no sistema jurídico. Em sentido amplo, este movimento representa a
superação do positivismo jurídico, uma vez que promoveu a reestruturação do
ordenamento jurídico, fazendo com que este deixasse de ser baseado somente no literal
respeito à lei para ser totalmente influenciado pelos princípios constitucionais, onde se
encontram os anais dos direitos fundamentais. Este movimento surgiu com as reformas
políticas europeias após a segunda Guerra Mundial. No Brasil o movimento teve início
a partir da Constituição de 1988. 2 – OBJETIVOS DO NEOCONSTITUCIONALISMO
O neoconstitucionalismo visa aprofundar o direito constitucional com base em novas
premissas como a difusão e o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais e a
força normativa da constituição, objetivando a transformação de um estado legal em
estado constitucional. 3 - CARACTERÍSTICAS DO NEOCONSTITUCIONALISMO
3.2 - Trazer a Constituição para o “centro” do ordenamento jurídico para que esta se
irradie para todos os ramos do Direito. 3.3 - Atribuir força normativa ao texto
Constitucional A máxima do movimento neoconstitucionalista é a efetivação dos
direitos fundamentais mesmo sem a existência de lei. Essa efetivação só se torna
possível porque se passou a considerar os princípios constitucionais como sendo
verdadeiras normas jurídicas, superando a tradição positivista que não via neles caráter
normativo. Desta forma, todas as normas constitucionais, ainda que tenham estruturas
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diversas e por isso pressuporem diferentes modos de aplicação, não deixam de ser
normas jurídicas e, portanto, estão aptas a produzir efeitos jurídicos. 3.4 - Superioridade
dos Princípios Constitucionais Por este dogma Neoconstitucionalista, torna-se possível,
principalmente por parte do poder judiciário, a resolução de determinada demanda com
base em princípios, especialmente, quando o caso versar sobre direitos fundamentais.
Em virtude dessa força normativa a doutrina ressalta o caráter supremo dos princípios,
que decorrendo da Constituição adquirem a qualificação de norma das normas,
conforme verificamos no entendimento de Paulo Bonavides: “Postos no ponto mais alto
da escala normativa, eles mesmos, sendo normas, se tornam, doravante, normas
supremas do ordenamento. Servindo de pautas ou critérios por excelência para a
avaliação de todos os conteúdos normativos, os princípios, desde sua
constitucionalização, que é ao mesmo passo positivação no mais alto grau, recebem
como instância valorativa máxima categoria institucional, rodeada do prestígio e da
hegemonia que se confere às normas inseridas na Lei das Leis. Com esta relevância
adicional, os princípios se convertem igualmente em norma normarum, ou seja, norma
das normas.” (2006, p. 289). 3.5 - Incorporação de valores e opções políticas no texto
constitucional A incorporação explícita de valores e opções políticas aos textos
constitucionais surge como uma forma de contrapor os regimes políticos que a
antecederam, quase sempre autoritários e opressivos, especialmente após a Segunda
Guerra Mundial, de modo a superar toda a barbárie, no que diz respeito à pessoa
humana, vivida nesta época. De forma concreta, o Estado deve atuar no intuito de
reduzir as desigualdades sociais, se comprometendo ainda a desenvolver políticas
destinadas a seguimentos específicos, como educação, saúde, entre outros. Resultado e
Conclusão Pelo presente resumo entendem-se o neoconstitucionalismo defende que a
Constituição deve tornar-se o centro de todo ordenamento jurídico, como norma
suprema e imperativa, com grande carga axiológica e valorativa. Tudo deve ser
interpretado a partir da constituição, pois as normas constitucionais têm status de norma
jurídica, dotadas, portanto, de imperatividade. Neste contexto, o neoconstitucionalismo
desabrochou-se no ambiente filosófico do pós-positivismo, trazendo consigo a ruptura
com diversos paradigmas, abrindo caminho para novas perspectivas como o
reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição
constitucional e a elaboração das diferentes categorias da nova interpretação
constitucional, entre outros, no intuito de buscar cada vez mais a efetivação e
concretização dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave:
neoconstitucionalismo, pós-positivismo, princípios constitucionais, força normativa da
constituição.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Após a criação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) em
1990, visando atender um significativo número de reivindicações proveniente dos mais
diversos setores da sociedade civil, aquele contexto que definia criança e adolescente
como sujeito de direitos, tinha uma preocupação especifica com o adolescente em
conflito com a lei, suas possibilidades de ressocialização e as medidas socioeducativas
que deveriam ser aplicadas. Desta forma utilizamos estes aspectos para
desenvolvimento do estudo. OBJETIVO: Neste estudo, observaremos as possibilidades
de reinserção do adolescente e a eficácia das medidas socioeducativas aplicadas.
METODOLOGIA: Tomamos como referência estudos acadêmicos e pesquisas feitas na
internet. RESULTADOS: As medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes não
foram suficientes para uma ressocialização, observando que os casos que houve a
retirada da liberdade, os mesmos voltaram a cometer crimes, pois não foi feito o
trabalho completo como diz a lei, apenas lhe foi retirado o direito de ir e vir. As
instituições que deveriam fazer o acompanhamento do infrator e de seus familiares
foram ineficazes, algumas por falta de incentivo do estado e outras por falta de vontade
de seus funcionários. CONCLUSÃO: Após estudo podemos relatar que pela falta de
políticas públicas, interesse do estado e pela falta de vontade de alguns agentes políticos
se tornou inviável a inserção desses adolescentes no tecido social.
Palavras-chave:
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Resumo:
O Código Civil traz as normativas e a polarização das ideias de convívio social dentro
dos condomínios horizontais ou edilício, popularmente conhecidos como condomínio
edifício. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, vários artigos da Lei n.
4591/64 foram revogados, remanescendo poucos dispositivos, especialmente os
referentes à incorporação imobiliária. Trouxe também as transversais da coletividade,
dos direitos, obrigações e das normas disciplinam os condôminos que, juntos constituem
o condomínio. A pesquisa objetivou trazer ao conhecimento de todos a convivência
social e a responsabilidade de quem integra as partes outrora separadas, mas unidas em
prol de um único objetivo, integrar as partes comuns ou residências. A metodologia
utilizada na pesquisa, perpassa fontes bibliográficas e, assim buscou-se integrar este
estudo ao Código Civil e toda sua contextualização social direcionada aos condôminos.
Utilizou-se fontes textuais, códigos, pesquisas documentais, que norteou toda a
fundamentação. As estratégias metodológicas convergem para a articulação de
informações que contemplam a fundamentação histórica desta pesquisa, proporcionando
um melhor entendimento das muitas informações necessárias aos que habitam os
condomínios edilícios. Os resultados aqui obtidos trazem uma perspectiva de evolução
do direito, possibilitando diagnosticar a evolução das leis sociais e civis que articulam
as ferramentas e empoderam as classes que ali habitam. A pesquisa, por si só, não
contextualiza a convivência entre pessoas em um mesmo local destinados às partes, mas
fornecem parâmetros para questionar e dialogar sobre os fatos corriqueiros dentro
daqueles espaços. Esses diálogos e questionamentos tornam o ambiente mais humano,
fortalece os princípios da moralidade e da inclusão, proporcionando a todos a ideia de
multiplicadores do saber e possibilitando a troca de informações que perpassam as
barreiras da sala de aula, misturando teoria e prática na expansão dos conhecimentos
adquiridos no processo de aprendizado.
Palavras-chave:
Código civil, Direito, Condomínio, Condôminos.
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O CONTRATO DE SEGURO DE PESSOA E AS INOVAÇÕES NO NOVO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
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CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA, LEONARDO
VIEIRA DE MEDEIROS
davisilva1986@yahoo.com.br, francisco_dias@ymail.com, splandydo_@hotmail.com,
leonardovmedeiros@hotmail.com, sidfanxone@gmail.com
Resumo:
"Introdução: os contratos de seguro de vida descritos no Código Civil de 1916, sofreram
mudanças e inovações a partir da aprovação do Novo Código Civil que entrou em vigor
no ano 2002 e com isso, para além de uma atualização, a nova lei estabeleceu diretrizes
e normas que esclarecem pontos ambíguos da lei anterior. Objetivo: O presente trabalho
busca entender essas novas alterações que diminuíram essas ambiguidades existentes na
lei de 1916, por meio da análise dos art. do Código anterior e o atual. Metodologia: A
metodologia utilizada, será uma pesquisa explicativa como uso de bibliográfica
apropriada sobre o assunto e posteriormente será feita a análise dos Código de 1916 e as
alterações no Código de 2002. Resultados: percebe-se que o Novo Código Civil trata os
contratos de maneira única, tanto para os danos, no que se refere aos ressarcimentos,
como para a pessoa, que são as ações indenizatórias, ou seja, pessoa e coisa são tratadas
no âmbito dos contratos, outra inovação que se percebe, é que somente empresas
autorizadas pelo Ministério da Fazenda podem contratar, o que se entende como um
avanço no sentido de dar mais segurança aos contratados por ser a parte mais
vulnerável.
Palavras-chave:
Contrato, Seguro de pessoa, Novo Código Civil de 2002
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EUGÊNIA DE LIMA PINHEIRO MEDEIROS, GIORGI BRUNO SOARES DE
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Resumo:
Introdução: A Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das pessoas com
deficiência é um instrumento da ONU cujo objetivo é proteger a dignidade e os direitos
das pessoas com deficiência. Foi aprovado pela assembleia geral da ONU em 2006. Em
2008 foi ratificada no Brasil, obtendo equivalência de Emenda Constitucional. Serviu de
base para o desenvolvimento no Brasil do estatuto da pessoa com deficiência (Lei
13146/2015). O título II do estatuto trata da acessibilidade que é o direito que garante a
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, viver de forma independente e
exercer seus direitos de cidadania e participação social. Objetivo: identificar no âmbito
educacional da Cidade de Natal-RN (DIRED I) se os direitos de ir e vir das pessoas com
deficiência físico-motora estão sendo atendidos de acordo com o que rege o estatuto do
deficiente. Metodologia: Revisão bibliográfica/documentos compilados: Carta da ONU
(1945); Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência; Protocolo Facultativo; Estatuto da Pessoa com
Deficiência; Pesquisa de Campo na Secretaria de Educação e Cultura/RN (Sub
coordenadorias de Pessoas com Deficiência e Transportes). Resultados: A DIRED I
conta com 36 ônibus para atender 145 escolas da região/Natal, deste total somente 20
escolas são atendidas pelo critério da solicitação dos gestores que se antecedem a
demanda disponível desses transportes de alunos. Do total de 36 ônibus, quatro são
adaptados para as pessoas com deficiência físico-motora limitante de sua autonomia.
Existe uma lista de espera com 16 pessoas deficientes, que solicitaram o transporte
adaptado e ainda não foram atendidas. Conclusão: Diante dos dados coletados
chegamos ao entendimento de que o direito fundamental da pessoa com deficiência, no
que tange ao direito de ir e vir, no âmbito educacional está sendo atendido. Todavia os
recursos empregados com relação ao transporte de pessoas com deficiência, segundo os
gestores, não são suficientes para demanda existente. É importante ressaltar que o
direito de ir e vir não se restringe à escola. Mas que também deveria existir uma
infraestrutura pública urbana de transporte que lhes garanta acesso a espaços diversos.
Palavras-chave:
Direitos fundamentais, transporte, pessoas com deficiência.
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Resumo:
"INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como escopo analisar sobre o Divórcio, no
direito internacional Privado de acordo com a lei de introdução (LINDB), é um tema de
suma importância e de extrema relevância, visto que repercute na complexa relação
entre direito interno e direito internacional, cujas regras jurídicas internas dos países
diferem-se por inúmeras razões de ordem cultural, política e econômica. Abordando
também sobre os filhos e os bens em um eventual divórcio. Palavras – chaves: Divórcio.
Internacional. Extrajudicial. Filhos. Bens. METODOLOGIA: É uma pesquisa
bibliográfica, sendo utilizadas as seguintes bases de dados: Google Acadêmico e
autores. OBJETIVOS ESPECFICOS: - Analisar como se procede o divórcio no Direito
Internacional Privado. - Compreender o papel da (LINDB) diante situações de divórcio.
- Entender sobre as partilhas de bens. RESULTADO: Por fim, o próprio Direito
Internacional Privado abre espaço para os conflitos no que tange o divórcio trazendo a
solução conflituosa. Percebemos que a lei de introdução (LINDB), traz normas jurídicas
especificas quando se trata de divórcio como citado no conteúdo mencionado e que em
casos de divórcio multinacional ela sempre será citada. Direito Internacional Privado:
Em linhas gerais é um conjunto de normas jurídicas e regras sobre qual legislação
aplicável à solução de relações jurídicas privadas quando envolvidos nas relações mais
de um país, ou seja, a nível internacional. Divórcio: é o rompimento do vínculo conjugal
reconhecido pela lei. O divórcio rompe o vínculo matrimonial, permitindo um novo
casamento dos cônjuges divorciados. Ele põe termo ao casamento e aos efeitos civis do
matrimônio religioso, mas não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos
filhos. Conclusão: Chegamos à conclusão de que o direito internacional privado de sua
importância para resolver os conflitos existentes entre os divórcios multinacionais, além
disso percebemos a grande importância da LINDB na resolução na resolução de
conflitos de divórcio como se deve se proceder.
Palavras-chave:
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Resumo:
O artigo em evidência tem como função analisar sua influência nas decisões judiciais
que decretam medidas cautelares patrimoniais, bem como discorrer sobre quais são
estas e que natureza jurídica se apresentam. É notório que o inquérito policial é um
procedimento administrativo, persecutório, informativo, prévio e preparatório da Ação
Penal. Bem como, detém a finalidade de perseguir a materialidade e indícios de autoria
de um crime. Para tanto temos como objetivo neste artigo discutir a relevância do
inquérito policial como fator determinante nas medidas cautelares patrimoniais com o
intuito de assegurar o confisco como forma de punição e pagar futura indenização ou
reparação a vítima da infração penal, bem como analisar o papel institucional atribuído
aos membros do Ministério Público pela Constituição Federal de 1988. Como
metodologia aplicaremos a pesquisa dedutiva, referencial e documental, extraídas de
livros, artigos, códigos e sítios que tratem da temática. Como possíveis resultados
observar-se que o Inquérito Policial é um relatório inquisitorial que em regra influencia
nas decisões judiciais que decretam as medidas cautelares patrimoniais, não sendo,
porém, determinante em si mesmo, ao passo que necessita de observância ao critério
constante deste diploma, art. 126, Código de Processo Penal. Portanto, deve-se atentar
que o jus puniendi do Estado somente pode ser deduzido em juízo mediante uma ação
penal em que se terá ao final desta, argumentos suficientes para aplicação ou não de
uma sanção, atentando a um mínimo de elementos probatórios que justifiquem a
instauração de procedimentos consagrados no Código de Processo Penal para se apurar
a culpabilidade ou não do indivíduo.
Palavras-chave:
Inquérito Policial, procedimento, medidas cautelares, constituição federal
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Resumo:
O presente trabalho versa sobre a problemática da tortura no âmbito jurídico brasileiro,
trataremos de forma breve da evolução histórica da proteção contra a tortura, no tocante
a inconstitucionalidade dessa prática para obtenção de provas, punição, sob um enfoque
tanto no direito material penal, quanto no ramo dos Direitos Humanos. Nosso objetivo é
discorrer sobre as normas vigentes que visam regular a culpabilidade pela tortura,
através de estudo de revisão bibliográfica, de pesquisas em sites e livros. É um tema
bastante relevante, pois fere a dignidade da pessoa humana e o bem jurídico tutelado
vida. A leitura investigativa se dará também pela Declaração Francesa dos Direitos do
Homem e do Cidadão em 1789. Concluímos que mesmo com o avanço ao combate a
tortura, em vigência a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o banimento desse
ato com a Constituição Federal de 1988,e posteriormente em 1989,com o surgimento da
Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, que obrigou o legislador a promover a Lei de tortura, número 9455/97,
não poucos são os casos noticiados da prática desta vil ação em sua grande parcela
promovida por agentes do Estado quando responsáveis pela custódia de cidadãos.
Palavras-chave:
História, Tortura, Legislação.
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Resumo:
O tráfico de pessoas é um tema constante na comunidade internacional: Existem
instrumentos internacionais vigentes sobre o tema desde o início do século XX. Em
1921, a Liga das Nações promoveu a Conferência Internacional sobre o Tráfico de
Mulheres e Crianças, com o objetivo de harmonizar ações de diversos governos, para
agirem em comum acordo no combate a esse tipo de tráfico de caráter internacional,
contando com a participação do Governo brasileiro. A Organização das Nações Unidas
(ONU), no Protocolo de Palermo (2003), define tráfico de pessoas como “o
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas,
recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à
fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega
ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa
que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. Há tráfico de pessoas quando
a vítima é retirada de seu ambiente, de sua cidade e até de seu país e fica com a
mobilidade reduzida, sem liberdade de sair da situação de exploração sexual ou laboral
ou do confinamento para remoção de órgãos ou tecidos. A mobilidade reduzida
caracteriza-se por ameaças à pessoa ou aos familiares ou pela retenção de seus
documentos, entre outras formas de violência que mantenham a vítima junto ao
traficante ou à rede criminosa.
Palavras-chave:
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Resumo:
Introdução: O instituto do bem de família está regulado no âmbito do direito patrimonial
de família do novo Código Civil de 2002. O bem de família teve sua origem nos
Estados Unidos, e este foi inspiração para o modelo brasileiro. Tem como principal
função a proteção da família, esta que é a instituição fundamental a formação social de
todo indivíduo, e que lhe proporciona abrigo seguro. Objetivo: A finalidade deste
estudo é proporcionar ao leitor a familiarização do instituto bem de família, visa abordar
os seus principais aspectos, desencadeando o conhecimento inicial sobre o tema e
instigando o debate. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial de forma
exploratória tendo como fontes de estudo o atual Código Civil, trabalhos acadêmicos,
artigos e livros, correlacionando os conceitos adquiridos com o entendimento do STF
sobre o tema. Resultado: O instituto garante a impenhorabilidade do imóvel residencial
por motivos de dívidas, com algumas exceções. Ele pode ser classificado em voluntário,
disciplinado a partir do art. 1711 do CC, sendo este instituído por ato de vontade do
casal ou da entidade familiar, mediante registro público, e involuntário, quando
reconhecido pela Lei n. 8009 de 1990, independentemente de inscrição em cartório.
Ressalta-se que o STF interpreta que a norma não se limita ao resguardo exclusivo de
cidadão integrado a uma família, pois entende que a sua finalidade principal é a
proteção de um direito fundamental da pessoa humana, qual seja, o direito à moradia,
sendo assim, um indivíduo que vive só, também terá seu direito garantido por este
instituto. Conclusão do Estudo: A pesquisa sobre o tema esclarece que, apesar de toda a
ilustre virtude da legislação brasileira em proteger a família, este instituto é pouco
utilizado na prática, pois está ligado à ideia de que o bem de família é um patrimônio
imobiliário. E como na nossa realidade, apenas uma minoria privilegiada da população
brasileira é proprietária de imóvel, o bem de família não corresponde à proteção de
todas as famílias, ficando uma grande parte ao desamparo da lei.
Palavras-chave:
Bem de família, Impenhorabilidade, Proteção da Família, Direito à Moradia.
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Resumo:
O empregado que teve direitos lesados tem que observar o prazo para pleiteá-los
judicialmente, sob pena de prescrição. No direito trabalhista há regras prescricionais
para a pretensão de direitos face o empregador que, inobservados, o vislumbre de ter
seus direitos alcançados poderá vir a prescrever ou minorar o quantum econômico. A
prescrição no direito trabalhista tem sua previsão expressa na Constituição Federal de
1988 (CF/88) em seu artigo 7º, XXIX. No tocante aos tipos prescricionais no processo
trabalhista, é imprescindível a observância quanto ao momento da propositura da ação
que pode ocorrer ainda com o empregado trabalhando, o que gera dúvidas e em alguns
casos conduz à perda do prazo para buscar o direito. O texto constitucional não deixa
claro sobre a possibilidade de ingressar com ação trabalhista ainda na vigência do
contrato, bem como, direitos não cumpridos pelo empregador, caso ultrapassados cinco
anos de seu descumprimento, mas ainda no vínculo empregatício, se poderia ser
pleiteado judicialmente. Não fica claro ainda se este prazo bienal tem início com o
comunicado de dispensa ou após o cumprimento do aviso prévio ou sua indenização. O
estudo objetiva esclarecer sobre essas prescrições, expondo seus conceitos e regras
gerais à luz do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) e
da CF/88. Também esclarecer o marco inicial do prazo bienal, com vistas à Lei Federal
nº 12.506/2011. A metodologia utilizada consiste em pesquisa de natureza aplicada,
com abordagem hipotético-dedutivo e qualitativa, com objetivo descritivo e de propor
avaliação formativa. O resultado obtido neste trabalho é a demonstração do marco
inicial do prazo prescricional bienal para pleitear direitos trabalhistas, que se dá com o
fim do contrato, após o cumprimento ou projeção do aviso prévio. Demonstra que o
prazo prescricional quinquenal se inicia a partir do ajuizamento da ação, também para o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, após entendimento recente do Supremo
Tribunal Federal (STF), mas não se aplica para assinatura da CTPS que é imprescritível.
Os direitos trabalhistas têm prazo para serem pleiteados e tempo de abrangência, não
podendo gerar uma insegurança jurídica no universo laboral de prazos ad aeternum.
Palavras-chave:
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Resumo:
Introdução A finalidade do presente resumo é mostrar duas linhas paralelas – a opinião
pessoal do juiz, e o seu dever de imparcialidade - que têm como principal foco a
subjetividade da pessoa do juiz, apontando que em ambos os casos a subjetividade deve
ser deixada de lado para dar lugar à isenção, conferindo assim mais segurança ao
processo. Objetivo A elaboração desse resumo proposto pela docente Viviane Sá, tem o
objetivo de facilitar aos discentes o entendimento sobre o tema abordado em sala de
aula: “pressupostos processuais – imparcialidade do juiz”, utilizando-se desse trabalho
para ter melhor absorção da temática pelo lecionado. Metodologia O método utilizado
para o desenvolvimento deste trabalho foi o de pesquisa pura básica, aonde tem como
objetivo produzir um conhecimento sobre imparcialidade de juízes. O juiz deve ser
imparcial, mas isso não significa que deva ser neutro. Imparcialidade não significa
neutralidade diante dos valores a serem salvaguardados por meio do processo. Não há
violação ao dever de imparcialidade quando o juiz se empenha que seja dada razão
àquela parte que efetivamente agiu segundo o ordenamento jurídico. Aliás, o que deve
importar ao juiz é conduzir o processo de tal modo que seja efetivo instrumento de
justiça, que vença quem realmente tem razão. Ser imparcial, também não significa que
deva o juiz ser desinteressado, pois o juiz é interessado no sentido de que deve tomar
todas as providências legais a seu alcance para que, a final, o vencedor seja aquele que
esteja realmente amparado pelo direito material em discussão. O juiz moderno não é
expectador inerte ou convidado de pedra, como ensina a literatura, mas está munido de
faculdades que permitem imiscuir-se no comando de diligências que favoreçam a
persuasão, sem ficar refém da apatia dos litigantes. Ao observarmos o princípio do
contraditório, constatamos que existe um dever de ampla participação das partes e do
próprio juiz na busca da efetividade da tutela, de modo que qualquer ato que determine
a produção de uma determinada prova ou que permita ao juiz combater a desídia
processual, muito ao contrário de tornar o juiz parcial, estaria colocando-o na vanguarda
do sistema, na busca da verdade real e da maior efetividade da tutela. Até porque se o
juiz manda produzir esta ou aquela prova, por exemplo, ele não tem como saber de
antemão o seu resultado. Neste sentido podemos fazer uma diferenciação entre os atos
de julgar e decidir. Julgar é opinar, se expressa uma opinião a respeito de alguma coisa.
Paul Ricoeur faz menção que há um encontro “entre o lado subjetivo e o lado objetivo
do julgamento, lado objetivo: alguém considera uma proposição verdadeira, boa, justa,
legal, lado subjetivo: adere a ela”. A capacidade subjetiva é a qualidade de que o juiz
possa agir de acordo com o princípio da imparcialidade. A incapacidade subjetiva do
juiz, ao contrário, origina-se da suspeita de imparcialidade e afeta profundamente a
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relação processual. Para assegurar a imparcialidade do juiz, a Constituição Federal de
1988 estipula garantias e prescreve vedações aos magistrados. Neste sentido podemos
fazer uma diferenciação entre os atos de julgar e decidir. Julgar é opinar, se expressa
uma opinião a respeito de alguma coisa. Paul Ricoeur faz menção que há um encontro
“entre o lado subjetivo e o lado objetivo do julgamento, lado objetivo: alguém considera
uma proposição verdadeira, boa, justa, legal, lado subjetivo: adere a ela”. Dessa forma,
é possível que o Juiz se mantenha afastado das influências políticas e decida não as
considerar na sua atividade judicante. Trata-se, pois, de elementos externos, que o ser
humano, ainda que seja alto o preço a pagar, possui a capacidade de neutralizar. Por
outro lado, as influências internas, decorrentes das convicções do magistrado, da
tradição, dos preconceitos etc., traduzem-se em sentimentos, que não se colocam à
disponibilidade da racionalidade humana para fins de sua neutralização. Assim como a
tristeza e a alegria, os preconceitos e as convicções, hauridas na vivência familiar e
social, integram o próprio ser humano, como componentes indissociáveis da sua
estrutura. O que há, portanto, no campo do processo, são seres humanos que, com seus
medos e frustrações, delegam a decisão acerca de suas incompatibilidades a outro ser
humano ou, a um colégio de homens, que, também com seus medos e frustrações,
possuem sobre si a difícil missão de produzir, sob a luz do ordenamento jurídico e dos
valores presentes na sociedade, uma solução marcada pelas influências internas que
atuam sobre a própria falibilidade humana. O mister de julgar o próximo somente pode
ser considerado algo fácil por aqueles que ainda não deram conta da missão que paira
sob suas cabeças e, por conseguinte, não se importam com os destinos da sociedade.
Como Carnelutti advertiu: “nenhum ser humano que refletisse sobre o que seria
necessário para poder julgar um outro aceitaria ser juiz. Mas encontrar juízes é preciso,
e este é o drama do direito. Isto deveria estar sempre presente na mente de todos os
juízes e jurisdicionados no transcurso do ato em que se resume o processo”. Portanto, o
processo é um campo de sentimentos, onde não há qualquer possibilidade de
neutralidade humana, no sentido amplo do vocábulo. A importância da imparcialidade
do juiz no direito processual civil brasileiro vai além de ser um pressuposto processual,
indo em direção do devido processo legal e da defesa do Estado Democrático de
Direito. A figura do juiz em diversos aspectos representa a jurisdição, sendo o juiz um
delegado do Estado na atuação de função jurisdicional. Mas, sublinhe-se que exerce
funções específicas do Estado, pertencendo à categoria profissional dos funcionários
públicos lato sensu. Conclusão Perante a temática exposta no trabalho intitulado de
“Um paralelo entre a opinião pessoal de juiz no fundamento de sentença e seu dever de
imparcialidade”, observamos o artigo 5º, LVIII, que o princípio da Imparcialidade deve
ser resguardado verificando a importância do mesmo para a conservação no
ordenamento jurídico.
Palavras-chave:
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UMA BREVE HISTÓRIA DO DIREITO GREGO: AS PÓLIS E A RETÓRICA
COMO FONTE DE PODER
HELDER JOSÉ SANTOS, HUDSON SANTOS DE ARAÚJO, MARIA DAS
VITÓRIAS DOS SANTOS MEDEIROS
redlehrio@yahoo.com.br,
hudsonaraujo@hotmail.com,
Medeiros.vitoriasantos@gmail.com
Resumo:
A história do Direito Grego se revela importante para o Direito Contemporâneo devido
a maximização de informações que contempla a evolução das leis, da organização da
sociedade e das pólis (cidade-estado) que ali surgiam protagonizando o que seria hoje a
organização da sociedade civil. Traz também a retórica grega como um importante
instrumento de persuasão jurídica e social, fortalecida no poder da oratória, visto que
toda essa contextualização e revolução intelectual e a evolução das pólis conduziram à
comunidade grega, para uma serie de evoluções democráticas voltadas ao direito social
dos cidadãos. A pesquisa objetiva mostrar a sociedade quanto a produção intelectual do
Direito Grego, sua importância para a organização da sociedade grega antiga e moderna
e sua retórica como instrumento de força e persuasão. A metodologia utilizada consiste
em pesquisa de natureza aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa,
com objetivo descritivo e de propor avaliação formativa. As estratégias metodológicas
convergem para a articulação de informações que farão parte e contemplarão a
fundamentação histórica da nossa pesquisa, a fim de entender essa gama de informações
que perduram e fazem parte de nossas vidas até os dias atuais. Os resultados aqui
obtidos, traz uma perspectiva de evolução dos Direito, possibilitando dentro da pesquisa
levantada, diagnosticar as prerrogativas da evolução das pólis e sua organização. Os
objetivos aqui pregados em forma de pesquisa, não fazem parte só do mundo teórico,
mas da evolução das leis ao longo da evolução humana. Evoluções essas, que tornam as
pessoas fortalecidas nos princípios da moralidade e na inclusão das relações entre seres,
tornando-os multiplicadores do saber, possibilitando a troca de informações e
experiências que perpassam as barreiras da sala de aula, misturando teoria e prática na
expansão dos conhecimentos adquiridos.
Palavras-chave:
Grécia, Pólis, Retórica.
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VICIOS REBIDITÓRIOS E SEUS EFEITOS EM CONTRATOS
COMUNICATIVOS
FRANCISCA IVANUSA SILVA, ALZILENE LIMA DO NASCIMENTO FREIRE,
AMANDA LIMA DO NASCIMENTO FREIRE
vanusa.silva708@gmail.com, alzilene03@outlook.com
Resumo:
O presente trabalho analisa o conceito de vícios redibitórios e evicção por questões na
ordem do código civil pelo adquirente ou evicto de forma de contrato. Vimos o quanto é
importante a observância do prazo para o adquirente alega vício redibitórios, não
fazendo se dá em razão da coisa ou de contrato que venha clausula de garantia. Os
vícios redibitórios, portanto, são falhas ou defeitos ocultos existente na coisa alienada,
objeto de contrato comutativo. Palavras chaves: A pesquisa visa tratar sobre dois
institutos: vício redibitório e evicção. Até mesmo por questão de ordem do Código
Civil, nota-se que as definições doutrinárias de evicção são pacíficas, assim como
ocorre nas definições de vícios redibitórios. No caso da evicção também ocorrem,
atribuições de diferentes definições, porém seguindo o sentido legal. Um elemento que
não pode ser deixado de visualizar além da perda do bem pelo adquirente ou evicto, é
que este só “terá o direito de regresso contra o transmitente, desde que o contrato entre
eles tenha sido oneroso” (FIUZA, p. 431, 2004). A forma de contrato é expressa no art.
447, do Código Civil. Portanto o transmitente ou alienante, que faça por título oneroso
tem o dever e obrigação de “garantir a legitimidade, higidez e tranquilidade do direito
que transfere” (VENOSA, p. 546, 2006), Em outras palavras, o adquirente deve estar
seguro de que não haverá nenhuma turbação ou perigo de perda da coisa por terceiro.
Ocorrendo isto o negócio será desfeito, por consequência o contrato será dissolvido.
Segundo a norma do art. 442 goza o adquirente de duas alternativas: redibir o contrato
ou simplesmente requerer o abatimento do preço. A primeira possibilidade incide pela
ação redibitória dando-se “cujo objeto é, precisamente, o desfazimento do contrato e a
devolução do preço pago, podendo inclusive pleitear o pagamento de perdas e danos”
(GAGLIANO, PAMPLONA, p. 187, 2006). A segunda prerrogativa trata de ação
intimatória que pleiteia tão somente o abatimento preço da coisa. 2-METODOLOGIA
A metodologia empregada na pesquisa utilizou o método de abordagem dedutiva, ou
seja, em tirar uma verdade particular de uma verdade geral na qual ela está implícita
desenvolver tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível a
partir da teoria publicadas em livros, doutrinas, jurisprudência, reportagens e artigos,
bem como em ambiente virtual internet. RESULTADO É importante destacar que, se
não for um contrato comutativo (prestações certas e determinadas, além de onerosas),
não há como o indivíduo que recebeu a coisa, não tendo pagado nada, reclamar do vício.
Um exemplo disso é um contrato de doação pura, pois o donatário não possui nenhuma
onerosidade no contrato, não sendo permitido que o mesmo reclame dos vícios
redibitórios constantes na coisa recebida. A ignorância dos vícios pelo alienante, não o
exime da responsabilidade, salvo se a mesma foi expressamente excluída de comum
acordo entre as partes. Ao analisar o art. 443 do CC, têm-se que, se o alienante
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conhecido o vício, deverá restituir o que recebeu com perdas e danos, entretanto, se o
vício era desconhecido, deverá apenas restituir o valor recebido, mais as despesas do
contrato. CONCLUSAO Concluímos que para existir evicção devemos encontrar a
presença de três sujeitos: adquirente, terceiro e o alienante. Ocorrerá evicção quando o
adquirente perde a coisa total ou parcial, por sentença judicial ou ato administrativo,
para terceiro (legítimo proprietário da coisa). O alienante que fez por título oneroso,
será responsabilizado pela evicção. Concluímos que, apesar poder ser a evicção
diminuída, reforçada, e até mesmo excluída por contrato, a cláusula de exclusão de
responsabilidade do alienante não o abstém do preço da coisa se o adquirente não sabia
dos riscos da evicção ou ao menos não assumiu. Porém se o adquirente sabia que a coisa
era alheia não há que se falar em evicção. Vimos que o legislador ao tratar de evicção,
considera nas disposições dos art. 453 e art. 454 do Código Civil as benfeitorias.
Considera também o legislador a relação processual, quanto à denunciação da lide pelo
exercício do direito resultante da evicção dispondo o art. 456 do Código Civil. 5.0
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil
Brasileiro, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 3º vol. 17º Edição.
São Paulo: venha clausula de garantia. Concluímos que para existir evicção devemos
encontrar a presença de três sujeitos: adquirente, terceiro e o alienante. Ocorrerá evicção
quando o adquirente perde a coisa total ou parcial, por sentença judicial ou ato
administrativo, para terceiro (legítimo proprietário da coisa). O alienante que fez por
título oneroso, será responsabilizado pela evicção. Concluímos que, apesar poder ser a
evicção diminuída, reforçada, e até mesmo excluída por contrato, a cláusula de exclusão
de responsabilidade do alienante não o abstém do preço da coisa se o adquirente não
sabia dos riscos da evicção ou ao menos não assumiu. Porém se o adquirente sabia que a
coisa era alheia não há que se falar em evicção. Vimos que o legislador ao tratar de
evicção, considera nas disposições dos art. 453 e art. 454 do Código Civil as
benfeitorias. Considera também o legislador a relação processual, quanto à denunciação
da lide pelo exercício do direito resultante da evicção dispondo o art. 456 do Código
Civil.
Palavras-chave:
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Resumo:
Apesar de ser um tema bastante amplo e de uma complexidade social vasta, observa-se
diariamente nos noticiários o quanto ainda se faz necessário evoluir para conquistar
alguns Direito. Essa evolução propõe uma reflexão sobre o que leva o ser humano,
especialmente as mulheres. Mesmo havendo políticas públicas pregadas pelo estado,
ainda estamos muitos anos luz atrás de alguns países e precisamos ainda evoluir
bastante para que possamos ter ferramentas que barrem as facetas sociais que provocam
a violência desacerbada contra o gênero. O objetivo desta pesquisa é abordar a questão
da violência contra a mulher no Brasil, apresentando como principal foco a violência
doméstica e outras questões, além de propor e retratar a lei Maria da Penha como
iniciativa de grande importância para a conquista de direitos suprimidos pela carência
de políticas públicas eficientes para mulheres. A metodologia utilizada consiste em
pesquisa de natureza aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa, com
objetivo descritivo e de propor avaliação formativa. As estratégias metodológicas
convergem para a articulação de informações que farão parte e contemplarão a
fundamentação histórica da pesquisa, a fim de entender essa gama de informações que
perduram e norteiam as políticas públicas para mulheres. Os resultados aqui obtidos,
traz uma perspectiva de evolução do Direito, possibilitando dentro do estudo levantado,
diagnosticar as prerrogativas e problemáticas que ainda fazem parte da formação da
sociedade. Sendo assim, esses resultados ao serem propagados em forma de
aprendizado, ajudam a sociedade a estruturar e melhor entender suas políticas e as
finalidades constituídas na prática. Assim, os objetivos aqui formulados, não fazem
parte só do mundo teórico, mas da evolução social ao longo da evolução humana, que
torna a sociedade mais fortalecida em seus princípios da moralidade e inclusão,
havendo, nesse sentido troca de informações e experiências que perpassam as barreiras
da sala de aula, misturando teoria e prática na expansão dos conhecimentos adquiridos.
Palavras-chave:
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Resumo:
Introdução: A seara jurídica do direito estrangeiro tem sido palco de discussão no que
concerne à aplicabilidade do direito estrangeiro no Brasil. Essa problemática tem como
linha focal a hipótese da atuação do juiz quanto à aplicabilidade do direito, em face do
direito privado que passa a gozar do direito não conflitual. Tais discussões se fundam
dentre outros pontos em três que são pilares, quais sejam: a) o ordenamento Jurídico
brasileiro, neste caso a aplicação de um direito estrangeiro no território nacional que
deve ser privado e não público, onde exista aspectos de reconhecimento da soberania
nacional e seus critérios internos; b) A função da aplicabilidade de acordo com a
Decisão do STJ, quanto às normas de direito internacional privado vigente. c) O direito
do estrangeiro quanto à aplicabilidade da decisão judicial. Objetivos: Deste modo o
objetivo do presente trabalho é compreender as controvérsias dessa problemática, em
que medida essa decisão pode impactar a figura das parte envolvidas, bem como na
decisão de sua sentença quanto à aplicação do Direito estrangeiro no Brasil.
Metodologia: A metodologia utilizada foi a consulta bibliográfica e jurisprudencial,
juntamente com a analise- hipotética, partindo-se de premissas gerais. Resultados:
Trazer a tela uma breve explanação de tais conceitos; algumas respostas que se tem
auferido desse debate e problematizar posições que se tem prevalecido no âmbito da
jurisprudência. Conclusão: Portanto, em consonância a relevante reflexão, residente na
possibilidade de ampliar conhecimentos e horizontes diante da discussão no sentido de
alcançar minimamente a complexidade do tema, confirmamos que o Supremo Tribunal
Federal já decidiu que o direito estrangeiro se equipara à legislação federal, quando for
designado como aplicável de acordo com as normas de direito internacional privado
vigente, assim o juiz deve se portar quanto a sua competência, nesta condições, a aplicalo da mesma forma como aplica lei federal.
Palavras-chave:
Direito, Juiz, Atuação.
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A ARBITRAGEM INTERNACIONAL COMO UMA NOVA FACE DO
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
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Resumo:
Introdução: Os conflitos da vida em sociedade, no direito interno e no direito
internacional, urgem soluções ágeis e efetivas. Diante disso, surgiram as várias formas
alternativas de solução de conflitos, onde se encontra a arbitragem. O método da
arbitragem é um procedimento extrajudicial de resolução de controvérsias, através da
intervenção de um terceiro neutro e imparcial, de confiança das partes, com
conhecimentos técnicos para proferir uma decisão. Sendo assim, será classificada como
internacional quando resolver litígios entre indivíduos domiciliados em países diferentes
ou quando envolver elementos internacionais. No Brasil, a Lei 9.307/96 elenca os
requisitos da sentença arbitral em seu artigo 26. Na legislação internacional, pode-se
tomar por base alguns dispositivos da Lei Modelo da UNCITRAL. Objetivos: O
objetivo desse texto científico é estudar a figura da arbitragem inserida no contexto do
Direito Internacional Privado. Assimilar as possibilidades do uso desta ferramenta
enquanto modo alternativo de solução de conflitos nesta matéria. Metodologia: Em um
primeiro momento, por pesquisas bibliográficas. Após isso, será utilizado o método de
interpretação lógico-sistemático na análise da doutrina, leis, tratados e jurisprudência
pertinentes ao tema. Assim como, o método indutivo. Resultados: Constata-se a
arbitragem internacional como novo método de solução de conflitos, de caráter eficaz e
racional, através da homologação e execução dos laudos arbitrais estrangeiros, inclusive
no Brasil. Conclusão: Ante o que fora explicitado, observa-se que o procedimento
arbitral no Direito Internacional Privado é demasiado vantajoso, tendo em vista que é
uma alternativa a morosidade da jurisdição estatal.
Palavras-chave:
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Psjj500@gmail.com, alandbarros@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: O princípio da razoável duração do processo busca assegurar a todos um
total segurança jurídica e atender a necessidade da celeridade e razoabilidade processual
do cidadão. Destarte, são primícias dos direitos humanos tutelar e discutir ao longo da
história, a evolução deste princípio. Sendo assim, a concretização deste direito
fundamental passou por vários momentos históricos que anexou em documentos
jurídicos de relevâncias. Sumariamente, empregou-se na carta magna em 1215, em seu
art. 6º, após foi subscrito também em seu art. 6º na convecção europeia de 1950,
influenciado pelo mesmo a convecção americana de direitos humanos em 1969, retrata
em seu art. 8º, a constituição brasileira de 1988 em seu art. 5º e pôr fim a ascensão a E.C
45/2004. Objetivos: Analisar a evolução histórica do princípio do prazo razoável do
processo à luz das normas com eficácia no ordenamento jurídico brasileiro,
identificando em quais normas estão contidas este princípio, especialmente no
ordenamento brasileiro. Metodologia: A metodologia consiste em pesquisa de natureza
aplicada, com abordagem hipotético dedutiva e qualificativa, com objetivo descritivo e
de propor avaliação formativa. Resultado: a garantia constitucional da razoável duração
do processo está presente nos documentos de maior relevância, ao que tange a defesa
dos direitos humanos. Conclusão: O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a
análise histórica do princípio da razoabilidade da duração do processo, sob a razão de
fixar quais ordenamentos jurídicos contemplavam esta garantia e demonstrar todos eles.
Além disso, demonstrou quais apresentam eficácia ou reflexos jurídicos no
ordenamento brasileiro e manifestar a importância dos direitos humanos, em todo esse
processo de evolução da proteção jurisdicional do cidadão.
Palavras-chave:
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Resumo:
Introdução: Este artigo trará como ideia principal a Análise do Instituto da Comoriência
do Direito Comparado, analisando o instituto jurídico, comparando-o com outros, em
característica de elevada conduta, instituído de diferentes lugares. Será mostrada uma
análise a respeito do foco na conduta continuada que construiremos na prática ativa. No
artigo 8º do Código Civil vemos a ficção jurídica, capaz de analisar efeitos concretos.
Objetivos: Compreender de tal maneira que, podemos dizer com clareza que sobre as
controversas dessa condição chamada de Comoriência, que é a presunção da igualdade
da morte de duas ou mais pessoas, isso quando não se é possível quais delas
antecederam outras. Metodologia: verificação das condições impostas pelos.
Resultados: revelar situações que priorizem as condições de debate e da problemática no
âmbito da jurisprudência, nos tribunais brasileiro e de outros países. Conclusão: No
intuito de alcançar os resultados esperados com a conduta brasileira e no exterior.
Palavras-chave:
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CRIMES DE HOMICÍDIO NO RIO GRANDE DO NORTE E NOS ESTADOS
QUE POSSUEM PRESÍDIOS FEDERAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO
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emersonbrunoantas@gmail.com, emmanuelcampos@ig.com.br
Resumo:
Introdução: Sempre houve questionamentos quanto ao aumento desenfreado da taxa de
homicídios no estado do Rio Grande do Norte. Mas, quais são os reais motivos desse
aumento desproporcional? O presente trabalho visa contribuir para o entendimento do
aumento do crime e da violência no Rio Grande do Norte, e identificar possíveis causas
ou falhas nas políticas públicas de segurança. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
esclarecer os motivos que ocasionaram o aumento da taxa de homicídios na última
década no estado do Rio Grande do Norte. Problema: O presídio federal de Mossoró foi
o principal componente para o aumento da taxa de homicídios no Rio Grande do Norte
na última década? Metodologia: O método realizado foi de observar dados da imprensa
local e nacional, coleta de dados estatísticos e pesquisas bibliográficas. Resultados: A
partir dos dados disponibilizados pelo Atlas da Violência de 2018, é possível verificar
que as outras unidades da federação que possuem presídios federais não tiveram
aumento significativo da taxa de homicídios no período verificado (2006-2016). Os
estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondônia tiveram taxas de homicídios
estáveis a partir da construção das penitenciárias federais. No período analisado, o Rio
Grande do Norte obteve um aumento de 258,9% em sua taxa de homicídios (de 14,9 por
100.000 habitantes em 2006 para 53,4 por 100.000 habitantes em 2016). Conclusão:
Uma série de fatores alavancou o aumento do crime e da violência no Rio Grande do
Norte e a construção do presídio federal no estado não possui uma conexão direta com a
ocorrência deste evento. Podem-se elencar algumas possíveis causas para o aumento
significativo da taxa de homicídios no Rio Grande do Norte: déficit no efetivo e falta de
investimentos em infraestrutura e equipamentos nas polícias; descontinuidade nas
políticas públicas de segurança; crise econômica do Governo do Estado; chegada e
surgimento de facções criminosas no estado; baixa elucidação de crimes e a lentidão da
justiça ajudaram a produzir essa problemática; políticas públicas de segurança
ineficientes (iluminação, praças, áreas de lazer, saúde, educação).
Palavras-chave:
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Resumo:
Neste trabalho trataremos de uma temática que envolve discussões tanto no mundo
jurídico como nas camadas da sociedade, que é a descriminalização do uso da maconha,
que hoje ainda é considerada criminalizada pela lei 11.343/2006. O objetivo é analisar a
jurisprudência, bem como possíveis projetos de lei que envolvam a questão do uso da
maconha. De plano identificamos que já há uma sinalização por parte do Supremo
Tribunal Federal quando da liberação da marcha da maconha, bem como quando do
enfrentamento do Recurso Extraordinário 635.659, que aguarda o julgamento definitivo
sobre a descriminalização da maconha. Como metodologia aplicada a este estudo, será o
método dedutivo, referencial, com a abordagens de livros, artigos e sites que discutam
sobre o tema. Nesse contexto analisamos duas vertentes a primeira defendida pela
manutenção da criminalização da maconha, e a outra pela descriminalização do seu uso
recreativo, e sua comercialização para fins terapêuticos e medicinais. Concluímos que o
trato com a criminalização do uso de drogas, em especial a maconha, é referenciado de
acordo com a investigação proposta um caso de saúde pública e não do sistema
punitivista.
Palavras-chave:
jurisprudência, descriminalização, uso de drogas,
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DIR64
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO NO ÂMBITO
RECURSAL
ADRIANO ROMUALDO FERNANDES DE ARAÚJO, LEONEL BARBOSA DO
NASCIMENTO, LUIZ ANDRÉ CÂMARA DE MEDEIROS, ROSE MARY
SANTANA CONCEIÇÃO, SIDNEY SILVA DE ALBUQUERQUE, JAMILA
OLIVEIRA MEDEIROS
arfa297@yahoo.com.br,
leonelcmt@outlook.com.br,
luizandrecm@bol.com.br,
rosymary.s.c@hotmail.com, sidneyquerque@live.com, jamilaomedeiros@hotmail.com
Resumo:
Introdução: O juízo de admissibilidade e juízo de mérito tem como pressupostos
questões preliminares no âmbito recursal. Estes causam muita divergência quanto ao
tocante do seu entendimento quando se trata desses requisitos pelos magistrados devido
a sua complexidade intrínseca e extrínseca nessa análise preliminar. Objetivo:
Distinguir o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito no ato postulatório e
organizacional das questões prévias e inadmissíveis que viciem ou não a investigação
do fundamento que dará prosseguimento ao recurso e que, a própria prática jurídica
também percebeu essa distinção, no entanto, ao contrário da doutrina, acabou atribuindo
outras expressões para também analisar primeiramente o juízo de mérito. Metodologia:
Trata-se de pesquisa realizada utilizando o método indutivo-dedutivo, onde buscou-se
subsídio em livros, leis e artigos. Resultado: Evidente que há uma dificuldade no
entendimento do Novo Código de Processo Civil, de doutrinadores e Juízes quanto a
análise e aplicabilidade dos pressupostos preliminares para dar seguimento a fase
posterior dos recursos pois, em alguns tipos de processos (Extraordinários e Especiais)
há a possibilidade de entendimento preliminar quanto ao Juízo de Mérito, enquanto que,
nos agravos de instrumentos a análise prévia é no Juízo de Admissibilidade. Conclusão:
Portanto, deve-se atentar que o Juízo de Admissibilidade e o Juízo de Mérito podem ser
utilizados como análises prévias para dar prosseguimento ao recurso, isso devido ao tipo
do recurso e ao entendimento que o Magistrado irá tomar para que o este seja acolhido
ou não.
Palavras-chave:
Pressupostos, requisitos, distinção, entendimento, prosseguimento.
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DIR65
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, GABRIELLE NAIR FREITAS FRAZÃO,
JOÃO MARIA DE FRANÇA JÚNIOR, LUDIELLY KLECE SIQUEIRA
NASCIMENTO, RENATA SOARES DE OLIVEIRA, ROGÉRIO FELIX DA SILVA,
VIVIANE SANTOS DE SÁ E SOUZA
fco.junior2309@gmail.com,
gabriellefrazao18@hotmail.com,
j.m.franca.junior@gmail.com,
ludiellynascimento@gmail.com,
Renata_oli2011@hotmail.com,
rogeriorogerfelix@hotmail.com,
vivianesantosdesa@globo.com
Resumo:
Introdução: Liberdade de associação é direito fundamental resguardado na Constituição
Federal. Trata-se de possibilitar que pessoas com os mesmos interesses se agrupem a
fim de buscar, resguardar direitos e desenvolver atividades lícitas. Há expressa vedação
na constituição de associações de caráter paramilitar. É instituto do direito que
possibilita a representação dos interesses de seus associados em juízo e fora dele,
através da legitimidade extraordinária. Associar-se é ato voluntário, não podendo ser
imposição associar ou permanecer associado. O Estado não pode interferir no seu
funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com
decisão judicial transitada em julgado. Objetivos: demonstrar o instrumento de busca de
direitos coletivos que a associação configura, contextualizando sua atuação como
substituto processual nas ações judiciais e sua legitimação social. Método: foi utilizado
como fonte doutrinas sobre direito constitucional, análise sobre atuação de associações.
Resultado: o estudo sobre o assunto proporcionou melhor compreensão sobre a utilidade
das associações na defesa e busca de direitos, além de desenvolvimento de atividade de
relevância social. Conclusão: entendemos que a união de vários interesses tem mais
força na repercussão e atingimento de sua finalidade coletiva do que individual.
Palavras-chave:
Palavras-chave: liberdade de associação, substituo processual, coletividade.
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DIR66
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTI BEZERRA, FRANKLIN RIBEIRO DE LIMA,
JANICE TALITA ALVES SOARES, JOMAR MEDEIROS COSTA, VIVIANE
SANTOS DE SÁ E SOUZA
Antonio37bezerra@hotmail.com,
franklinribeiro@gmail.com,
janicetalyta@hotmail.com, jomarcosta@tjrn.jus.br, vivianesantosdesa@globo.com
Resumo:
Introdução: Liberdade de expressão é direito fundamental resguardado na Constituição
Federal. Sua abrangência é ampla, com expressa vedação ao anonimato e assegurado o
direito de resposta. Trata-se de direito imprescindível num Estado Democrático onde a
expressão é livre, mas não de forma ilimitada, uma vez que a ocorrência de dano pode
ensejar em responsabilidade civil. Objetivos: provocar visão crítica sobre a utilização da
manifestação de pensamento, contextualizando no cenário político atual. Método: foi
utilizado como fonte doutrinas sobre direito constitucional, análise sobre ação judicial
que tramita no Supremo Tribunal Federal onde é discutida a imunidade material da
liberdade de expressão de parlamentares, notícias sobre situações polêmicas que
demonstram conflitos entre liberdade de expressão e outros direitos. Resultado: o estudo
sobre o assunto possibilitou reflexão sobre a utilização da liberdade de expressão.
Conclusão: entendemos que é necessário contextualizar o cenário com os demais
direitos por ventura atingidos no uso da expressão de pensamento com o propósito de
legitimar e garantir a liberdade de expressão.
Palavras-chave:
liberdade de expressão, ponderação de direitos, reflexão.
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DIR67
LIBERDADE DE IMPRENSA
CLÉSIO SILVA DE LIRA, FABIELLY WALERIA GADELHA REBOUÇAS
CERQUEIRA, GILMAXWELL DO NASCIMENTO GONÇALVES, IVAN GOMES
DA SILVA FILHO, JONYEDSON ARAUJO SILVA, MAILSON VICENTE
FERREIRA, WAGNER SILVA CERQUEIRA ROCHA, VIVIANE SANTOS DE SÁ E
SOUZA
clesiolira@hotmail.com,
Bielly_reboucas@hotmail.com,
gilmaxwell.nascimento@gmail.com,
ivanfilhoadvogado@hotmail.com,
Jonyedsonaraujo20@gmail.com,
mailsonferreira2426@hotmail.com,
wagner.cerqueira@yahoo.com
vivianesantosdesa@globo.com
Resumo:
Introdução: Liberdade de imprensa é direito fundamental resguardado na Constituição
Federal e imprescindível num Estado Democrático. A informação é elemento basilar
para o desenvolvimento e fortalecimento social. Trata-se de direito que para o seu pleno
exercício é necessário garantir o direito pleno de liberdade. Objetivos: demonstrar a
importância da informação imparcial na construção de opinião, estimulando a visão
crítica sobre sua imparcialidade/parcialidade. Método: foi utilizado como fonte relatos
históricos, doutrinas sobre direito constitucional, análise sobre ação judicial que
tramitou no Supremo Tribunal Federal onde a legislação que disciplinava a imprensa foi
reconhecida como incompatível ao texto constitucional e demonstração através de
telejornal simulado. Resultado: compreensão do impacto social que a imprensa
proporciona quando livre para seu exercício. Conclusão: o poder emanado pelo
exercício livre da imprensa quando comprometido com a veracidade dos fatos fortalece
o pensamento crítico do cidadão e, consequentemente, torna a sociedade informada
dificultando a manipulação.
Palavras-chave:
liberdade de imprensa, informação imparcial, impacto social.
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DIR68
LIBERDADE DE REUNIÃO
DEWD CRISTIANO NASCIMENTO, GLEIDSON GOMES TAVARES, EDMILSON
MARTINS GRILO FERNANDES HOLANDA, LORRANE NASCIMENTO SILVA,
WALLACE GONZE FOGAÇA, WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA,
WENDEL AMORIM DOS SANTOS, VIVIANE SANTOS DE SÁ E SOUZA
dewdcristiano@gmail.com,
edmilsongrilo@hotmail.com,
lorrane_nascimento@outlook.com.br,
wallacetresrios@yahoo.com.br,
wellingtonstiglitz@gmail.com,
wendelamorimsantos@gmail.com,
vivianesantosdesa@globo.com
Resumo:
Introdução: Liberdade de reunião é direito fundamental resguardado na Constituição
Federal. Trata-se de garantir a reunião pacífica em locais públicos. É direito que
possibilita o exercício de outros direitos, como o da liberdade de expressão. Tem
estreita relação com reinvindicações de direitos, através de manifestações que podem
ser em movimento – as marchas – que chamam atenção das pessoas pela proximidade
da fala de seus adeptos, consistindo em verdadeiros movimentos sociais. É uma prática
asseguradas em países democráticos. O Estado não pode interferir no exercício do
direito de reunião quando atendidos os requisitos constitucionais. Objetivos: demonstrar
a importância deste importante meio de exercício de democracia. Método: foi utilizado
como fonte doutrinas sobre direito constitucional, análise de ações apreciadas pelo
Supremo Tribunal Federal, como a ação que versou sobre a “Marcha da Maconha” e o
direito comparado à países europeus. Resultado: o estudo sobre o assunto possibilita
compreensão do direito de reunião como relevante meio de reinvindicação,
conscientização, informação, dentre outros fins. Conclusão: entendemos que o exercício
do direito de reunião, quando pacífico, constitui instrumento de relevante alcance social.
Palavras-chave:
liberdade de reunião, marcha, instrumento social.
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DIR69
O ABORTO E A INTERRUPÇÃO DOS DIREITOS
BIANCA SANTOS CARVALHO, GERALDA BEZERRA DA SILVA E EVANOEL
DA SILVA FERREIRA, ALAN BARROS
carvalhobianca2000@gmail.com,
geraldabezerra2@gmail.com,
evanoelferreira@gmail.com, alandbarros@yahoo.com.br
Resumo:
A pesquisa traz consigo o objetivo de informar os direitos do feto e da gestante, com o
intuito de explicar a legalidade e o pensamento do STF a respeito do tema. Na medicina
o aborto tem seu termo descrito como ação ou efeito de abortar; abortamento. No
jurídico, descontinuação dolosa da prenhez, com ou sem expulsão do feto, da qual
resulta a morte do nascituro. O aborto é a interrupção da gravidez, pela remoção de um
feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. O aborto
pode ocorrer de forma espontânea ou involuntária, que ocorre quando a gestante não
consegue da continuidade a grávida, mesmo que a mesma queira. Aborto é considerado
crime, com penas previstas de 1 a 3 anos de detenção para a gestante, e de 1 a 4 anos de
reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize em outra pessoa o
procedimento de retirada do feto. A legislação brasileira determina que o aborto é legal
apenas em casos de estupro, risco de morte para a mãe e quando os fetos apresentam
anencefalia. As duas primeiras exceções foram autorizadas pelo Congresso, enquanto a
determinação sobre anencéfalos (malformação rara do tubo neural, caracterizada pela
ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente de defeito de fechamento
do tubo neural nas primeiras semanas da formação embrionária) foi do Supremo, em
2012. Em novembro de 2016, a Primeira Turma do Supremo também decidiu não
considerar crime a interrupção da gravidez no primeiro trimestre (12 semanas). A
comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 181/15 em novembro do ano passado. A proposta inclui
na Constituição o conceito de proteção da vida “desde a concepção”. Na prática, a
mudança deve inviabilizar o aborto mesmo quando ele é considerado legal.
Palavras-chave:
Interrupção. Nascituro. Legalidade.
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DIR70
TIPOS DE ENDOSSOS
ANA CLARA MUNIZ, ANDREZA SOARES, LIGIANNE MOURA, MÁRCIA
SILVA, SARA ALVES, DANIEL ARAÚJO
talita.nsto@gmail.com
Resumo:
Introdução / objetivo: o referido labor é sobre tipos de endossos. Metodologia: o método
usado nessa lide foi pesquisa básica pura. Endosso é uma declaração feita no verso de
um título de crédito (cheque endossado por exemplo) garantindo que apenas o
endossatário seja o beneficiado pela garantia do crédito. No caso dos cheques, para que
o endosso tenha validade, basta que o endossante faça uma assinatura no verso do título,
atribuindo nome do endossatário. Assim, o indivíduo que recebe o cheque pode
descontá-lo. o endosso é visto como um ato autônomo, solidário e unilateral. Desta
forma, uma pessoa consegue transferir os direitos de um título ou propriedade para que
outra possa usufruí-lo. Para cancelar um endosso, de acordo com os efeitos da lei, basta
o endossante riscar a sua assinatura no título ou documento, extinguindo assim a
validade do endosso. tipos de endosso• em preto: quando o nome do endossatário é
especificado no título. Esta modalidade garante maior segurança ao título, visto que
apenas a pessoa com a identidade mencionada neste poder usufruir do seu direito. • em
branco: não há identificação do nome do endossatário. Neste caso, quem assume a posse
do título exerce a função do endossatário. Normalmente, o endossante marca no verso
do cheque, por exemplo, a ordem "ao portador". • simples ou translativo: quando o
endossatário se torna dono do título e credor. • mandato(procuração): quando o
endossatário atua em nome do endossante. No entanto, neste caso o endossatário não
possui a propriedade do título, atuando apenas em prol do endossante. • póstumo:
realizado após o término da "vida útil" do título. • caução: quando o endosso é feito com
o objetivo de garantir o pagamento de uma dívida por parte do endosso. Conclusão:
averigua–se o tema abordado tipos de endossos tem fundamental importância para a
matéria de títulos de créditos para que tenha uma aplicação de êxito.
Palavras-chave:
Tipos de endossos
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DIR71
TRATAMENTO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA
HUGO ERNESTO SOUZA DOMOTOR, JÔNATAS COSME DE OLIVEIRA
NEVES, NATALLIA TAYANNY ARAUJO ANUNCIAÇÃO, RICHARDSON
CLIVERTON OLEGÁRIO DE ARAUJO, VANESSA PEREIRA CARMONA DOS
SANTOS, ALEXSANDRO LIMA DE MOURA
hugoesd@outlook.com,
jonatascosme@gmail.com,
natallyataraujo@gmail.com,
richaaaraujo@gmail.com, vpcdireito@gmail.com, alexlimarn@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: O instituto do bem de família está regulado no âmbito do direito patrimonial
de família do novo Código Civil de 2002. O bem de família teve sua origem nos
Estados Unidos, e este foi inspiração para o modelo brasileiro. Tem como principal
função a proteção da família, esta que é a instituição fundamental a formação social de
todo indivíduo, e que lhe proporciona abrigo seguro. Objetivo: A finalidade deste
estudo é proporcionar ao leitor a familiarização do instituto bem de família, visa abordar
os seus principais aspectos, desencadeando o conhecimento inicial sobre o tema e
instigando o debate. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e jurisprudencial de forma
exploratória tendo como fontes de estudo o atual Código Civil, trabalhos acadêmicos,
artigos e livros, correlacionando os conceitos adquiridos com o entendimento do STF
sobre o tema. Resultado: O instituto garante a impenhorabilidade do imóvel residencial
por motivos de dívidas, com algumas exceções. Ele pode ser classificado em voluntário,
disciplinado a partir do art. 1711 do CC, sendo este instituído por ato de vontade do
casal ou da entidade familiar, mediante registro público; e involuntário, quando
reconhecido pela Lei n. 8009 de 1990, independentemente de inscrição em cartório.
Ressalta-se que o STF interpreta que a norma não se limita ao resguardo exclusivo de
cidadão integrado a uma família, pois entende que a sua finalidade principal é a
proteção de um direito fundamental da pessoa humana, qual seja, o direito à moradia,
sendo assim, um indivíduo que vive só, também terá seu direito garantido por este
instituto. Conclusão do Estudo: A pesquisa sobre o tema esclarece que, apesar de toda a
ilustre virtude da legislação brasileira em proteger a família, este instituto é pouco
utilizado na prática, pois está ligado à ideia de que o bem de família é um patrimônio
imobiliário. E como na nossa realidade, apenas uma minoria privilegiada da população
brasileira é proprietária de imóvel, o bem de família não corresponde à proteção de
todas as famílias, ficando uma grande parte ao desamparo da lei.
Palavras-chave:
Bem de família, Impenhorabilidade, Proteção da Família, Direito à Moradia.
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EDF01
A ASSOCIAÇÃO ENTRE A OBESIDADE E A PRÁTICA DA ATIVIDADE
FÍSICA: UM BREVE RELATO
RENATA DANIELLY TEIXEIRA DOS SANTOS, JOSÉ JEFFERSON GOMES
EUFRÁSIO, NATÁLIA MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIRÔA, ANA CAMILA
CAMPELO DE ALBUQUERQUE
renatadteixeira@outlook.com, jgeufrasio@gmail.com, nataliafigueiroavo2@gmail.com,
ccampelo32@gmail.com
Resumo:
Introdução: Considerado o maior desarranjo alimentício, a obesidade é o acúmulo
excessivo de gordura corporal sob a forma de tecido adiposo, que pode desencadear
outras doenças graves e o desconforto para atividades motoras. O crescimento
demasiado de alimentações realizadas em horários irregulares, a ingestão excessiva de
industrializados com o déficit da prática de atividade física são responsáveis por
determinar um balanço energético positivo. Entretanto, existem fatores que
desencadeiam a obesidade, como os aspectos genéticos individuais, desequilíbrio
hormonal, depressão, estresse, sedentarismo e os maus hábitos nutricionais. Objetivo: O
objetivo desse trabalho é basear condutas de investigação e proporcionar um
conhecimento sobre as principais causas que ocasionam a obesidade e sua associação
com a falta da atividade física. Método A pesquisa será uma revisão descritiva de
literatura (ou revisão narrativa), neste caso será utilizado para o levantamento da
produção científica disponível para a (ré) construção de redes de pensamentos e
conceitos, artigos na base de dados “Revista Brasileira de Epidemiologia”, “Google
Acadêmico” e “Departamento de nutrição” que utilizará os seguintes descritores:
“Obesidade”, “Obeso” e “Atividade física”. Após a análise do título e do resumo dos
artigos encontrados, serão selecionadas no mínimo cinco publicações relacionadas aos
descritores acima citados. Resultados: Espera-se com a conscientização da gravidade da
obesidade obter um cuidado paliativo para esse grupo, assim a prática do exercício
físico agregado a uma dieta balanceada seja indispensável na rotina dos portadores,
diminuindo significativamente o índice da obesidade. Conclusão: Em suma, esperamos
concluir que a conscientização sobre a gravidade do sobre peso exacerbado que
ocasiona a obesidade tenha retornos positivos, almeja-se que motive o desenvolvimento
de novos hábitos físicos que poderá proporcionar um balanço energético negativo
agregado a uma dieta balanceada.
Palavras-chave:
Obesidade, Obeso, Atividade física.
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EDF02
ANÁLISE DO CRESCIMENTO DE PARTICIPANTES EM CORRIDAS DE
RUA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TALYSOM RAFAEL, RHANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
guedesrhanderson@outloo.com, talysomrafael@hotmail.com
Resumo:
"A corrida de rua é uma atividade que tem aumentado consideravelmente nos últimos
anos, tornando-se uma prática cada vez mais popular. Sabemos que a corrida de rua é a
expressão atlética mais pura do ser humano, ainda que haja técnica específica e
estratégias para sua execução. Existem vários tipos de corridas, sejam elas amadoras ou
competitivas, de pouca, média e longa distância. A corrida de rua gera vários benefícios
entre eles podemos citar um maior gasto calórico e através disso gerar a redução do
peso corporal, maior controle dos níveis de colesterol, aumento da capacidade
cardiorrespiratória redução dos riscos de doenças coronárias, melhora na qualidade do
sono e diminuição do estresse. O objetivo do estudo foi analisar o crescimento do
número de participantes de corridas de rua no estado do Rio Grande Do Norte, onde foi
realizado uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa para identificar a procura e
adesão dessa modalidade, desde participantes iniciantes até os profissionais. Analisamos
que 80% dos entrevistados procuram a corrida com principal objetivo, qualidade de
vida, estética, condicionamento físico e integração social, e 20% dos entrevistados
buscam por competição ou melhoras em seus recordes pessoais ou eventos."
Palavras-chave:
Corrida de rua, Evolução, Qualidade de vida.
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EDF03
ASPECTOS E DIMENSÕES MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DO
JIUJÍTSU
JANILTON MACEDO CUNHA, JUNIEDSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, HUGO
CÉSAR REIS CÂMARA
janmacedo7@gmail.com, juniedsonribeiro@hotmsil.com, hugofanec@yahoo.com.br
Resumo:
INTRODUÇÂO: Jiu-Jitsu assim como as demais artes marciais faz parte de um quadro
de atividades físicas, as quais buscam um conceito atual de vida saudável na qual o
corpo acima de tudo é valorizado em sua boa forma, em vista que a ciência aponta a
cada dia o maior risco a saúde de pessoas sedentárias e ou acima do peso. Para uma
maior manutenção de pessoas em atividades físicas uma importante arma tem sido os
aspectos motivacionais, sendo a motivação caracterizada como uma tendência cuja
intensidade ocorre em função da natureza do objeto ao qual se direciona e da relação do
objeto com o sujeito, onde o indivíduo escolhe objetivos e formula projetos de ação para
alcançá-los graças a necessidades próprias e auto determinadas, sendo estas entendidas
como estados motivacionais (BALBINOTTI, BALBINOTTI, BARBOSA, 2009).
OBJETIVO: Conhecer os fatores que influenciam a prática do jiu-jítsu no dia a dia,
observar aspectos que proporcione alívio ao estresse visando bem estar aos praticantes.
MÉTODO: Tem como caráter exploratório, isto é, estimular os entrevistados a
pensarem sobre a temática, seja ela praticante do esporte ou não. O publico alvo será de
pessoas que já pratiquem o Jiu-Jítsu e aquelas que nunca treinaram ou nunca sentiram
vontade para conhecer o esporte. O questionário será de caráter individual, contendo
perguntas que foram elaboradas para identificar se o entrevistado treina jiu-jítsu, se já
treinou ou se nunca sentiu vontade, seu pensamento sobre a temática o esporte e se ele
tem algum posicionamento favorável ou não. Nosso público-alvo será de pessoas a
partir de 18 anos, que frequentam academias, escolas, universidades entre outros, sem
distinguir gênero, etnia, classe social ou cor, visando um maior número de participantes.
RESULTADO: Atingir o maior número possível de pesquisados e assim montar uma
relação apresentando os resultados dentre os eixos apresentados. CONCLUSÃO:
Embora este trabalho some-se aos inúmeros estudos sobre motivação, uma nova área de
estudos ainda pouco explorada, como é o caso do Jiu-Jitsu, busca auxiliar professores e
mestres da modalidade a melhorar a qualidade de suas aulas e a formação de seus
alunos. Visto que aprender uma arte marcial é muito mais que executar as técnicas de
maneira correta e eficiente, é necessário ter conhecimento de suas normas, sua história e
dos valores éticos presentes na atividade. Para tal é de fundamental importância que os
professores desta modalidade aprendam e repassem aos seus alunos todas essas
vertentes da arte marcial. A fim de que seus alunos internalizem suas aprendizagens e se
tornem cidadãos íntegros e pacíficos.
Palavras-chave:
Motivação, Prática Regular de Atividade, Física, Jiu-Jitsu.
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EDF04
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES
GESTANTES
WENDEL MARTINS DE FRANÇA, ANA CAMILA CAMPELO DE
ALBUQUERQUE, NATÁLIA MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIRÔA
metamorfoseband@gmail.com,
ccampelo32@gmail.com,
profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo:
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 prática de atividade física na
gestação a aderência ao exercício ainda é limitada. Investigar o nível de atividade física
em mulheres grávidas entre oito e 40 semanas de gestação. Trata-se de um estudo
descritivo transversal. OBJETIVO: Investigar o nível de atividade física em mulheres
grávidas entre oito e 40 semanas de gestação. Trata-se de um estudo descritivo
transversal. MÉTODOS: A amostra da pesquisa foi de 50 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 à 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 uma e 2 horas diárias (86,6% 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 prática de atividade física
leve, moderada e vigorosa foi observado tempo < que 1 hora por dia de atividade física
e 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.
CONCLUSÃO: Esta pesquisa concluiu que as mulheres grávidas estão praticando
atividade física de forma regular, mas, no entanto, ainda se sugerem mais estudos para
determinar o nível de atividade física em todo o período gestacional.
Palavras-chave:
Gravidez, Atividade física, Sedentarismo.
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EDF05
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE EM PRATICANTES DE
JIUJÍTSU
AIRTON CUNHA DE OLIVEIRA, ANGÉLICA AMANDA FERREIRA DA SILVA,
JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO RÊGO, LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA
airtoncunhapersonal@gmail.com,
angelicaamandasilva@hotmail.com,
jtafarel@yahoo.com.br, arthur_nunes@hotmail.com
Resumo:
"A flexibilidade é uma valência física que se torna necessária para um bom desempenho
em determinadas práticas corporais. Em alguns esportes e especialmente nas Artes
Marciais, a flexibilidade conduz o praticante de Jiu-Jítsu a ter agilidade nos movimentos
e facilidade na execução das técnicas, sendo de extrema importância seu trabalho
durante a aprendizagem dos movimentos. Sendo essa Arte Marcial de origem japonesa,
e tendo sua prática em todo território mundial, o Jiu-Jítsu destaca-se pelo fato de que
seus praticantes terem um trabalho intenso nesse quesito. Assim sendo, o objetivo deste
estudo é avaliar os níveis de flexibilidade em praticantes de Jiu-Jítsu, contribuindo para
um melhor entendimento sobre seu trabalho corporal. O método utilizado para a
avaliação da flexibilidade foi a goniométrica, utilizando o protocolo LABIFIE. A
pesquisa teve caráter descritivo de corte transversal e sua amostra foi de 15 praticantes
do gênero masculino, na faixa etária de 12 a 16 anos de idade. A pesquisa encontra-se
em andamento, onde os dados coletados serão analisados a posteriori através de
procedimentos estatísticos, seguindo das discussões e apontamentos necessários."
Palavras-chave:
Jiu-Jítsu. Flexibilidade. Educação Física.
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EDF06
EFEITOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE
HÉRNIA DE DISCO
LUCAS EDUARDO ARAUJO MELO CRUZ, ÍTALO RODRIGO ALMEIDA
SOARES, CINTHIA DE CARVALHO MORENO
treinador.lucasmelo@gmail.com.
italoperuk@hotmail.com,
cinthiacmoreno@outlook.com
Resumo:
Introdução: A hérnia de disco é uma patologia que acomete cerca de 5,4 milhões de
pessoas no Brasil e é uma das principais causas de ausência no trabalho, ficando à frente
de doenças como câncer e acidente vascular encefálico (AVE). Além disso ela está
relacionada à idade e a outros fatores como sedentarismo e obesidade. A prática de
exercício físico é considerada uma grande aliada no combate e prevenção a essa
patologia trazendo vários benefícios tais como: diminuição de dores, fortalecimento da
musculatura, diminuição de peso, melhora da postura, etc... Objetivo: O objetivo desse
estudo é verificar os benefícios da prática de exercícios físicos em indivíduos que
possuem hérnia de disco. Método: Será feita uma revisão de literatura a partir de artigos
científicos já publicados obtidos no google acadêmico e em outras plataformas.
Resultados: Os resultados esperados deste estudo estão relacionados aos benefícios que
a prática do exercício físico pode trazer para pessoas com esse tipo de patologia.
Conclusão: Se os achados se confirmarem poderemos concluir que o exercício físico
traz inúmeros benefícios para os portadores de hérnia de disco, promovendo uma
melhor qualidade de vida assim como uma melhor realização das suas atividades
diárias.
Palavras-chave:
Hérnia de disco. Exercício Físico. Protusão discal.
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EDF07
EXERCÍCIO AERÓBIO SOBRE A SÍNDROME LIPODISTRÓFICA NO HIV
ALEXSANDRO CHAGAS DE ANDRADE, ANDERSON MARANHÃO DA SILVA,
ANA CAMILA CAMPELO DE ALBUQUERQUE, NATÁLIA MARIA CONCEIÇÃO
FIGUEIRÔA
alexsandro.jovemplan@gmail.com,
anderson_rn08@hotmail.com,
ccampelo32@gmail.com, profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: Em indivíduos que contraíram o HIV existe uma terapia antirretroviral
fortemente ativa (HAART) que tem melhorado aspectos prognósticos em relação a
sobrevida após a infecção. Contudo, este tipo de terapia tem tido associações com o
desenvolvimento de disfunções metabólicas e nos níveis de gordura corporal
distribuídas no corpo. Este fenômeno pode ser conhecido como síndrome lipodistrófica
associada ao HIV (SLHIV). Neste contexto, o exercício físico pode influenciar
positivamente na LSHIV através do aumento da massa muscular, diminuição da
adiposidade corporal e outros fatores de risco associados a saúde durante o tratamento
com HAART. OBJETIVO: Será verificar os benefícios do exercício físico aeróbio sobre
a composição corporal de portadores de HIV em tratamento com HAART. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão da literatura onde será realizada uma busca nas bases de dados
Scielo, Lilacs, Pubmed e Medline, utilizando como palavras-chaves os descritores, HIV,
exercício físico, sempre associados a palavras, tais como, síndrome lipodistrófica,
composição corporal, IMC, percentual de gordura e qualidade de vida. Os critérios de
inclusão dos artigos serão: ter sido publicados a partir de 2008, ter como metodologia
ensaio clínico, tratarem de exercícios físico aeróbio, HIV em adultos ou idosos em seu
resumo. RESULTADOS: Como resultados esperados provavelmente teremos resultados
que demostrem que estudos onde foi realizado exercício aeróbio em portadores de HIV
poderão: 1) manifestação das alterações decorrentes da SLHIV que contribuirão para a
redução desta. 2) melhorias nos componentes dos padrões morfofuncionais, 3)
regulação das variáveis metabólicas, 4) melhora do condicionamento
cardiorrespiratório. CONCLUSÃO: A provável conclusão será que o exercício físico
aeróbio ao longo do tempo poderá melhorar a composição corporal (diminuição da
SLHIV), e os componentes cardiorrespiratórios dos pacientes com HIV.
Palavras-chave:
HIV, Treinamento físico, Composição corporal.
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EDF08
FATORES MOTIVACIONAIS DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
ALESSANDRA BATISTA DA COSTA, ANA CAMILA CAMPELO DE
ALBUQUERQUE, NATÁLIA MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIRÔA
alessandrarodriguesbc@hotmail.com,
ccampelo32@gmail.com,
profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: Motivação é uma série de fatores, de natureza afetiva, intelectual ou
fisiológica, que atuam no indivíduo, determinando-lhe o comportamento. Manter-se
motivado se torna indispensável para efetividade da adesão e aderência do praticante de
musculação ao treinamento de força. Existem diversos motivos, de origem intrínseca e
extrínseca que encoraja o indivíduo a iniciar e permanecer na prática de atividade física.
Dentre os mais frequentes estão: à busca pela melhoria na saúde, anseio pela estética,
diminuição do nível de estresse, a socialização, o lazer e a competitividade. No entanto,
a desmotivação intensifica o abandono desta prática, atingindo 70% dos praticantes.
OBJETIVO: Investigar os fatores motivacionais que influenciam na aderência a prática
da musculação dos praticantes da zona oeste de Natal/RN. MÉTODOS: Pesquisa de
campo descritiva e qualitativa, onde aplicou-se o questionário IMPRAF-54 (inventário
de motivação a pratica regular de atividade física) composto por 54 perguntas que
abrangem seis aspectos motivacionais: controle do estresse, saúde, sociabilidade,
competitividade, estética e prazer, em 100 praticantes de musculação, com faixa etária
entre 20 e 50 (35,5±10,9) anos, de ambos os sexos (73% masculino). RESULTADOS:
Os resultados evidenciaram que o mais motivante para os praticantes de musculação foi
a Saúde 21,1% com média de (36,5±4,1), seguido do Prazer 20% (34,6±5,4), Controle
do estresse 16,8% (29±6,9), Estética 15,8% (27,3±7), Sociabilidade 15,6% (26,9±9,3) e
o fator que menos motiva foi a Competitividade 10,4% (18±8,4). CONCLUSÃO: Que
os fatores que mais motivam os praticantes de musculação são os relacionados com a
saúde e prazer.
Palavras-chave:
Exercício físico, Incentivo, IMPRAF-54, Aderência.
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EDF09
FATORES QUE INFLUENCIAM A MOTIVAÇÃO DE PRATICANTES DE
JIUJÍTSU DA KIMURA NATAL/RN KZN
JÉSSICA SANTOS DO NASCIMENTO, JOSÉ ANTONIO NOLASCO, LUIZ
ARTHUR NUNES DA SILVA
jessicaricardo17@hotmail.com,
jose-nolasco@hotmail.com,
arthur_nunes@hotmail.com
Resumo:
O presente estudo teve como analisar quais os fatores que influenciam a motivação de
praticantes de Jiu-Jítsu na academia Kimura Natal/RN (KZN). Almejando a condição
dessa pesquisa em foco, destacamos o fator da motivação por estar ligada diretamente a
valores que são da ordem humana, e que consistem no comportamento motivado pelas
expectativas de resultados e ganhos na própria prática da atividade. Dessa forma,
trazemos para a pesquisa em foco a prática de uma Arte Marcial que tem sua aceitação
prática por diversos países do mundo: o Jiu-Jítsu. Sendo assim, a pesquisa caracteriza-se
enquanto de natureza qualitativa e apoiar-se no enfoque descritivo-reflexivo, traçando
referencial para a análise da problemática exposta. Traçamos nossa pesquisa na
academia Kimura Natal/RN (KZN), onde entrevistamos 16 praticantes de Jiu-Jítsu. Para
isso, elaboramos um Roteiro de Entrevista para que fosse possível dar o norte para no
diálogo sobre o contexto da motivação na prática do Jiu-Jítsu. Essas entrevistas foram
gravadas em áudios e transcritas para análises, elencando e destacando os elementos que
se configuram como motivação da prática do Jiu-Jítsu. A pesquisa encontra-se em
andamento, onde os dados coletados serão analisados a posteriori, seguindo das
discussões e apontamentos necessários.
Palavras-chave:
Jiu-jítsu, fatores motivacionais, educação física.
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EDF10
O CONDICIONAMENTO FÍSICO NA TERCEIRA IDADE ATRAVÉS DA
HIDROGINÁSTICA
DÊNIS DE SALES SANTOS, RENATO CÉSAR COCENTINO BRANDÃO
denissales94@hotmail.com, renato_biz@hotmail.com
Resumo:
Introdução: O condicionamento físico é um importante fator de contribuição para a
saúde de todas as pessoas. Na terceira idade, em especial, ele possui um papel ainda
mais importante para a manutenção da qualidade de vida e da saúde dos idosos.
Objetivos: Nesse sentido, este trabalha visa analisar a contribuição da hidroginástica
para o condicionamento físico dos idosos, tendo em vista os potenciais benefícios dessa
atividade física para as pessoas na terceira idade. Metodologia: Para tanto, foi realizada
pesquisa descritiva, quanto à natureza, e qualitativa, quanto à abordagem, pois visa à
investigação de variáveis que embasam o fenômeno investigado. Resultados:
Evidenciou-se, portanto, que a hidroginástica é capaz de promover a manutenção da
coordenação motora, da autoestima, da noção de espaço e tempo, bem como de
maximizar o tempo de reação dos indivíduos. Conclusão: Logo, conclui-se que a
hidroginástica é uma atividade física capaz de promover magistralmente o
condicionamento físico dos indivíduos na terceira idade, trazendo saúde e qualidade de
vida para eles.
Palavras-chave:
Condicionamento físico, hidroginástica, idosos.
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EDF11
TREINAMENTO AEROBICO PARA PESSOAS PORTADORAS DE HIV COM
LIPODISTROFIA: UMA REVISÃO
ALEXSANDRO CHAGAS DE ANDRADE, ANDERSON MARANHÃO DA SILVA,
NATÁLIA MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIRÔA
alexsandro.jovemplan@gmail.com,
anderson_rn08@hotmail.com,
profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo:
Introdução: A prática de exercícios físicos é um importante aliado no tratamento ou
prevenção de diversas doenças, como as doenças relacionadas ao vírus da
Imunodeficiência humana (HIV). Embora podendo decorrer com fases assintomáticas, a
infecção pelo HIV está associada a uma imunodeficiência progressiva, sendo sempre
uma doença crônica e potencialmente letal. Neste contexto existem poucos estudos
associados a prática de exercícios físicos e HIV, como mecanismo benéfico para
melhoria do sistema imunológico, no que se refere ao aparecimento de patologias. Uma
dessas patologias é a lipodistrofia que é caracterizado pelo excesso de gordura no tórax,
abdômen e nuca, e perda de gordura de membros e na região da face. Esses efeitos não
podem ser revertidos, mais podem ser prevenidos ou amenizados com a prática regular
de exercícios físicos, como o treinamento aeróbio. Objetivo: Neste sentido, tem-se por
objetivo verificar os efeitos benéficos do treinamento aeróbio na prevenção da
lipodistrofia em pacientes soropositivos. Método: Será feita uma revisão bibliográfica,
através de uma seleção de artigos em idioma português na ferramenta “Google
acadêmico” com descritores “Exercício Físico”, “Treinamento Aeróbio”, “HIV” e
“Lipodistrofia”, com cunho de obter material necessário para desenvolver um estudo
qualitativo sobre o tema escolhido. Resultados: Os resultados esperados desta pesquisa,
estão voltados a encontrar estudos que atestem a eficácia do treinamento aeróbico, como
forma de prevenir ou amenizar os efeitos da lipodistrofia em pessoas soropositivas e se
houve melhoras apontar quais são estas relacionadas a qualidade de vida. Conclusão:
Enfim, poderemos concluir com a hipótese de que a lipodistrofia em soropositivos
poderá ser prevenida ou amenizada com um programa regular de Treinamento aeróbico,
promovendo grandes benefícios aos seus pacientes proporcionando maior qualidade de
vida aos indivíduos infectados pelo HIV que optarem, por esta prática de exercício.
Palavras-chave:
Exercício Físico, Treinamento Aeróbio, HIV, Lipodistrofia.
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EDF12
TREINAMENTO DE FORÇA NA PREVENÇÃO DO DIABETES TIPO 2 EM
IDOSOS
ELIAS DE MOURA TEIXEIRA, THIAGO DE ARAÚJO BEZERRA, NATÁLIA
MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIRÔA
eliasmoura.50@icloud.com,
thiago6araujo@gmail.com,
profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo:
Introdução: A diabetes abrange um conjunto de processos patológicos metabólicos
caracterizados pela presença de hiperglicemia. Com uma prevalência maior a 5% nos
países desenvolvidos aponta-se como sendo culpada por um extenso espectro de
complicação de instalação agudo ou crônica. Com o alvo de diminuir os processos
patofisiológico desta doença e repor a homeostasia glicêmica recorre-se a uma séria de
estratégias, uma dessas estratégia é a prática de exercício, como o treinamento de força.
O treinamento de força é um tipo de exercício físico especializado no uso de resistência
para induzir a contração muscular que aumenta a força, a resistência anaeróbica e o
tamanho dos músculos esqueléticos, além de reduzir a glicemia. Logo o treinamento de
força para idosos adequado e bem orientado possui efeitos benéficos sobre o
metabolismo e consequentemente no controle da glicemia, sendo visto então como parte
útil do tratamento do diabetes tipo 2. Objetivo: A partir disto, o objetivo deste trabalho é
analisar a importância da associação do treinamento de força regular no tratamento da
doença, auxiliando na manutenção e melhora da saúde das pessoas portadoras de
diabetes mellitus do tipo 2. Método: Será feito uma revisão de leitura com o uso de
metodologia descritiva e exploratória, este método pretende facilitar a compreensão do
tema e sua investigação, utilizando de método para levantamento de dados e argumentos
concretos para elaboração de uma pesquisa sólida, buscando aprimorar ideias acerca do
tema. Resultados: Os resultados esperados deste estudo estão relacionados aos
benefícios trazidos através do treinamento de força para a melhoria da qualidade de
vida dos idosos com diabetes, como também seu auxilio na prevenção da doença, além
de promover o bem-estar, proporcionar fisiologicamente respostas positivas que são
fundamentais para o controle da glicemia, reduzindo os riscos de possíveis
complicações quando há descompensação glicêmica. Conclusão: Será possível concluir
que o treinamento de força é uma ferramenta importante para o controle, tratamento e
prevenção do diabetes, como também promover uma melhor qualidade de vida para o
indivíduo.
Palavras-chave:
Diabetes. Glicemia. Treinamento de força.
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EDF13
UMA NOVA VISÃO SOBRE O MUAY THAI/KICKBOXING – UM MUNDO DE
BENEFÍCIOS PARA NÃO ATLETAS
ULISSES BOROWSKY ÁLVARES DE ARAÚJO, VINÍCIUS FONSÊCA DA
TRINDADE, JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO RÊGO
ulisssess@gmail.com, viniciusfonsecat27@gmail.com, jtafarel@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: Na história das lutas e artes marciais no Brasil, o muay thai/kickboxing vem
se destacando nas academias de musculação como uma das modalidades mais presentes
e procuradas. Desse modo, essas artes muitas vezes tidas como violentas, hoje são
visualizadas de uma forma diferente, relacionadas à saúde, autoaceitação e bem-estar
psicossocial. Na atualidade, uma nova modalidade de não-atletas vem se formando,
ajudando a modificar conceitos antigos e pré-estabelecidos por parte da sociedade.
Objetivo: Por esse pressuposto, objetiva-se demonstrar avaliativa mente o desempenho
físico, nas valências de forças físicas, capacidade aeróbica e flexibilidade e também
psicossociais como mudanças comportamentais, aceitação social e pessoal. Método:
Serão realizadas duas etapas de avaliações, sendo uma física, com teste de cooper, teste
de flexão de braço e banco de wells, seguido de um questionário de avaliação
psicossocial com perguntas que tornearão sobre os benéficos sentimentais que ocorrem
em cada uma. Resultados: São esperados resultados bons ou ótimos para os testes
físicos comparados ao taf's de concursos militares brasileiros (protocolo) e relatos de
melhorias no bem estar geral advindas dos resultados do questionário. Conclusão:
Conclui-se então que essa nova forma de praticar o muay thai/kickboxing se apresenta
como opção saudável e dinâmica, que tanto consegue fidelizar o aluno à prática, quanto
traz benefícios físicos e psicossociais.
Palavras-chave:
Muay thai. Kickboxing, Avaliações físicas, Fatores psicossociais
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EDF14
BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO COMBINADO EM PORTADORES DO
HIV QUE UTILIZAM O TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL.
FRANCISCO OLINTO BEZERRA NETO, JOSÉ CÂNDIDO DE ANDRADE NETO,
NATALIA FIGUEIROA
netocaravela@hotmail.com,
neto_kauan@hotmail.com,
profanataliafegueroa@hotmail.com
Resumo:
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 prática 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 combinado 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, análises clínicas: 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
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EDF15
DANÇA COMO MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O
PÚBLICO DO ENSINO MÉDIO
GÉRCICA FABIELE PACHECO, GUIOMAR GARDÊNIA PAULO DA SILVA,
JOSÉ JEFFERSON GOMES EUFRÁSIO2, NATÁLIA MARIA CONCEIÇÃO
FIGUEIRÔA, ANA CAMILA CAMPELO DE ALBUQUERQUE
gercicapacheco@gmail.com,
guigardenia@gmail.com,
jgeufrasio@gmail.com,
nataliafigueiroavo2@gmail.com, ccampelo32@gmail.com
Resumo:
Introdução: Motivar a participação nas aulas de Educação Física através de um
conteúdo específico como o da dança é fazer com que o aluno perceba o mundo e
também seja percebido através da cultura do movimento, desse modo a interação e a
relação com meio torna-se mais ampla, tirando a visão de que a Educação Física é
aprender apenas através do esporte. Objetivo: A partir desse contexto, o objetivo desse
estudo foi analisar como a dança, enquanto conteúdo da cultura corporal do movimento,
favoreceu a motivação dos alunos no processo ensino-aprendizagem nas aulas de
Educação Física. Método: O presente estudo realizou uma análise descritiva qualitativa
e de campo através do questionário Participation Motivation Questionnaire (PMQ),
versão traduzida e adaptada para o idioma português e para a dança. A amostra foi
constituída de 99 alunos do ensino médio de ambos os sexos de uma escola pública de
Natal (RN), do turno vespertino com idade média de 16,6 anos. Resultados: Em uma
comparação descritiva os resultados do estudo nos revelaram que a motivação nas aulas
de educação física está relacionada a importância em conhecer sobre os conteúdos da
disciplina (MD=3,81) e por querer compreender os benefícios das atividades que ela
proporciona (MD= 3,78). Em relação a motivação especificamente para a dança, 60%
dos participantes afirmaram que já praticaram dança na aula de educação física e se
sentem motivados quando gostam da atividade prática (MD= 3,91). Conclusão: Por fim,
a partir dos resultados que obtivemos estimulamos a participação desses alunos nas
aulas de Educação Física ativamente, destituímos essa visão que muitos alunos trazem
do ensino médio a respeito da participação nas aulas de educação física e integramos a
dança como parte do currículo escolar.
Palavras-chave:
Educação Física. Dança. Motivação. Ensino Médio.
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EDF16
INICIAÇÃO NO FUTEBOL– ATIVIDADE PRAZEROSA DESDE À INFÂNCIA
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA NETO, ALEXANDRE HENRIQUE DUARTE
DA SILVA, HUGO CÉSAR REIS CÂMARA
antoniohenriqueduarte00@outlook.com,
cabo287.ah@gmail.com,
hugofanec@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: A criança tem sido um dos principais alvos do trabalho na área da Educação
Física, particularmente no ensino dos esportes. Sendo assim, existem teorias que
buscam fundamentar a prática da iniciação das crianças ao esporte, respeitando a sua
identidade e seus estágios de desenvolvimento. É preciso, então, estudar as propostas
existentes e seguir buscando formas de iniciar as crianças ao futebol de acordo com as
fases do seu desenvolvimento. O futebol é um jogo que exerce uma atração única, a
nível mundial. Talvez seja a sua simplicidade a explicação para tamanho sucesso. Por
não ser tão sofisticado como outros esportes, o futebol possibilita a participação de
pessoas de classes mais baixas e de todos os tipos físicos, por exemplo. Objetivo:
Analisar, conhecer e vivenciar as principais informações sobre a iniciação esportiva, e
seus aspectos relevantes especificamente sobre o futebol: passe, chute e condução, além
de trabalhar controle de corpo e o trabalho de equipe. Método: Neste sentido, O foco é
principalmente no desenvolvimento cognitivo (Inteligência, tática, compreensão) e das
capacidades motoras. O conteúdo da iniciação é caracterizado por uma forte
generalização inicial e por especialização em seus estágios finais. A proposta abrange
não somente a iniciação esportiva feita em clubes e escolinhas especializadas, mas
também a que é feita nas escolas. Portanto, será feita uma reavaliação trimestral no
âmbito de revisão. Resultados: A proposta de Iniciação Esportiva Universal (I.E.U.),
trará diversas contribuições para a iniciação no esporte. Constitui-se como um
questionamento da realidade atual e a analisará a partir dos estudos a importância e
benefícios de uma iniciação correta no esporte. Conclusão: Enfim, faz-se necessária
uma mudança na forma de encarar a iniciação, tratando o esporte como um conteúdo
pedagógico, como algo que deve ser tratado pedagogicamente, e não simplesmente
treinado ou exaustivamente repetido.
Palavras-chave:
Iniciação no futebol. Desenvolvimento cognitivo. Benefícios.
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ENF01
EXERCÍCIO DO ACOLHIMENTO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
NA CONSTRUÇÃO DE VINCULOS
LIDIANE CRISTINA DE SOUSA NERI, FRANCISCO CANINDÉ DOS SANTOS
SILVA VINICIUS LINO DE SOUZA NETO, ZULEIKA DANTAS DO VALE
TAVARES
lidy_enf@hotmail.com,
francis_enf@hotmail.com,
vinolino@hotmail.com,
zuleikaenfa@gmail.com
Resumo:
Introdução: Com as conquistas das políticas de saúde, decorrente da construção do SUS,
alcançaram-se diversos ganhos, como por exemplo, a estruturação das políticas de saúde
por meio de uma rede articulada de ações, porém, ainda existem desafios. O
acolhimento caracteriza como um processo contínuo que envolve sensibilidade e
conhecimento técnico-científico dos Enfermeiros para assim, possa identificar as
necessidades de saúde derivadas de processos sociais, físico-biológicos, mentais e
ambientais. Objetivo: o estudo em tela teve como objetivo destacar a prática do
acolhimento realizado pelo enfermeiro na construção de vínculos. Método: Trata-se de
um estudo do tipo de ensaio reflexivo, que proporciona ao leitor compreender a ideia
dos autores e analisar o seu posicionamento sobre a temática, optou-se por esse modelo
pois a temática requer critérios subjetivos e análises atemporais. Resultados: Notou-se
que o exercício do acolhimento proporciona duas vertentes uma é a reflexão e inserção
do profissional de saúde de enfermagem ao mundo social seja em abito individual e
coletivo. E que assim, possa relacionar os conhecimentos teóricos e práticos, como
também noções de políticas públicas de saúde que direcionam aos serviços de
referencias e contrarreferência, e a ambiência do trabalho. No outro lado, vem o usuário
do serviço que ganha por sentir o profissional mais próximo, formando possível
vínculo. Conclusão: Acredita-se que a prática do acolhimento fomenta a
responsabilidade de quanto é relevante às ações de políticas de saúde nas mais diversas
classes sociais, seja na esfera macro ou micro. Além disso, é notável que a enfermagem
use tal tecnologia a seu favor no seu processo de trabalho para a desconstrução de
entraves entre usuário e serviço.
Palavras-chave:
Acolhimento, Enfermagem, Vínculo
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ENF02
IDENTIFICAÇÃO DOS FOCOS DA PRÁTICA DO CUIDADO DE
ENFERMAGEM Á PESSOAS COM QUEIMADURAS
SUELLEN CRISTINA DA SILVA, VINICIUS LINO DE SOUZA NETO, ZULEIKA
DA SILVA TAVARES
suellenlethicia.c1@gmail.com, vinolino@hotmail.com, zuleikaenfa@gmail.com
Resumo:
Os focos da prática de enfermagem caracterizam-se por ser um indicador empírico, de
cunho social, epidemiológico, e clínico, em que o enfermeiro observa e sistematiza ao
processo de trabalho. Diante disso o estudo teve como o objetivo de identificar os focos
da prática dos cuidados de enfermagem em paciente queimados. Trata-se de um estudo
descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em um Centro de Tratamento para
Queimados (CTQ) no Nordeste do Brasil. A população foi constituída de pacientes
hospitalizados no referido centro e enfermeiros especialistas. Primeiramente para o
cálculo da amostra das pessoas, pautou-se na média aritmética dos assistidos entre 2010
á 2015, totalizando 300. Assim utilizou-se a formula para populações finitas,
considerando o nível de confiança de 95% (Z∞=1,96), o erro amostral de 5% e o
tamanho da população, chegando a uma amostra de 120 participantes. Para a coleta de
dado foi utilizado um roteiro de entrevista e exame físico, e logo após foi catalogado os
focos da prática conforme as necessidades humanas básicas prioritárias. O presente
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte de acordo com o CAAE 47380915.2.0000.5537, Parecer nº 1.117.410.
Assim foram identificados 93 focos da prática de enfermagem, dividindo-se entre 68 em
necessidades psicobiologicas, 22 psicossociais e três psicoespirituais. Conclusão: Notase que a identificação dos focos da prática de enfermagem corrobora para a elaboração
das intervenções de enfermagem, direcionando ao seu problema prioritário
Palavras-chave:
Processo de Enfermagem, Queimaduras, Enfermagem, Terminologia
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ENF03
PREVENÇÃO DE AMPUTAÇÃO AO PÉ DIABÉTICO
KALIANE PAULINO DA ROCHA, MARIA MADALENA DA SILVA LIMA,
MARICELY ROCHA DO NASCIMENTO
kalianerocha1@gmail.com, madalenamary14@gmail.com, mari_cely@hotmail.com
Resumo:
"As lesões de membros inferiores em pacientes diabéticos são as principais causas de
amputações, sabendo disto, é prudente fazer do auto cuidado um dos maiores meio de
prevenção. O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica. Tem-se como
resultado a queda de 50% das amputações com a prevenção. É de suma importância o
profissional de saúde saber acolher e estabelecer planos de metas para que tais pacientes
sejam cuidadosos e sempre procurem a assistência multidisciplinar afim de que sua
qualidade de vida seja das melhores, como por exemplo: dieta equilibrada, atividade
física, está compensado glicemicamente, usar hidratantes nos pés antes de dormir,
proteger os pés de possíveis machucados e o uso de calçados adequados."
Palavras-chave:
Pé diabético, prevenção, lesão
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ENF04
DIAGNOSTICO PRECOCE DO AUTISMO
ROGÉRIO BARROS, FRANCISCO VALDETÁRIO PAIVA, VANESSA FERREIRA
COSME, UILIANA ALICE, ZULEIKA DANTAS DO VALE TAVARES
rab_rogerio@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: O autismo é uma doença multifatorial, ainda não completamente entendida
pelos profissionais da área. Sua etiologia está relacionada com fatores genéticos,
ambientais, imunológicos e neurológicos, porém não apresenta um marcador biológico
comum em todos os quadros, o que torna seu diagnóstico extremamente complicado e
individual, além disso, a grande maioria dos pacientes começa a apresentar sintomas da
síndrome ainda nos primeiros anos de vida, e isso dificulta ainda mais a confirmação da
patologia. Objetivo: Para guiar os psiquiatras na classificação da doença, foram criados
critérios diagnósticos, citados no DSM-IV, baseados nas alterações comportamentais
notadas nos pacientes portadores da síndrome, e assim, pela padronização do
diagnóstico, tem-se notado um aumento considerável no número de casos notificados.
Método: Esse trabalho aborda um caso de autismo e necessidade de se fazer a
identificação precoce da doença, antes da consolidação dos sintomas, o que garante à
criança maiores chances de corrigir seu comportamento, bem como conseguir viver uma
vida relativamente normal. Resultados: A intervenção precoce é o melhor procedimento
para permitir o desenvolvimento normal da criança, uma vez que quanto mais
tardiamente a doença for abordada, mais consolidados estarão os sintomas. Conclusão:
O tratamento é mais efetivo caso seja iniciado antes dos 3 anos de idade; portanto o
diagnostico nos primeiros anos de vida é de suma importância.
Palavras-chave:
autismo é uma doença multifatorial.
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CIV01
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL COM TIJOLO ECOLÓGICO
RENALDO NASCIMENTO DE SOUSA, NILDOMAR ARMANDO DA SILVA,
FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA
renaldonsousa@gmail.com, renatap_p@ymail.com, franciscocfc@yahoo.com.br
Resumo:
(O déficit habitacional continua sendo um dos principais problemas socioeconômicos
dos estados brasileiros. Como forma de minimizar a falta de moradia principalmente,
nas regiões rurais, a utilização de antigas técnicas construtivas com o emprego de terra
crua, decorridas de legados culturais e notórios, pode ajudar amplamente no combate
dessas dificuldades advindas de longos tempos. O tipo de edificação escolhida para
estudo foi a milenar técnica da construção com tijolos de adobe, no caso, adicionada de
cimento em sua composição. Para estudar a qualidade dos tijolos, foram realizados
ensaios de resistência mecânica à compressão do adobe tradicional e acrescido de
pequena porcentagem de cimento, principal objetivo do trabalho. Os resultados
alcançados mostram a eficiência e qualidade técnica deste material, que além de
resistente, o baixo custo contribuí para suprir o crescimento de forma eco sustentável.)
Palavras-chave:
(Déficit habitacional, Terra crua, Adobe, evolução para construção sustentável.)
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CIV02
O USO DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO CIVIL
BRUNO LEONARDO DE LIMA, WESLLEY DANTAS SARAIVA MENDES,
JOEFERSON DIAS DE OLIVEIRA,
bruno.limma@icloud.com, weslleydsm2@gmail.com, joefersondias@hotmail.com
Resumo:
A construção civil, sempre utilizou diversos materiais tais como: O aço, madeira e o
concreto como base para edificações, contudo a busca por materiais sustentáveis nos
remete a uma madeira pouco utilizada e de potencial pouco conhecido no Brasil. A lei
de incentivo nº12.484, criada em 2011, para incentivar o cultivo do bambu no Brasil,
instituiu uma política nacional de incentivo ao manejo sustentável e ao cultivo do
bambu (PNMCB). O bambu possui propriedades físico- mecânicas que capacita seu uso
na construção de casas populares. A facilidade e o manejo tornam o Brasil um produtor
em potencial dessa matéria prima. Num país onde temos um déficit em habitação
popular, a utilização do bambu desponta com sua alta viabilidade, seu potencial
econômico e sua capacidade de transformação no meio social, transformando não só as
paisagens, mais também vidas, estimulando a economia. O bambu desempenha um
papel sustentável para a obra, sem degradar o meio ambiente, com baixo custo e
reduzindo o uso de matéria prima não renovável. Sua utilização na estrutura das
construções demonstram toda a versatilidade de sua propriedades físico-mecânicas, que
fazem do bambu uma excelente opção na substituição de materiais convencionais.
Utilizou-se como base para o estudo as pesquisas e revisões bibliográficas de autores
que pesquisam o bambu. A madeira do futuro necessita de estudos e pesquisas de
tratamento e manejo, para que assim se possa aproveitar todo o seu potencial e
aumentando seu tempo de vida útil.
Palavras-chave:
Bambu, construções sustentáveis, viabilidade econômica, meio ambiente
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CIV03
TIJOLO ECOLÓGICO COM O PÓ DE SERRAGEM
BRUNO NASCIMENTO, LUIZ HENRIQUE, WALLACE PEREIRA
luizhhenriquesilva@gmail.com, Wtrindade85@gmail.com, brunodonas@hotmail.com
Resumo:
Os tijolos ecológicos com o pó de serragem têm como diferencial o fato de que sua
fabricação não exige a queima em forno, evitando assim a combustão de madeira
ocasionando a liberação do dióxido de carbono durante a produção. Composto por terra,
cimento e pó de serragem e conhecida também como blocos comprimidos, as peças
possuem outras vantagens em relação aos tijolos tradicionais. Além da questão
ambiental, a aplicação do produto não requer uma mão de obra especializada, podendo
ser manuseado por pessoas que têm experiência mínima em construção, outra vantagem
é no momento de erguer as paredes, pois não se faz necessária à aplicação de pilares e
vigas, o que torna o processo mais rápido. Tudo fica mais barato (pois se usa menos
material) e é mais simples (pela diminuição de entulho, como cimento e areia). Blocos
de concreto e elementos de enchimento de pré-lajes com adição de pó de serra é uma
alternativa para minimizar impactos ambientais. Outro benefício da substituição da areia
pelo resíduo (pó de serra) é a acústica dos ambientes, pesquisadores do departamento de
Arquitetura e Construção mostram que a adição do pó de serra na composição do traço
de materiais de acabamento melhora a absorção sonora. A substituição dos blocos
cerâmicos pelos blocos de cimento e pó de serragem minimiza a degradação dos
maciços argilosos e o consumo de madeira, utilizada para os fornos das indústrias
cerâmicas. "
Palavras-chave:
Preferencialmente; Diferentes; Do Título.
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FAR01
A IMPORTÂNCIA DO MANEJO DOS MEDICAMENTOS NA SEGURANÇA
DO PACIENTE
HERICA SILVA DO NASCIMENTO, SÉRGIO AUGUSTO FONSÊCA DE
ALBUQUERQUE
safa@globo.com, hericasilva531@gmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A segurança do paciente em ambiente hospitalar ganhou foco devido
aos noticiários na imprensa, repercutindo lesões e óbitos decorrentes de falta de
princípios básicos de segurança ao atendimento ao paciente. Estudos demostram que
cerca de 30% dos erros nos hospitais está relacionado direto ou indiretamente ao
medicamento. OBJETIVOS: Descrever as principais causas de incidentes ocasionados
pelos medicamentos e quais medidas necessárias para sua prevenção.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura. Para tal
pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico, por meio de consulta eletrônica,
utilizando as bases de dados dos periódicos da CAPES. RESULTADOS: Os erros de
medicação podem ocorrer ao longo de todo o circuito do medicamento, ou seja, na
prescrição, transcrição, interpretação, dispensa ou administração. Para evitar falhas na
terapêutica é necessário a implementação de medidas de proteção ao paciente que tem
como objetivo promover a redução, ao mínimo aceitável, do risco de dano associado ao
cuidado. A promoção de uma cultura de segurança com a sensibilização das equipes, a
definição de procedimentos que dificultem ou que tornem impossíveis os erros, bem
como a implementação de ações corretivas são essenciais para evitar estas
intercorrências. CONCLUSÃO: Os usos de medicamentos em instituições de saúde
ocorrem por meio de processos complexos multidisciplinares e interligados,
interdependentes e constituídos por profissionais de diferentes áreas, como
farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e por isso
requer comunicação eficaz entre a equipe. Dessa forma, o processo de utilização de
medicamentos necessita de um protocolo muito bem definido que permita uma
interação eficiente, de maneira a promover condições que auxiliem os profissionais na
prevenção dos erros, assegurando ao paciente um tratamento seguro.
Palavras-chave:
Administração de medicamentos, farmácia hospitalar, atenção farmacêutica
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FAR02
ABSENTEÍSMO DOS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS NAS
FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS DA ZONA NORTE DE NATAL
MOACILDO TEIXEIRA
ALBUQUERQUE MPES
moacildo@ymail.com

CARDOSO,

SÉRGIO

AUGUSTO

FONSÊCA

DE

Resumo:
Introdução: A presença do farmacêutico em farmácias comunitárias é uma importante
ferramenta para a prevenção de riscos relacionados a medicamentos, reduzindo
interações, auxiliando na posologia e evitando reações adversas. Objetivo: Identificar a
ocorrência de ausência do profissional farmacêutico em farmácias comunitárias. Tratase de um estudo observacional com abordagem quantitativa e descritiva, de visitas
realizadas em farmácias comunitárias na região Norte da cidade do Natal, de agosto a
outubro de 2018. Métodos: Foram realizadas visitas para identifica a presença ou
ausência dos farmacêuticos em drogarias cadastradas na base de dados do CRF-RN.
Resultado: No total de 80 visitas realizadas em farmácias, em 32 foram constatados a
ausência do profissional farmacêutico, no horário do expediente declarado ao Conselho.
As Farmácias em que o profissional farmacêutico era o proprietário, não foi observado
absenteísmos. Conclusões: Farmácias comunitárias onde o profissional farmacêutico
não é o proprietário tem tendência a não cumprir a vigente Lei 13.021, de 8 de agosto de
2014. A presença do farmacêutico é de fundamental importância para redução dos
riscos relacionados a farmacoterapia. Fiscalizações constantes do Conselho Regional de
Farmácia e Vigilância Sanitária, associadas a denúncias realizadas pela população
consciente da importância desse profissional, podem inibir tal irregularidade.
Palavras-chave:
Ausência de Farmacêutico; Farmácia Comunitária; Automedicação.
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FAR03
ANÁLISE DA ADESÃO AOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO BRASIL
MARTA BERNARDINO GALVÃO, MENILLA MARIA ALVES DE MELO E
ELIZABETH CRISTINA GOMES DOS SANTOS
martabernardino884@gmail.com,
menillamam@gmail.com,
elizabethcristinags@gmail.com
Resumo:
O medicamento genérico surgiu para ampliar o acesso da população aos medicamentos
com qualidade garantida e um preço mais acessível, contribuindo para a melhora na
qualidade de vida dos usuários. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o grau
de conhecimento dos usuários sobre os medicamentos genéricos, bem como, a sua
adesão a esses medicamentos no Brasil, realizando uma revisão de literatura, com
posterior análise descritiva, em que foram analisados as variáveis: aceitação dos
medicamentos genéricos; confiabilidade na substituição do medicamento de referência
pelo genérico, utilização e conhecimento. A coleta de dados foi realizada a partir de
artigos dos bancos de dados Lilacs, Scielo, Google Acadêmico e Websites
institucionais, publicados entre os anos de 2010 a 2018. Observou-se que o uso dos
medicamentos genéricos aumentou gradativamente com o tempo, devido a aquisição do
conhecimento pelos usuários, por confiar no farmacêutico na substituição, e muitas
vezes, pelo preço reduzido, e em menor intensidade pela propaganda do medicamento
genérico. Apesar desse aumento, foi verificado que alguns usuários não confiam no
produto, e muitas vezes, essa falta de confiança está relacionada ao prescritor. Dessa
forma, conclui-se que o medicamento genérico possui uma boa aceitabilidade no Brasil,
pelos mais diversos motivos, sendo o principal, o menor preço quando comparado ao de
referência. Apesar de um elevado índice de conhecimento, são necessárias ações para
uma efetivação da política dos genéricos no Brasil, com modificações de conceitos
principalmente entre os profissionais de saúde, para proporcionar uma melhora do
acesso da população a estes medicamentos.
Palavras-chave:
medicamento genérico, aceitabilidade, conhecimento, substituição, utilização, genérico.
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FAR04
ANÁLISE DO PERFIL DAS PRESCRIÇÕES DE ANTIBIÓTICOS EM UMA
FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA – RN
JOÃO PAULO FERNANDES NOGUEIRA, SERGIO AUGUSTO F DE
ALBUQUERQUE, CÁTIA GUARACIARA FERNANDES TEIXEIRA ROSSI
joao_p_15@hotmail.com, safa@globo.com, catia_gua@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: As estratégias de combate ao crescimento da resistência bacteriana devem
ser centradas nas pessoas, começando pela vigilância epidemiológica da
sustentabilidade bacteriana, pela adoção de boas práticas clínicas e de dispensação, pelo
uso racional e, principalmente, pela sensibilização da população para o problema. A
prescrição desses fármacos deve ocorrer apenas após cuidadosa revisão da relação
custo-benefício. Objetivo: o presente estudo objetivou verificar análise do perfil das
prescrições de antibióticos em uma farmácia básica no município de Marcelino
Vieira/RN nos meses de dezembro de 2017 a abril de 2018. Metodologia: Trata-se de
um estudo descritivo, exploratório e transversal com base nas cópias das receitas de
antimicrobianos de uso oral, tópico e ocular, aviadas e retidas na farmácia do município
de Marcelino Vieira/RN. Resultados: De acordo com os resultados obtidos pode-se
concluir que das 793 prescrições analisadas 659 (83,10%) tinham um fármaco prescrito
(monoterapia), enquanto 134 (16,90%) tinham mais de um fármaco prescrito, com
média de 1,17 antimicrobianos por prescrição; no tocante ao endereço, foi verificado
que em todas as prescrições o endereço foi informado, e foi verificado que houve
prevalência de atendimento aos usuários da zona urbana da cidade (75,915%); no que se
refere ao sexo, verificou-se prevalência de mulheres (62,295%); a presença do carimbo
e assinatura constando o nome e o número do Conselho de classe do prescritor foi um
dado presente nas receitas, muito embora não tenha sido possível a visualização da
especialidade médica do prescritor; quanto às formas farmacêuticas evidenciadas nas
prescrições, observou-se que os comprimidos (65,916%) apareceram como a forma
farmacêutica mais utilizada, seguidos pelas suspensões (17,041%), injetáveis(9,860%) e
cremes (7,183%); 63%) observou-se que a classe de antimicrobianos prescrita com
maior frequência foi a das Penicilinas (32,7868%), seguidos pelas Quinolonas
(20,5548%), Cefalosporinas (18,2849%), Macrolídeos (16,3934%), outros (5,2963%),
Aminoglicosídeos (3,5308%) e por último as Sulfonamidas (3,1530%); em relação à
data e duração de tratamento todas continham essas informações. Conclusão: Sendo
assim, torna-se indispensável à presença do profissional farmacêutico, para poder
avaliar as prescrições e evitar dispensações erradas e/ou desnecessárias, evitando ao
máximo à indução a resistência bacteriana. Em relação à data e duração de tratamento
todas continham essas informações.
Palavras-chave:
Antimicrobiano, Uso Racional, Prescrição, Dispensação.
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FAR05
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA PRESENTE NA LAGOA DE
EXTREMOZ–RN
ERNANE ANTUNES DE FRANÇA
ernaneantunes@hotmail.com
Resumo:
A água é um recurso natural substancial para a preservação da vida no planeta, além de
ser suporte essencial aos ecossistemas. A água potável não deve conter microorganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação
fecal. O presente estudo foi realizado com a finalidade de verificar a qualidade
microbiológica da água da lagoa de Extremoz-RN. As amostras foram analisadas
através da técnica dos tubos múltiplos, onde foi realizada a pesquisa presuntiva para a
detecção de coliformes totais nas amostras de água. O sistema Colilert® (IDEXX) foi
utilizado para a detecção de Escherichia coli, como espécie indicadora de contaminação
fecal. De acordo com a FUNASA, a água contaminada pode ser um grande veículo para
transmissão de doenças gastrointestinais, dentre elas cólera, febre tifoide, leptospirose e
giardíase. A garantia de preservação e potabilidade da água dependem do
funcionamento adequado de diversas etapas no processo de abastecimento, que vão
desde o tratamento até a distribuição. Assim sendo, os resultados demonstraram a
presença de coliformes totais nas amostras coletadas da lagoa correspondente a >16,0
NMP/100mL de água analisada. Em relação à presença de E. coli, marcador de
contaminação fecal, detectamos a presença dessa espécie em todas as amostras
analisadas. Os coliformes totais, bem como os coliformes fecais encontrados
comprometem a qualidade da água da lagoa prejudicando a população, tendo em vista
que a lagoa estudada serve como fonte de captação para a empresa que controla a
distribuição de água no estado, bem como para uso e recreação da população.
Entretanto, é importante frisar que testes mais apurados e com maior número de
amostras devem ser realizados para melhor entendimento dos achados.
Palavras-chave:
Água. Coliformes. Lagoa de Extremoz
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FAR06
ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES E SUAS PROPRIEDADES
GERAIS E QUAIS SÃO MAIS ULTILIZADOS: UM ESTUDO DE REVISÃO
WANDO MEDEIROS DE LIMA, JOÃO FELIPE BEZERRA
wandomedeiros_@hotmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
Introdução: A inflamação não possui uma definição conclusiva; então, podemos dizer
que a inflamação é causada por agentes que modificam a homeostasia, levando uma
determinada resposta a lesão tecidual. Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são
conhecidos há cerca de 100 anos e estão entre os medicamentos mais utilizados na
prática clínica. Conceitualmente anti-inflamatório é um agente que reduz ou previne um
ou mais componentes da cascata inflamatória. Objetivos: O trabalho busca discutir
através de uma revisão de literatura as propriedades gerais dos anti-inflamatórios não
esteroides, e quais AINES são mais utilizados na prática clínica. Metodologia: A
pesquisa empregada foi uma busca sistemática utilizando as seguintes bases de dados:
Google acadêmico e Scielo, onde foi feito um levantamento das propriedades gerais dos
AINES e quais são mais utilizados, foram selecionados artigos científicos que
conduziam com o tema. Resultados: AINES são uma excelente classe de fármacos para
tratar os efeitos indesejáveis causados pela inflamação. Eles agem diminuindo a dor a
febre e a inflamação, melhorando a condição e a qualidade de vida do paciente. Os
AINES apresentam uma determinada segurança significativa, porem eles podem causar
vários efeitos adversos, que podem variar desde dispepsia, úlcera, hemorragia e podem
levar até a morte. Conclusão: Com isso concluímos que os anti-inflamatórios não
esteroides mais utilizados são: ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno,
nimesulida, meloxicam e piroxicam, os fármacos como dipirona sódica e paracetamol
não foram citados nessa pesquisa, pelo fato de ter uma baixa atividade anti-inflamatória
onde eles tem uma melhor atividade analgésica e antipirética.
Palavras-chave:
Inflamação, Anti-inflamatórios, AINES
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FAR07
ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
ISAAC IGOR MOURA SOARES, SÉRGIO
ALBUQUERQUE
isaac20igor@outlook.com, safa@globo.com

AUGUSTO

FONSÊCA

DE

Resumo:
Introdução: O uso abusivo de substâncias de efeito psíquico é um sério problema de
saúde e social. A problemática da dependência química deve ser entendida com uma
visão generalista sobre a substância, o indivíduo e o contexto econômico e sociocultural
em que se encontram. Grande causa do abandono dos tratamentos para dependência
química é a não aderência ao tratamento. Tratam- se de procedimentos periódicos e que
apresentam muitas reações indesejadas aos pacientes. Objetivos: A pesquisa teve como
objetivo conhecer a atenção farmacêutica a dependentes químicos através de estratégias
farmacêuticas para orientação do tratamento contra a dependência química visando
contribuir para a importância do profissional farmacêutico no tratamento na
dependência química. Método: O método de pesquisa utilizado é a revisão sistemática
da literatura, apoiando-se em sítios governamentais, publicações em livros, teses e
revistas acadêmicas pertinentes ao exercício da Assistência Farmacêutica. Resultado: A
pesquisa mostrou que a farmacoterapia tem lugar importante no tratamento da
dependência química, deste modo, se faz necessário a presença do profissional
farmacêutico para participar do acompanhamento desses pacientes atuando nos
procedimentos farmacológicos que envolvem os tratamentos da dependência química.
Conclusão: O profissional farmacêutico é altamente necessário quanto à avaliação das
interações, dosagens e quais os fármacos mais indicados para cada situação do
tratamento. O farmacêutico, como o especialista em medicamentos, é o profissional
mais adequado para acompanhar estes pacientes na farmacoterapia, uma vez que pode
contribuir na sugestão de uma melhor prescrição tentando minimizar ou até excluir os
problemas relacionados a utilização de medicamentos aumentando assim a qualidade e a
eficácia do tratamento, devendo, portanto, ser inserido à equipe multiprofissional.
Palavras-chave:
Dependência Química. Atenção Farmacêutica. Interações medicamentosas.
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FAR09
ATEROSCLEROSE :FATORES DE RISCO E CONSEQUÊNCIAS
JOSENALDO SULIANO ALVES, JOÃO FELIPE BEZERRA
josenaldosuliano@bol.com.br, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem
multifatorial, que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente
a camada íntima de artérias de médio e grande calibre. Caracteriza-se por acúmulo de
colesterol em macrófagos. Dentre as causas de risco estão incluídos: sobrepeso e
obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, resistência a insulina, sedentarismo e dieta
aterogênica. A aterosclerose afeta uma ampla gama de pacientes, sendo um fator
importante na morbimortalidade dos pacientes. OBJETIVOS: Analisar os fatores de
risco e consequências provocadas pela aterosclerose. METODOLOGIA: A metodologia
foi realizada por meio de um levantamento bibliográfico de base qualitativa e caráter
descritivo, que se deu por meio de uma seleção de artigos científicos publicados em
revista que abordem o tema aterosclerose, sendo considerados artigos completos,
publicados nos últimos 10 (dez) anos, utilizando os descritores: aterosclerose, fatores de
risco, dislipidemias. REFERENCIAL TEÓRICO: A aterosclerose é a principal causa de
morbimortalidade em idoso atualmente, principalmente em idosos. Sendo uma doença
multifatorial que contribui para a degeneração das paredes arterial, tendo como
aceleradores dessa degeneração o tabagismo, composição da dieta, dislipidemias,
obesidade, hipertensão arterial sistêmica. O acúmulo de gordura e tecido fibroso nas
paredes internas das artérias, pode ocasionar obstruções que impedem o fluxo
sanguíneo. CONCLUSÃO:A identificação desses fatores de risco é essencial para a
adoção de medidas preventivas, como controle de hipertensão, a realização de
atividades físicas e uma dieta equilibrada para afastar os riscos associados a
aterosclerose.
Palavras-chave:
Aterosclerose, Fatores de Risco, Doenças cardiovasculares.
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FAR10
AUTOMEDICAÇÃO: O USO RACIONAL DE MEDICAMENTO
ALEXSANDRO SOUZA GURGEL, JOÃO FELIPE BEZERRA
samgurgel1978@gmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
Introdução: A automedicação é o ato de um indivíduo fazer uso de medicamentos sem
orientação ou prescrição médica, este ato pode trazer sérios riscos para a saúde até
podendo haver um agravamento no quadro clínico que a pessoa se encontra. Assim, o
profissional farmacêutico assume a responsabilidade de orientar o paciente,
contribuindo para o uso racional de medicamentos, amenizando riscos para a saúde ao
uso inadequado de fármacos. Objetivo: Identificar os motivos pelos quais a população
se utiliza da automedicação e tentar promover estratégias para o uso racional de
medicamentos. Metodologia: revisão bibliográfica baseada na pesquisa a partir de
artigos e livros em bancos de dados eletrônicos que abordam o tema os termos: uso
racional de medicamentos, automedicação, atenção farmacêutica. Referencial Teórico:
Um dos motivos da automedicação da população está relacionado a um costume
enraizado pela família e amigos, porém podemos ressaltar a precariedade do sistema de
saúde e a mídia com suas propagandas assíduas influenciando o usuário a adquirir
facilmente o medicamento que terá uma cura rápida e eficaz, Além disso, a tecnologia,
no que diz respeito a internet, facilita a obtenção de informações sobre o fármaco,
também sendo um propulsor da automedicação. Conclusão: Diante deste contexto,
tornam-se necessárias medidas preventivas de modo a contribuir para a diminuição
diária de riscos causados pela automedicação e seus possíveis efeitos adversos que
podem agravar o seu estado de saúde. É necessário desenvolver estratégias como a
seleção de medicamentos, construção de formulários terapêuticos, gerenciamento
adequado dos serviços farmacêuticos, dispensação e uso apropriado de medicamentos,
farmacovigilância, educação dos usuários quanto aos riscos da automedicação, da
interrupção e da troca de medicamentos prescritos.
Palavras-chave:
Automedicação, Riscos à saúde, Uso racional de medicamentos e Atenção farmacêutica.
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FAR11
CONTAMINAÇÃO POR PARASITAS INTESTINAIS EM HORTALIÇAS
COMERCIALIZADOS NA REGIAO METROPOLITANA DO NATAL
RANYELLE MORAIS DA NÓBREGA, DALIANA PESSOA CALDAS, ELIO
PESSOA CAZUZA, SÉRGIO AUGUSTO FONSÊCA DE ALBUQUERQUE
rani-elle-10@hotmail.com,
dalicaldas@hotmail.com,
cazuzaelio@gmail.com,
safa@globo.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os vegetais são uma parte essencial da dieta da população. O
consumo de alimentos contaminados pode provocar agravos na saúde, o monitoramento
dos produtos removendo os produtos não conformes do consumo constitui uma medida
de prevenção. No Brasil existem programas de segurança alimentar executados pela
ANVISA, onde realizam análises de Macroscopia de Lactuca sativa (Alface).
OBJETIVOS: Verificar a ocorrência de cistos, ovos e larvas de parasitas em alfaces
comercializados na grande Natal. METODOLOGIA: Foram analisadas 100 amostras de
Lactuca sativa (Alface) provenientes de vários estabelecimentos do comércio da cidade.
As amostras foram lavadas em uma solução com aquosa contendo 1 PPM de
Tensoativos. O lavado foi submetido a técnica de Hoffman e levado para microscopia.
RESULTADOS: Das 100 amostras analisadas cerca de 93% apresentaram resultados
não conformes, dos quais ocorreu a maior prevalência de Protozoários. Nas amostras
analisadas foi evidenciada a contaminação por mais de uma espécie de parasitos.
CONCLUSÃO: A Lactuca sativa é a hortaliça folhosa de maior consumo, representa
cerca de 50% do total das verduras comercializadas em algumas centrais de
distribuição, portanto, a alface é um ingrediente constante nas saladas dos brasileiros. O
consumidor, ao se alimentar com hortaliças in natura, poderá se expor aos parasitos
intestinais, uma vez que estas podem ter sido adubadas com excrementos fecais de
humanos e animais, ou irrigadas com água contaminada. A contaminação das hortaliças,
por organismos patogênicos, poderá ocorrer não somente no cultivo, mas, na coleta,
transporte ou por manipulação no local de comércio. O estudo evidenciou que existe
uma elevada taxa de contaminação no Alface sendo necessário um aprofundamento de
suas causas e estabelecer políticas públicas para obtenção de alimentos seguros.
Palavras-chave:
Parasitos, Hortaliças, Condições Sanitárias.
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FAR12
CRACK: ESTUDO COMPARATIVO DA FARMACOTERAPIA NA PRÁTICA
CLÍNICA E LITERATURA
SINVAL ORNSTEIN SALES DA SILVA JUNIOR, ELIZABETH CRISTINA
GOMES DOS SANTOS
nunocursofarmacia@gmail.com, elizabethcristinags@gmail.com
Resumo:
O crack é uma droga de abuso obtida a partir da cocaína, no qual representa um
problema de saúde pública mundial. O presente estudo teve como objetivo analisar a
farmacoterapia realizada no tratamento de usuários de crack do Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e outras Drogas-CAPSad 24h Leste, no munícipio de Natal,
comparando-se com a literatura científica disponível. Foi realizado um estudo
transversal, sendo os dados referentes aos pacientes coletados do livro de registro de
triagem e retriagem, no período de janeiro de 2017 a março de 2018, e os medicamentos
utilizados, obtidos das receitas arquivadas na Farmácia. Dos 529 pacientes que foram
triados e retriados no CAPSad Leste 24h, somente 12 (2,3%) eram usuários de crack.
Quanto a farmacoterapia, as classes de medicamentos utilizados foram os
antidepressivos (25%), antipsicóticos (20%), estabilizadores de humor (15%),
ansiolíticos (10%), anticonvulsivantes (10%), vitaminas (10%), antiparkisoniano (5%) e
medicamento coadjuvante no tratamento da dependência do álcool (5%). É necessário o
surgimento de novas alternativas terapêuticas na psicofarmacologia para tratar a
dependência do crack, e com isso, garantir uma melhor qualidade de vida a esses
pacientes, favorecendo a sua inclusão no convívio social.
Palavras-chave:
Crack, Drogas de abuso, Farmacoterapia, Tratamento.
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FAR13
DIABETES MELLITUS: PÉ DIABÉTICO
CILENE DE LIMA SOARES, JOÃO FELIPE BEZERRA
Cilene_lima11@hotmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
Introdução: Diabetes mellitus (DM) pode ser definido como uma síndrome constituída
por distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, resultado de
defeitos na ação ou na secreção de insulina ou em ambas. Pé diabético é uma
denominação muito utilizada na prática médica para se referir a alterações que ocorrem
nos pés decorrentes das complicações crônicas do diabetes e de outras alterações
associadas. O pé (estrutura do tornozelo ou abaixo deste) diabético geralmente se
apresenta com infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos profundos associados com
anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica no membro
inferior. Possui etiologia multifatorial e tem entre seus fatores desencadeantes a
neuropatia sensório-motora e autonômica, a DAOP e a infecção. Objetivos: Identificar
as características do pé diabético. Descrever o diabetes e suas implicações na saúde
humana; demonstrar dados sobre amputações. Metodologia: Este estudo foi realizado
através das bases de dados da Scielo, revistas eletrônicas e artigos em geral. Os artigos
escolhidos foram analisados para que ao final possibilitassem um embasamento teórico
sobre o tema pesquisado. Tendo assim artigos entre os anos de 2013 a 2018,
caracterizando-se como revisão de literatura. Um total de 18 artigos compõem a revisão.
Resultado: O pé diabético é uma das complicações mais frequentes, ocasionando as
ulcerações, perda de mobilidade e diminuição da qualidade de vida, amputações de
membros inferiores, correspondendo entre 40% a 60% das amputações não traumáticas.
O pé diabético tem relação com o tempo de duração do diabetes, a idade, a demora no
início do tratamento adequado e à baixa adesão a esse tipo de enfermidade. Ações em
saúde, efetivas, no cuidado com os pés, visando à prevenção do pé diabético poderiam
evitar 44% a 85% das amputações. Soma-se a isto o estímulo ao autocuidado, o
atendimento interdisciplinar e a educação em saúde. Conclusões: O estudo realizado
constata como o Diabetes mellitus pode trazer grandes danos à saúde das pessoas, e por
consequência muitas internações e complicações correlacionada a doença. O pé
diabético é uma delas, que como vimos no estudo pode causar inúmeras amputações e
mesmo óbito. Por ser um assunto tão grave, os pacientes devem ter uma atenção
redobrada com os cuidados com os pés, para que isso possa prevenir amputações. De
fato, o pé diabético pode levar a amputações não traumáticas, as quais representam um
dos mais devastadores problemas associados à doença, provocando grande impacto na
vida pessoal, no âmbito familiar e socioeconômico, com comprometimento da
autoimagem do indivíduo e perda da capacidade produtiva. O profissional farmacêutico
pode contribuir com a diminuição das complicações advindas do Diabetes, dando dicas
de hábitos saudáveis, promovendo assim a saúde, e dando aos pacientes mais
informações sobre as consequências das infecções que levam ao pé diabético.
Palavras-chave:
Diabetes mellitus, Pé diabético, Amputações
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FAR14
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA DE CHAGAS
GRACIELE ZAIRE DE MOURA
graciele.gz37@gmail.com
Resumo:
Introdução: A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, constitui-se em uma
das mais importantes endemias do Brasil e da América Latina, representando uma
condição infecciosa, com fase aguda e crônica, classificada como doença negligenciada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O diagnóstico dessa doença deve ser
realizado em todos os casos suspeitos, tanto na fase crônica como na fase aguda, sendo
muitas vezes um desafio. Objetivo: Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi realizar
uma revisão integrativa da literatura que aborde os principais desafios no diagnóstico da
doença de Chagas em ambas as fases (aguda e crônica). Metodologia: Realizou-se uma
busca de artigos científicos relacionados com o tema estudado nas bases de dados do
Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico, publicados nos últimos 10 anos.
Os descritores utilizados foram: “Doença de Chagas”, “diagnóstico” 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 tema, 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. Referencial teórico: O diagnóstico etiológico da
doença de Chagas no Brasil deve ser realizado em todos os casos suspeitos, tanto na
fase aguda quanto na fase crônica. Para tanto, é fundamental integrar evidências
epidemiológicas, clínicas e laboratoriais, a fim de se aumentar o grau de predição e a
acurácia do diagnóstico. O diagnóstico complementar da infecção por T. cruzi por meio
de diferentes técnicas laboratoriais deve seguir critérios definidos, a depender da fase da
doença. Na fase aguda, o exame parasitológico é o mais indicado, onde se pesquisa as
formas tripomastigotas do T. cruzi através de técnicas microscópicas. Entretanto,
também se pode realizar o diagnóstico sorológico nessa fase, sendo o mesmo
caracterizado pela pesquisa de anticorpos anti- T cruzi da classe IgM. Esses testes são
mais indicados quando não é encontrada positividade no exame parasitológico e os
sintomas persistem no paciente. Já na fase crônica da infecção, devido a diminuição das
formas parasitárias, os exames parasitológicos/ hemocultura não são tão eficazes para o
diagnóstico sendo os métodos sorológicos os mais indicados e nesses devemos utilizar
um teste com elevada sensibilidade em conjunto com outro de alta especificidade.
Conclusão: O diagnóstico da doença de Chagas emprega diversas técnicas nas fases que
compõem a infecção, cada método atendendo as especificações necessárias para tal
finalidade. A necessidade de utilização de mais de um método e de fazer o diagnóstico
diferencial da doença de Chagas com outras infecções parasitárias torna, muitas vezes
esse processo um desafio.
Palavras-chave:
Doença de Chagas, Diagnóstico, Trypanosoma cruzi
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FAR15
DISCUSSÕES PERTINENTES À PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS: O
TRABALHO DO FARMACÊUTICO NESSE PROCESSO
ANDREZA SILVA, VANESSA OTELO
andrezasilva2020@gmail.com, vanessaotelo@yahoo.com.br
Resumo:
INTRODUÇÃO: A indústria farmacêutica é uma das mais estáveis e rentáveis do
mundo. A propaganda de medicamentos é uma forma de investimento através da
divulgação, com ênfase na marca, visando promover a aquisição de seus produtos.
OBJETIVO: Tendo em vista tais conceitos, este trabalho teve por objetivo realizar
revisão de literatura sobre a atenção farmacêutica no combate a propaganda de
medicamentos. Para isso, procurou-se informar sobre a resolução que regulamenta a
propaganda de medicamentos e construir um panorama da história das propagandas de
medicamentos. METODOLOGIA: O trabalho caracterizou-se por uma natureza
descritiva com abordagem qualitativa. Como trata-se de uma revisão de literatura, foi
realizado a busca de artigos científicos relacionados com o tema. Para isso, utilizou-se
as bases de dados Scielo e PubMed. As legislações que regulamentam a propaganda de
medicamentos também foram utilizadas na construção deste trabalho. RESULTADOS:
Quanto ao desenvolvimento, sabe-se que a atenção farmacêutica deve planejar medidas
de combate à propaganda de medicamentos. Tais medidas devem estar fundamentadas
na Resolução/RDC nº 96/2008, que regulamenta e orienta a propaganda pela web
conferência, congresso científico, rádios e televisão. Estes cuidados são pertinentes uma
vez que as propagandas induzem a prescrição, dispensação, aquisição e/ou utilização do
medicamento. Geralmente utilizam-se frases elaboradas como “compre 1 e leve 2”,
dentre outras, com o intuito de convencer a população a comprar o medicamento e,
consequentemente, aumentar as vendas e o lucro. Dentre os medicamentos disponíveis,
os analgésicos são os medicamentos com 70% de divulgação nas propagandas.
Provavelmente, isto seja devido a maior facilidade de consumo e a grande variedade de
princípios ativos, o que gera concorrência. CONCLUSÃO: considera-se importante que
haja participação de todos os profissionais da saúde no combate a propagandas de
medicamentos, no que se refere orientar a população sobre os riscos da aquisição de
medicamentos por propaganda para uso sem prescrição. Neste sentido é importante
sensibilizá-los sobre possíveis consequências relacionadas com o posterior uso de
medicamentos viabilizados por propaganda.
Palavras-chave:
Medicamentos, Atenção farmacêutica, Propaganda.
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DISTRIBUIÇÃO DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS AVIADOS EM UMA
FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE MACAÍBA – RN
ANDRESA XAVIER DA SILVA, SÉRGIO
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Resumo:
"INTRODUÇÃO: A depressão é o mal do século e a cada dia faz mais vítimas, fruto
principalmente da solidão e competição de nosso mundo globalizado. Nos últimos anos,
os antidepressivos têm se mostrado como uma das principais classes de medicamentos
comercializadas no mercado farmacêutico mundial. Entre os antidepressivos destaca-se
os Antidepressivos Tricíclicos (ADTs), devido sua ação na inibição durante a
recaptação das monoaminas oxidases nas fendas pré-sinápticas, que consequentemente
causará o aumento desses neurotransmissores. OBJETIVOS: Verificar qual
antidepressivos são mais dispensados em uma farmácia comunitária na cidade de
Macaíba. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo, no período que se
compreende entre fevereiro e julho de 2018. O Critério de aceitação foi a dispensação
ter ocorrido com a apresentação do receituário de Controle Especial, para os quais
efetivamente houve dispensação, que contenham um ou mais medicamentos
pertencentes à classe dos antidepressivos tricíclicos. RESULTADOS: Foram aviados
204 fármacos, sendo 142 para mulheres e 62 homens. Os medicamentos que tiveram a
maior dispensação foram a Amitriptilina com 170 pedidos, seguido da Nortriptilina com
31 pedidos e a Imipramina com três solicitações 03. CONCLUSÃO: A amitriptilina é
utilizada nos casos de ansiedade associados com depressão, depressão com sinais
vegetativos, dor neurogênica, Anorexia e nos casos de dor crônica grave (câncer,
doenças reumáticas, nevralgia pós-herpética, neuropatia pós-traumática ou diabética). O
estudo observou um elevado número de mulheres fazendo uso dos antidepressivos
provavelmente pela mudança do padrão de vida das mulheres que estão mais expostas
aos estresses do cotidiano.
Palavras-chave:
Depressão. Antidepressivos. ADT´s.
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FAR17
EFEITOS DA AUTOMEDICAÇÃO NA POPULAÇÃO BRASILEIRA E A
IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO
JOÃO FELIPE BEZERRA, CLARA CYBELE SEVERIANO DA SILVA
jfb rn@hotmail.com, clara-cibely@hotmail.com
Resumo:
Introdução: A automedicação é a prática de utilizar medicamentos sem o
aconselhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado, com o
objetivo de cura ou a diminuir seus sintomas. Essa prática pode acarretar reações
alérgicas, efeitos adversos e colaterais e interações medicamentosas de relevância.
Objetivo: Apresentar os efeitos que a automedicação pode trazer a população e como o
Farmacêutico pode atuar na redução da automedicação Metodologia: O trabalho será
realizado através de uma revisão bibliográfica de artigos científicos relacionados com o
tema de estudo, tendo assim uma extração de dados estudados e publicados, podendo
com isso interpretar os resultados relacionando com os artigos selecionados. Foram
utilizados banco de dados eletrônicos de artigos como Scielo e Pubmed. Referencial
Teórico: O aumento da população idosa no Brasil traz desafios cada vez maiores aos
serviços e aos profissionais de saúde, pois a medida que envelhece surgem doenças
crônicas, fazendo com que os pacientes dependam de tratamento medicamentoso
prolongado e continuo, fazendo com que, principalmente os idosos busquem muitas
vezes através da automedicação uma solução. É importante ressaltar ainda que os
fármacos de venda livre se enquadram dentre as classes mais utilizadas para
automedicação, tais como analgésicos, podem acarretar diversas consequências, como:
reações de hipersensibilidade; resistência bacteriana; estimulo para a produção de
anticorpos sem a devida necessidade; dependência do medicamento sem a precisão real;
hemorragias. A intoxicação por medicamentos é responsável por 29% das mortes no
Brasil e, na maioria dos casos, é consequência da automedicação Conclusão: A
educação sempre é o melhor caminho para o esclarecimento, conscientização e ação.
Diante da necessidade do uso criterioso de medicamentos o farmacêutico se torna peçachave para contribuir com o uso racional, participando ativamente na criação de
políticas que promovam o uso racional do medicamento.
Palavras-chave:
Automedicação, Uso Racional de Medicamentos
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FAR18
EXAMES LABORATORIAS NA TRIAGEM E DIAGNÓSTICO DAS
HEMOGLOBINOPATIAS
RICHARDSON MARIA SANTANA DA PASCHOA, JOÃO FELIPE BEZERRA
richardsonpaschoa@hotmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
"Introdução: As hemoglobinopatias são doenças herdadas recessivamente, que atinge a
síntese normal das hemoglobinas, sendo as mais frequentes as talassemias (alfa e beta) e
falcemias. As talassemias são caracterizadas pela síntese deficiente de uma ou mais
cadeias globínicas. As falcemias com ênfase na anemia falciforme é caracterizada por
uma mutação genética molecular dando origem uma hemoglobina anormal
(hemoglobina S). Fruto de uma intensa mistura racial que ocorreu no país o mesmo
apresenta uma alta incidência populacional de hemoglobinopatias. Objetivo: O presente
artigo teve como objetivo mostrar os métodos de triagem e diagnóstico dos exames
laboratoriais das hemoglobinopatias, levando em consideração a gravidade da lesão ou
variação para propiciar um conhecimento a mais aumentando a qualidade de vida das
pessoas que sofram ou que futuramente possam sofrer com essas patologias.
Metodologia: Este artigo baseia-se metodologicamente em uma análise explorativa,
visando à obtenção de dados qualitativos na triagem e diagnóstico das
hemoglobinopatias, tendo como base os principais bancos de dados de artigos como
Scielo e Pubmed. Referencial Teórico: O conhecimento sobre as hemoglobinopatias é
de extrema importância para uma prevenção e detecção das pessoas que possuem essas
alterações genéticas. Atualmente nos testes de triagem neonatal já se realiza a pesquisa
de hemoglobinopatias pela detecção e quantificação das hemoglobinas. Além disso,
pacientes sintomáticos tem a sua disposição os testes de falcização e solubilidade
utilizados para triagem da hemoglobina S nas doenças falciformes. Os testes
diagnósticos são a eletroforese de hemoglobina, preferencialmente utilizando HPLC e
em alguns centros o diagnóstico molecular com a pesquisa das mutações mais
frequentes associadas a cada tipo de hemoglobinopatias. Esse diagnóstico se faz
importante para que os pacientes possam ter um acompanhamento clínico adequado.
Conclusão: O diagnóstico das hemoglobinopatias depende de equipamentos de alto
custo com mão de obra especializada o que dificulta o acesso a essas análises"
Palavras-chave:
Hemoglobinopatia, Talassemia, Falcemia, Exames laboratoriais
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FAR19
HIPERTENSÃO ARTERIAL E SEUS FATORES DE RISCOS
LEANDSON DA SILVA MATOS, JOÃO FELIPE BEZERRA
Leandson.matos@hotmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
Introdução: Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por
elevação sustentada dos níveis pressóricos, Frequentemente se associa a distúrbios
metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela
presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal,
intolerância à glicose e diabetes mellitus (DM). Mantém associação independente com
eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do
miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença
renal crônica (DRC), fatal e não fatal. Objetivo: identificar os principais fatores de risco
associados à hipertensão; descrever as principais formas de controle dos fatores de
riscos identificados; identificar a prevalência da hipertensão arterial e sua associação
com fatores de risco cardiovasculares em adultos. Metodologia: O levantamento
bibliográfico foi realizado na base de dados Scielo no período de 2007 a 2018.
Referencial teórico: A relevância da hipertensão arterial (HA) como importante fator de
risco cardiovascular (FRCV), sua alta prevalência mundial e o aumento da
probabilidade de desfechos circulatórios fatais ou não fatais quando a ela estão
associados outros fatores de risco tornam muito importante o conhecimento de sua
ocorrência nacional e regional, assim como a correlação com outros possíveis fatores
potencialmente desencadeantes de eventos cardiocirculatórios. Os principais fatores de
risco para HAS incluem: idade, obesidade, ingestão de sal, consumo elevado de bebidas
alcoólicas. As principais formas de controle estão, na mudança do estilo de vida, bons
hábitos alimentares e práticas de exercício físico regularmente. Conclusão: As ações
devem buscar melhor controle dos hipertensos, estabelecer e criar metas para ampliar o
grau de conhecimento desses fatores pela população, fornecendo mais informações para
prevenção do aparecimento dos fatores de risco.
Palavras-chave:
Hipertensão Arterial, fator de risco, Doenças cardiovasculares.
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HPV E CÂNCER DE COLO UTERINO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
ADNA CANDIDO DE OLIVEIRA, DALIANA CALDAS PESSOA, ISABELLE
CALDAS PESSOA DA SILVA
adnacoliveira@hotmail.com, dalicaldas@hotmail.com, isabellecpessoa@gmail.com
Resumo:
O câncer de colo uterino vem se tornando cada vez mais um importante alvo de estudo,
uma vez que se trata do principal tipo de câncer entre mulheres em todo o mundo e que,
apesar de ser facilmente detectável de forma precoce através do exame de Papanicolau,
é responsável por um grande número de mortes todos os anos. O Papilomavirus humano
(HPV,) agente responsável por esse tipo de carcinoma, é encontrado sob diferentes
subtipos, que influenciam diretamente na patogenicidade do vírus. Apesar de ser um
fator determinante, a infecção por HPV, por si só, não é suficiente para carcinogênese.
Alguns fatores de risco relacionados ao hospedeiro participam da progressão da lesão,
como tabagismo, consumo de álcool, uso de contraceptivo hormonal, alimentação pobre
em betacarotenos e vitamina C e D, assim como a idade da primeira relação sexual, o
número e as características dos parceiros sexuais. O principal objetivo do presente
trabalho foi realizar um compilado atualizado de informações acerca do Papilomavirus
humano (HPV) e da sua mais grave consequência na atualidade, o câncer de colo
uterino. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema nas revistas acadêmicas
científicas disponíveis on-line e impressas, reunindo e comparando os diferentes dados
encontrados nas fontes de consulta e listando etiologias do HPV a nível mundial. Para a
seleção das fontes, foram consideradas como critério de inclusão as bibliografias que
abordassem o vírus HPV e consequentemente a temática proposta, e foram excluídas
que não atenderam a temática. Na maioria dos casos, a infecção por HPV é transitória e
cofatores como idade da paciente, tipo e persistência viral favorecem o desenvolvimento
de malignidade. Algumas variantes gênicas de HPV16 e 18 apresentam um maior
potencial maligno. Estudos de meta-análise indicam que o teste de HPV tem melhor
performance que repetidas citologias, mas carece de especificidade para lesão. Portanto,
o uso da citologia é essencial em conjunto ao teste de HPV ou seguido detecção de HRHPV, como tem sido o protocolo em alguns países.
Palavras-chave:
HPV, Câncer de Colo Uterino, Lesões Cervicais
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Resumo:
Introdução: O uso de medicamentos em idosos é sem dúvida um grande problema de
saúde pública, são fatores como a idade, doenças e o uso racional de medicamento que o
coloca o idoso no grupo de pacientes que mais fazem uso de AINES anti-inflamatórios
não esteroides. A interação medicamentosa de AINES com outros tratamentos em
pacientes idosos pode acarretar sérios problemas de saúde ao idoso podendo causar
sangramento gastrointestinal, problemas renais e a diminuição de alguns Hipertensivos,
ou levá-lo a morte. Outro grande problema enfrentado é o fato de que o idoso precise
fazer uso de vários medicamentos para determinadas doenças sendo caracterizado como
Polifarmácia, (uso de cinco medicamentos concomitantes que podem diminuir a eficácia
do outro. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo alertar sobre os efeitos de
interação de AINES com algumas principais substâncias, suas consequências, quais
alternativas seriam mais adequadas para evitar o seu uso, quais os fatores que
contribuem para a polifarmácia e alternativas para o uso racional de medicamentos.
Resultado: Estudo feito através pesquisa de dados coletados em artigos e bibliográfico
(guia de interações Medicamentosa) mostra que o uso de anti-inflamatórios AINES
associado a outros tipos de tratamento ao paciente idoso, é necessário mais de atenção.
Conclusão: Concluísse com base em estudos, a evidência da existência de interação
Medicamentosa entre AINES com determinadas substâncias, e que o uso concomitante
com outros medicamentos potencialize ou diminua o efeito farmacológico de
determinado medicamento, principalmente em idosos.
Palavras-chave:
AINES, Interação Medicamentosa, Polifarmácia
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FAR22
INTERAÇÂO MEDICAMENTOSA DE AINES E REAÇÕES ADVERSAS
ARTEMIZIA CIBELLY P LIRA, WANESSA BRITO AZEVEDO, SERGIO
AUGUSTO F ALBUQUERQUE
cibelly.pereira@yahoo.com, wanessabrito@pmenos.com.br, safa@globo.com
Resumo:
Introdução: Entende-se por interação medicamentosa a alteração do efeito desejado de
um fármaco pela presença de outro fármaco, alimentos ou substâncias diversas. As
interações medicamentosas podem acarretar efeitos positivos ou negativos com ação
potencializada, reduzida, nula ou reações de toxicidade. O uso de Anti-inflamatórios
não esteroidais (AINEs) tem vindo a aumentar gradualmente, assim a quantidade de
interação medicamentosas também são mais prováveis de acontecer. As reações
adversas aos medicamentos (RAM) são definidas como prejudicial ou indesejável que
ocorre com medicamentos em doses utilizadas no homem profilaxia, diagnostico,
tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas. Objetivo: O uso
concomitante de AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais) pela população. Métodos:
Este trabalho foi realizado com base em pesquisa de revisão de literatura utilizando
artigos indexados no Medline, Scielo. Resultado: As drogas anti-inflamatórias não
esteroidais (incluindo os antipiréticos e analgésicos) estão entre os mais prescritos no
Brasil, e, com a possibilidade de compra sem prescrição médica, aumenta ainda mais
seu uso. No Brasil, cerca de 23% da população consome 60% da produção nacional de
medicamentos, especialmente as pessoas acima de 60 anos. Conclusão: De acordo com
os estudos relatados observa-se a frequência de pacientes que fazem o uso simultâneo
de AINEs, o que requer da saúde um melhor acompanhamento principalmente dos
idosos, que são os que mais utilizam e podem correr riscos de interação medicamentosa.
Verifica-se que a necessidade de atenção farmacêutica em esclarecer a população sobre
utilização concomitante de algumas classes de me
Palavras-chave:
Palavras-chaves: Interação Medicamentosa. Reações Adversas. AINEs.
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FAR23
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR HUMANA E LEISHMANIOSE VISCERAL:
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
VERA LÚCIA DIAS DA SILVA
fannyarev1@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: A leishmaniose é uma doença negligenciada no mundo, comprometendo em
grande parte os países em desenvolvimento. É causada por um protozoário do gênero
Leishmania, sendo dividida em dois grandes grupos segundo as formas clínicas:
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral (LV). Seus
principais vetores são flebotomíneos, cuja fêmea se infecta e transporta o protozoário ao
realizar o repasto sanguíneo. É uma infecção de notificação compulsória, onde
anualmente é possível detectar muitos novos casos. Objetivo: Portanto, o objetivo do
nosso trabalho foi avaliar variáveis epidemiológicas dos casos de Leishmaniose
registrados no estado do Rio Grande do Norte. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional transversal descritivo usando dados secundários de domínio público
obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação sobre os casos de LV e
LTA no estado do RN. As variáveis epidemiológicas como: zona de residência, faixa
etária, sexo, co-infeção com HIV, infecção na gravidez foram analisadas. Resultados:
Foram analisados os registros de casos nos anos de 2007 a 2017 onde foram notificados
1.014 casos de LV e 208 de LTA, totalizando 1.222 casos. A zona urbana foi a área de
residência que abrigou a maioria dos casos correspondendo a 70% dos mesmos. Em
relação a faixa etária, verificamos que a maioria dos casos compreenderam pessoas
entre 15 a 59 anos de idade, principalmente do sexo masculino. Observamos o registro
de 592 casos em gestantes. Cerca de 80% dos casos notificados evoluíram para a cura.
Conclusão: Apesar de nem todos os dados das notificações estarem completamente
preenchido, podemos verificar que o perfil epidemiológico apresentado em nosso
trabalho foi semelhante ao descrito na literatura, sendo importante a análise dessas
variáveis como auxílio no desenvolvimento de políticas preventivas para essa doença.
Palavras-chave:
Leishmaniose Tegumentar Americana. Leishmaniose Visceral. Perfil Epidemiológico.
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FAR24
LEVANTAMENTO DE ANTIGRIPAIS DISPENSADOS EM UMA FARMÁCIA
DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN E PRINCIPAIS ASPECTOS
RELACIONADOS A ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO
DESSES MEDICAMENTOS
MARIA GORETH BARROS MOREIRA, WANESSA AZEVEDO DE BRITO
go.moreira@yahoo.com.br, wanessabrito@pmenos.com.br
Resumo:
Introdução: Um dos importantes problemas evitáveis relacionados a saúde, que traz
inúmeras consequências para o indivíduo é o uso inadequado de medicamentos.
Atualmente, falar em prevenção e controle destes casos é um verdadeiro desafio, mas a
solução para a minimização deste problema pode ser uma atuação mais incisiva do
farmacêutico, mais especificamente nas práticas de atenção farmacêutica, através da
promoção do uso racional de medicamentos, ações de educação em saúde e orientação à
população em geral. Com base nessa finalidade compreende-se que as orientações
farmacêuticas devem existir de tal forma a não condicionar os usuários de
medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e sim sensibilizá-los quanto ao uso correto
desde as apresentações mais simples como os medicamentos antigripais por serem os
mais vendidos durante surto de viroses que acontecem anualmente. Objetivos: Trata-se
de um estudo em que se avalia a venda de antigripais em uma farmácia, relacionando-se
com suas formulações e cuidados que podem ser atentados pelo farmacêutico no ato da
dispensação. Resultados: Através da análise de dois meses de vendas de antigripais no
estabelecimento em estudo pode-se observar que as 401 formulações dispensadas
apresentavam analgésico, antialérgicos e descongestionantes nasais em suas
composições, sendo a grande maioria contendo o paracetamol como analgésico seguido
de dipirona. Dois dos fármacos mais vendido isolados ou em associação em farmácias,
mas que apresentam restrições e requerem cuidado quando do uso crônico e sem a
devida orientação farmacêutica. Conclusão: Os MIPs são isentos de prescrição médica,
más não são livres de orientação pelo profissional farmacêutico, pois mesmo
apresentando baixo risco e sendo indicados para os sintomas de doenças comuns podem
ocorrer reações adversas, superdosagem, uso contínuo desnecessário e interação
medicamentosa o que reforça a necessidade do atendimento e orientação do
farmacêutico bem como o acompanhamento farmacoterapêutico na medida do possível.
Palavras-chave:
Antigripais, Atenção farmacêutica, Dispensação

129

FAR25
O DESCARTE DE MEDICAMENTOS UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
CRISTIANA RODRIGUES PEREIRA, SÉRGIO AUGUSTO FONSÊCA DE
ALBUQUERQUE
cristianapaiva13@hotmail.com, safa@globo.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: O Brasil está entre os países que mais consomem medicamento que
possuem uma vasta diversidade e complexidade, sendo que suas características físicas,
químicas e biológicas variam de acordo com sua fórmula farmacêutica. Estes resíduos
na maioria das vezes tóxicos terão como destino o lixo comum uma vez que não existe
no país uma política pública implementada para tratamento destes resíduos.
OBJETIVOS: Analisar a legislação que trata dos resíduos sólidos, destacando
importância da educação ambiental na sensibilização/conscientização da sociedade para
o uso sustentável destes tipos de resíduos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do
tipo revisão de literatura. Para tal pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico,
por meio de consulta eletrônica, utilizando as bases de dados dos periódicos da CAPES
dos últimos 5 anos e revisão da legislação vigente. RESULTADOS: Ficou evidenciado
no estudo que o Brasil não possui uma política adequada para tratamentos dos resíduos
de medicamentos, sendo na maioria das cidades eles são simplesmente jogados ao
relento em lixões. CONCLUSÃO: A conscientização ambiental por intermédio de uma
política de ensino para a formação de um consumidor consciente, bem como
adequações na legislação sanitária para incentivar o fracionamento de medicamentos e
evitar sobras associada a uma política de logística reversa, instrumento pelo qual as
empresas passam a ser responsáveis pela coleta dos produtos que fabricam podem ser
uma solução para o correto descarte dos medicamentos e evitando a contaminação do
meio ambiente.
Palavras-chave:
Descarte de Medicamentos, Logística Reversa, Políticas Públicas.
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FAR26
O MECANISMO DE AÇÃO DO FÁRMACO ATROPINA NO TRATAMENTO
DA MIOPIA INFANTIL
DENNER LEONARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SÉRGIO AUGUSO F DE
ALBUQUERQUE
dlon20@hotmail.com, safa@globo.com
Resumo:
INTRODUÇÃO A miopia é uma deficiência visual causada pelo alongamento do fundo
de olho, fazendo com que a imagem se forme antes da retina, e assim, não permitindo
uma nitidez na visualização. Por haver uma graduação neste problema, poderá haver
uma graduação da miopia, de leve a muito avançada, podendo causar cegueira. Ela pode
evoluir muito em alguns casos, e pode se estabilizar, em outros. A miopia em crianças é
um defeito visual que pode ser uma causa de cegueira futura no indivíduo. Ela,
inclusive, é causa de cegueira em uma porcentagem grande da população mundial. O
uso da atropina, um colírio, que tem se mostrado em tratamento eficaz para retardar a
miopia em crianças. Sobre esse efeito em retardar a miopia, tem se percebido uma
correlação confirmatória, de que existe uma relação de causa e efeito sobre o retardo da
miopia infantil, com o uso da atropina para tratá-la, segundo muitos artigos científicos
recém-publicados. Na literatura científica, sobre pesquisas e estudos desses efeitos, não
é conclusiva sobre as causas desta correlação, do uso da atropina e seu efeito terapêutico
no tratamento da miopia para retardá-la em crianças. Os estudos apontam para algumas
suspeitas, ou seja, de possíveis explicações sobre esse efeito. OBJETIVO Nesse préprojeto pretende-se realizar uma pesquisa bibliográfica para investigar essas possíveis
explicações, para tentar elucidar o mecanismo de ação da atropina para retardar a
miopia infantil, ou até mesmo, curá-la. METODOLOGIA A metodologia foi baseada
em consultas de artigos científicos e sites especializados, cujas pesquisas bibliográficas
estão depositadas em sites especializados. RESULTADOS A seguinte citação: ... “Uma
revisão da Cochrane em 2011 avaliou as evidências publicadas em relação aos
tratamentos para diminuir a progressão em crianças. A conclusão foi que agentes
antimuscarínicos são um tratamento efetivo na diminuição da progressão. O mais
comumente utilizado e testado é a atropina.” ...tirada do artigo dos sites
https://pebmed.com.br/atropina-na-prevencao-da-progressao-da-miopia-em-criancas-oque-temos-de-novo/, sintetiza bem a ideia de houve bons resultados, apesar de ainda não
se ter descoberto o mecanismo de ação. CONCLUSÃO DE ESTUDOS Baseado na
citação: ...” As teorias atuais defendem que existiria um efeito local retiniano que
retardaria a progressão ou uma alteração bioquímica potencial que interferiria na ligação
de receptores muscarínicos. Duas novas teorias sugerem que a dilatação pupilar pode
resultar em aumento da exposição aos raios UVA, o que limitaria o aumento do
tamanho axial ou que a miopia pode estar associada com uma inflamação crônica que
pode ser regulada pela atropina.”...extraída do site https://pebmed.com.br/atropina-naprevencao-da-progressao-da-miopia-em-criancas-o-que-temos-de-novo/ , ainda não é
revelada, mas, somente existem teorias a ser pesquisadas mais à fundo.
Palavras-chave:
miopia, antimuscarínicos, atropina, retina, inflamação
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FAR27
O USO SEGURO DOS MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA NO
AMBIENTE HOSPITALAR
CÍNTIA CORDEIRO TORRES, RANYELLE MORAIS DA NÓBREGA, DALIANA
PESSOA CALDAS, ELIO PESSOA CAZUZ, SÉRGIO AUGUSTO FONSÊCA DE
ALBUQUERQUE
Cintia3098torres@gmail.com, safa@globo.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) preocupada com os casos
envolvendo erros de medicação, elaborou seis metas internacionais para a segurança do
paciente, com ênfase naquela que propõem a melhoria na segurança do uso de
medicamentos considerados de Alta Vigilância (REIS et al., 2018). Tais medicamentos,
também denominados medicamentos potencialmente perigosos (MPP) ou
medicamentos de alto risco, possuem maior probabilidade, de causar danos graves ao
doente quando utilizados de forma incorreta, mas não significa que os erros com estes
medicamentos sejam mais frequentes, contudo se estes ocorrerem as consequências
tendem a ser mais graves para os doentes, levando muitas vezes a lesões permanentes
ou mesmo à morte (MIRA; MARTINS, 2018) OBJETIVOS: Verificar quais medidas
devem ser adotadas pelo serviço de farmácia hospitalar para evitar acidentes com
medicamentos de Alta Vigilância. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo
revisão de literatura. Para tal pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico, por
meio de consulta eletrônica, utilizando as bases de dados dos periódicos da CAPES dos
últimos 5 anos. RESULTADOS: Segundo a revisão os erros aos cuidados em saúde são
a terceira causa de morte nos Estados Unidos e a quinta no Brasil e representam uma
preocupação para os profissionais de saúde, pacientes e organizações hospitalares
(SILVA et al., 2017). Cerca de 20 fármacos de alta vigilância são conhecidos por
apresentarem risco aumentado de causar danos significativos ou até mesmo fatais em
decorrência de utilização inadequada, sendo responsáveis por 80% das mortes devido
aos erros de medicação e comprometendo a segurança do paciente. CONCLUSÃO: A
fim de reduzir o risco de erros de medicação, tornam-se fundamentais ações de
educação continuada e o desenvolvimento de protocolos pelos farmacêuticos para os
processos de preparação e administração de medicamentos para que a equipe de
enfermagem adquira ciência dos riscos existentes na administração, e reconheça as
incompatibilidades e as especificidades de determinados produtos farmacêuticos, como
dose, via de administração, diluição, armazenamento e efeitos adversos.
Palavras-chave:
Medicamentos Perigosos, Atenção Farmacêutica, Segurança do Paciente.

132

FAR28
PERFIL DE DISPENSAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS EM UMA FARMÁCIA
COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN
MIRIAN NUNES DA SILVA
miriannunes24@gmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: O uso dos antibióticos na terapia das doenças infecciosas constitui um
avanço na história da humanidade, diversas doenças que provocavam uma alta
mortalidade foram controladas. Entretanto o uso indiscriminado e a falta de
investimentos na pesquisa de novos fármacos trazem a preocupação de tempos sóbrios.
A cidade de São José de Mipibu pertence a região metropolitana de Natal, possui cerca
de 43.000 habitantes e dependem consideravelmente do atendimento do Sistema Único
de Saúde. O consumo de antimicrobianos é alto, muitas vezes como único recurso para
o tratamento de enfermidades. OBJETIVOS: Verificar o perfil de comercialização de
antimicrobianos em uma farmácia comunitária na cidade de São José de Mipibu.
METODOLOGIA: Foi analisado o banco de dados de comercialização dos últimos 60
dias numa farmácia comunitária para verificar quais os antibióticos mais prescritos.
RESULTADOS: Dentre os produtos comercializados a CEFALEXINA foi a mais
vendida, seguida de AMOXICILINA, AZITROMICINA, CIPROFLOXACINO e
NITROFURANTOÍNA. CONCLUSÃO: Mesmo com a implantação dos mecanismos
de controle de antibióticos pela RDC 20/2011 a prescrição continua sendo realizada de
forma empírica sem o direcionamento e segurança oferecido pela identificação do
Microrganismo e seu respectivo antibiograma, fato facilmente verificado pela forma
genérica de prescrições recebidas de antimicrobianos com amplo espectro, de últimas
gerações, que podem estar contribuindo para a disseminação da resistência os fármacos.
Palavras-chave:
Antibióticos, RDC 20/2011, dispensação de medicamentos
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FAR29
PRESENÇA DE PARASITOS EM CÉDULAS DE REAL
JARDIENE BARBOSA DE MELO
jardymelo@gmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A melhoria das condições sanitárias no Brasil está intimamente
relacionada a infestação da população por parasitoses que são transmitidos por cistos,
larvas e ovos. Existem diversas formas de contaminação para helmintos e protozoários,
entretanto o contato fecal oral é o mais significativo. Neste contesto o papel moeda
possui uma grande circulação possibilitando a contaminação por contato a um número
elevado de indivíduos. A lavagem das mãos representa uma medida eficaz de
prevenção, embora devido as características do papel moeda não é sempre possível.
Atualmente com os avanços da informatização o papel moeda vem sendo substituído
pelo uso de Dinheiro eletrônico. OBJETIVOS: Detectar quais as formas parasitárias
predominantes nas cédulas de Papel Moeda de dois reais em circulação na cidade do
Natal. Compreender a correlação entre a utilização de moedas virtuais e a redução de
infestação parasitaria em cédulas de Real.
METODOLOGIA: Foram analisadas 100 cédulas circulantes no valor de R$ 2,00
provenientes de vários estabelecimentos do comércio da cidade. As amostras foram
lavadas em uma solução com aquosa contendo 1 PPM de Tensoativos. O lavado foi
submetido a técnica de Hoffman e levado para microscopia.
RESULTADOS: Das 100 amostras analisadas cerca de 25% apresentaram presença de
cistos de Entamoeba coli e Entamoeba histolytica não foram encontrados ovos ou larvas
de helmintos. CONCLUSÃO: Em comparação a literatura científica foi evidenciada a
redução do número de espécies contaminantes nas cédulas de real que provavelmente é
fruto da redução na circulação de papel moeda que veem sendo substituído por dinheiro
eletrônico na forma de cartões. Outra possível causa foi a melhoria das condições
sanitárias da população.
Palavras-chave:
Parasitos, Papel Moeda, Condições Sanitárias.
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FAR30
PREVALÊNCIA DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE EM CIDADES DO RIO
GRANDE DO NORTE
SÂNZIA MARIA MEDEIROS DE VASCONCELOS NÓBREGA
sanzia.maria@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: A esquistossomose é uma doença parasitaria onde o agente etiológico é
Schistosoma mansoni, um helminto que pertence à classe dos trematoda, família
shistosomatidae e gênero Schistoma. É uma das principais doenças tropicais
negligenciadas, sendo típica das Américas, Ásia e África. É uma endemia rural
urbanizada, cuja manifestação clínica varia de uma dermatite leve à infecção crônica.
No Brasil, a esquistossomose tem sido notificada em Estados do Nordeste, Sudeste e
Sul, acometendo aproximadamente seis milhões de indivíduos. Foram criados
programas de combate e controle da endemia junto à Organização Mundial de Saúde
(OMS) nas regiões endêmicas de todo o país realizando inquéritos com o objetivo de
diagnosticar mais precocemente a doença. O exame laboratorial específico é o método
quantitativo de Kato Katz, realizado a partir de amostras de fezes. Objetivo: Portanto, o
objetivo do nosso trabalho foi analisar através de um levantamento a prevalência dos
casos de esquistossomose em cidades do Rio Grande de Norte. Metodologia: Trata-se
de um estudo observacional transversal descritivo usando dados secundários de domínio
público obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação sobre os casos de
esquistossomose em cidades do estado do RN. A partir dos registros avaliamos o
percentual de positividade dos testes parasitológicos para a pesquisa do S. mansoni.
Resultados: Foram coletados os dados dos exames parasitológicos (presença de ovos de
Schistosoma nas fezes) das cidades de Ceará-Mirim e Touros – RN correspondentes a
período janeiro/2015 a setembro/2018. E também o ano de 2017 da cidade de PurezaRN. Ao analisarmos os dados pudemos verificar que na cidade de Ceará-mirim 75% das
amostras analisadas foram positivas, correspondendo a 8.311 casos no período. Já nas
cidades de Pureza e Touros, verificamos 80% (890 casos) e 82% (8.183 casos) de
positividade, respectivamente. Conclusão: Com os dados coletados podemos verificar
que o perfil epidemiológico apresentado em nosso trabalho foi semelhante ao descrito
na literatura, sendo importante a análise dessas variáveis como auxílio no
desenvolvimento de políticas preventivas para essa infecção parasitária.
Palavras-chave:
Esquistossomose. Prevalência. Kato-Katz. Rio Grande do Norte.
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FAR31
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO USO
PROLONGADO DOS INIBIDORES DE BOMBA DE PRÓTONS E PAPEL DO
FARMACÊUTICO NA DISPENSAÇÃO RESPONSÁVEL DESSA CLASSE DE
MEDICAMENTOS
AUDAIR PINHEIRO DA SILVA, VANESSA ALMEIDA OTELO, WANESSA
AZEVEDO DE BRITO
audairpinheiro@hotmail.com, vaotelo@yahoo.com.br, wanessabrito@pmenos.com.br
Resumo:
Introdução: Ao longo dos anos, os estudos sobre o uso prolongado de inibidores de
bomba de prótons (IBPs) é motivo de diversas pesquisas científicos. Mediante seus
efeitos colaterais e automedicação, estudiosos buscam diante de pesquisas clínicas a
resposta para esses relatos que permeiam a vida de usuários de IBPs, seja para tratar
doenças gastrointestinais ou no auxílio de medicamentos que são metabolizados no
estômago. Revolucionando o tratamento de úlceras gástricas ou duodenais o primeiro
IBP foi introduzido na terapêutica em 1989. Após essa data surgiram outros fármacos
semelhantes com propriedades físico-químicas e farmacológicas direcionadas para a
melhor eficácia e segurança terapêutica, porém ainda são relatadas na literatura
consequências preocupantes quanto ao uso crônico desses fármacos. Objetivos:
Identificar os possíveis e mais recorrentes problemas apresentados pelos usuários
crônicos de IBPs descritos em estudos recentes relacionados ao tema como uma maneira
de embasar futuras pesquisas e direcionar melhores esclarecimentos no cuidado
farmacêutico dessa classe de pacientes. Resultados. A revisão bibliográfica realizada
apontou como principais consequências do uso prolongado de IBPs a diminuição dos
níveis séricos de vitamina B12, desmineralização óssea e demência senil. Dados
preocupantes para a saúde da população que por muitas vezes utilizam a classe de
medicamento sem indicação médica e/ou orientação farmacêutica, que seria de grande
valia no alerta e detecção de sinais prévios relacionados a essas complicações.
Conclusões: Ressalta-se assim a alta necessidade do controle da automedicação e
correta orientação farmacêutica para detecção e avaliação de problemas relacionados ao
uso crônico de medicamentos da classe dos IBPs.
Palavras-chave:
Inibidores de Bombas de Prótons, Uso Prolongado, Dispensação Responsável
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FAR32
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE OS FÁRMACOS OPIOIDES
JACIANE DE ANDRADE SILVA, VANESSA ALMEIDA OTELO
jacianeandrade5@gmail.com, Profa_vanessaotelo@yahoo.com.br
Resumo:
INTRODUÇÃO: Os opioides são analgésicos bem conhecidos por sua habilidade em
reduzir a percepção a dor, ao ativarem os receptores opioides. Esta classe de fármacos é
denominada de hipnoanalgésicos ou narcóticos, sendo mais conhecidos da 1ª forma,
referindo-se tanto aos compostos de origem natural como os obtidos por via sintética,
sejam agonistas ou antagonistas. São derivados da planta Papaver somniferum e
apresentam a morfina como protótipo da classe. A atividade analgésica dos derivados
opioides é muito potente, por isso são indicados em casos de dores fortes e crônicas.
OBJETIVO: Este trabalho teve por objetivo realizar revisão bibliográfica dos fármacos
hipnoanalgésicos, considerando os aspectos históricos, farmacológicos e químicos desta
classe de medicamentos. METODOLOGIA: Com esta finalidade, realizou-se a busca de
referências bibliográficas a partir de palavras-chaves relacionadas com o tema do
trabalho, em bases de dados como Scielo e Pubmed. RESULTADOS: Antigamente, o
uso livre e indiscriminado destes fármacos causava muitas mortes pelo modo abusivo.
Os fármacos opioides atuam por suprimir a dor, dado pela ativação dos receptores µ
(mu), β (beta),
(sigma) e k (kapa). Além do alívio a dor, os pacientes sentem uma
sensação de bem-estar e ânimo, efeitos estes principalmente relacionados ao estímulo do
receptor µ. Porém, os efeitos colaterais desta classe levaram a busca de novos fármacos
igualmente potentes, mas que fossem incapazes de causar depressão respiratória,
dependência, tolerância, etc. Alguns dos fármacos derivados da morfina e amplamente
utilizados são: fentanil, meperidina, naloxona, dentre outros. CONCLUSÃO: São
diversos os fármacos opioides presentes na terapêutica. Modificações na estrutura
química, tendo por base a morfina, resultou em medicamentos com diferentes
características farmacodinâmica (afinidade pelos receptores), farmacocinéticas e efeitos
colaterais. Todos, de maneira geral, são indicados em situações clínicas de dores
intensas.
Palavras-chave:
Opioides, Analgésicos, Tratamento da dor
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FAR33
MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
KAIO CÉSAR DE SOUZA BESERRA
kaio.le@hotmail.com
Resumo:
Introdução: Medicamentos são produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou
elaborados, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
Objetivos: O estudo tem como objetivos investigar ações que reduzem os medicamentos
vencidos em Unidades Básicas de Saúde; descrever o motivo pelo qual medicamentos
estão se vencendo em UBS e observar o nível de conhecimento da equipe que trabalha
em farmácia de UBS sobre o gerenciamento e destino correto de medicamentos
vencidos. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem
qualitativa, apontando o descarte de medicamentos em UBS. Resultados: Dentre os
resultados, a LILACS disponibilizou um único artigo, sugerindo indiretamente que é
preciso um local adequado para desprezar medicamentos vencidos, programas para
minimizar o excesso de medicamentos, políticas que visam o descarte correto.
Sobretudo, não indicou uma medida correta implementada com sucesso nessa temática,
deixando lacuna sobre ações que reduza de fato os medicamentos vencidos em UBS. O
excesso de fabricação de medicamentos foi o motivo pelo qual medicamentos estão se
vencendo e com relação ao nível de conhecimento da equipe que trabalha em farmácia
de UBS sobre o gerenciamento e destino correto de medicamentos vencidos, existem
também lacunas. SciELO disponibilizou 18 artigos, mas somente 6 artigos comentaram
de maneira geral sobre o tema proposto, por exemplo, entre 2010 a 2012 houve uma
redução considerável na taxa de medicamentos vencidos 18,5% - 6,9% = 11,6%,
respectivamente. Existem duas variáveis, conhecimento e gerenciamento, que precisam
ser melhor investigadas em novas pesquisas. Conclusão: Considera-se que a falta de
conhecimento e gerenciamento de medicamentos vencidos podem causar danos à saúde
das pessoas e ao ambiente. Medidas preventivas de combate a medicamentos vencidos é
imprescindível.
Palavras-chave:
Medicamentos vencidos, Unidade básica de saúde, Revisão de literatura.
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FAR34
USO DA MACONHA COMO MEDICAMENTO
ANTÔNIO FARIAS DA LUZ FILHO, SÉRGIO AUGUSTO FONSECA DE
ALBUQUERQUE
fariasfilho07@hotmail.com, safa@globo1.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A maconha tem uma substância eficácia composta com propriedades
terapêuticas observadas em diferentes contextos. Sendo assim, pode se dizer que esta
planta, contém um elevado potencial terapêutico, especialmente por sua aplicabilidade
no tratamento clínico como a ação várias doenças entre elas câncer, glaucoma, doenças
pulmonares, AIDS etc. Sua atividade agi de maneira eficiente para tratamentos destas
doenças. OBJETIVOS: Identificar o efeito da maconha com terapia medicinal
Compreender que é uma droga ilícita, porem seu resultado medicinal é muito eficaz.
Conhecer a eficácia do seu auxílio em várias doenças. Saber de onde e em que países
começou o cultivo da maconha teve início. Identificar a relação dos Incas e os Maias
com a maconha. METODOLOGIA.O presente trabalho consiste em uma ampla
referência bibliográfica onde abordou aspectos gerais da maconha, a origem, a
composição química da planta Cannabis sativa, política e legislação do uso recreativo e
farmacológico. Foram pesquisados vários artigos, revista, livro, entrevista etc.
RESULTADOS: mediante a pesquisa, podemos afirmar que apesar da analogia de
eficácia com os produtos farmacêuticos, a maconha fumada não é bem aceita por
pessoas que não fazem uso recreativo. E é proibida tanto para consumo como para
comercialização. Uma vez que, sendo usada como fumo, causa dependência e provoca
vários sintomas de doenças consideradas graves. CONCLUSÃO: Contudo, o uso
exagerado provoca doenças, perturbações e caos na sociedade. Essa droga tem o poder
de curar doenças. Porém seu uso exagerado tem efeitos destruidor e facilidade de deixar
o ser dependente desse uso. A pesquisa foi baseada em uma vasta revisão bibliográfica
papa consolidação do nosso referencial teórico, dentre os quais destacamos autores
como BERGERET, J. & LEBLANC, BURGIERMAN e CARLINI.
Palavras-chave:
cannabis, substância e medicamentos
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FAR35

PATRÍCIA RODRIGUES DA COSTA, JOÃO FELIPE BEZERRA
pathyymax.27@gmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A sinvastatina é fármaco de primeira escolha para tratar as
dislipidemias na maior parte da população, por se tratar de um medicamento bem
tolerado, eficaz e efetivo na redução do colesterol alto de lipoproteínas de baixa
densidade e de acesso fácil, tendo a miopatia como principal reação adversa.
OBJETIVOS: Verificar as reações adversas associadas ao uso contínuo de Sinvastatina
para tratamento de dislipidemia por pacientes favorecidos pelo Programa Farmácia
Popular. Bem como levantar dados sobre o tempo de uso da sinvastatina, sobre a
atenção farmacêutica referente a forma de administração e possíveis reações adversas.
METODOLOGIA: Foi realizado uma entrevista sobre forma de um questionário com
questões sócio demográficas e sobre o tratamento, que foram aplicadas após a assinatura
do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. RESULTADOS: Foram entrevistados
53 pacientes, onde 30% eram do sexo masculino e 70% do sexo feminino, ambos com
média de idade de 61,7 anos (± 10,4). Destes 94,3% tinham baixa escolaridade e 5,7%
tinham ensino superior. 74% fazem uso de sinvastatina há mais de 3 anos; 13% há 2
anos; 9% há 1 ano e 4% a 6 meses. Quanto à indicação da sinvastatina, 81% sabiam e
19% não sabiam; 75% dos pacientes relataram não terem recebido orientação médica
sobre tempo de uso. Dentre as reações adversas a fraqueza muscular foi relatada por
55% dos entrevistados. CONCLUSÃO: Pôde-se observar que quanto maior o tempo de
uso da sinvastatina, maior a probabilidade de reações adversas. Fraqueza muscular e
câimbras foram reações adversas encontradas características de miopatia induzida por
sinvastatina. Esses pacientes necessitam de atenção farmacêutica, voltada às orientações
quanto à forma de administração, tempo de uso e possíveis reações adversas.
Palavras-chave:
Assistência Farmacêutica, hipercolesterolemia, farmácia popular, sinvastatina, reação
adversa
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FAR36
CUCUMIS ANGURIA NO FORTALECIMENTO DO SISTEMA
IMUNOLOGICO
CLAUDIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, CÁTIA GUARACIARA F. T.
ROSSI
catia_gua@yahoo.com.br
Resumo:
Mudanças na qualidade de vida, a possibilidade de severas complicações e a
necessidade do autocuidado são fatores que têm motivado os pacientes portadores de
danos causados por algumas doenças a buscarem e utilizarem terapias complementares,
como as plantas medicinais. Introdução: O Cucumis anguria L. (maxixe) é uma
hortaliça pertencente à família Cucurbitácea que é composta por cerca de 120 gêneros e
825 espécies, sendo o gênero Cucumis com aproximadamente 30 espécies. É uma
cultura de origem africana, bastante cultivada no norte e nordeste do Brasil, sendo como
um prato típico dessas regiões a “maxixada”, onde o fruto maduro é cozido junto com
outros ingredientes. Objetivo: O objetivo desse estudo é buscar meios alternativos o
fortalecimento do sistema imune, diminuindo o número de pacientes infectados por
agente estranhos. Método: Pesquisa feita a partir de revisão em livros, artigos
científicos, revistas impressas e virtuais, nas bases de dados Google acadêmico, Lilacs e
Scielo. Conclusões: Neste trabalho foi mostrado que houve um aumento no estresse em
antioxidantes, naturalmente encontrados em frutos e hortaliças para uso fitoterápicos, a
fim de substituí-los pelos antioxidantes sintéticos, os quais tem usos restritos devidos a
seus efeitos colaterais, tais como carcinogenicidade. Além disso, os antioxidantes
naturais possuem a capacidade de melhorar a qualidade e a estabilidade dos alimentos,
agirem como nutracêuticos e proporcionar, ainda benefício adicionais a saúde dos
consumidores.
Palavras-chave:
Cucumis Anguria, no fortalecimento do sistema imunológico.
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FAR37
A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE IMUNOSSUPRESSORES EM
PACIENTES TRANSPLANTADOS
ALEX NASCIMENTO DA SILVA, JOÃO FELIPE BEZERRA
allexsilva2012@hotmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo:
Introdução: Os imunossupressores são substâncias com propriedades anti-inflamatórias
que atuam na divisão celular, com isso, são fundamentais a sua utilização logo após a
cirurgia de transplante como também em casos de doenças autoimunes. Para ter maior
segurança após o transplante e que não ocorra a rejeição os imunossupressores são
medicamentos indispensáveis para este tratamento. Objetivo: Este trabalho teve como
objetivo apresentar a importância da utilização de imunossupressores em pacientes
transplantados Metodologia: O trabalho será realizado através de uma revisão
integrativa (RI) com intermédio de artigos científicos relacionados com o tema de
estudo, tendo assim uma extração de dados estudados e publicados, podendo com isso
interpretar os resultados relacionando com os artigos selecionados. Foram utilizados
banco de dados eletrônicos de artigos como Scielo e Pubmed. Referencial Teórico: A
utilização de imunossupressores é muito importante o pós-transplante seja um sucesso.
Com a utilização desses fármacos durante e a após os transplantes se diminui muito o
número de rejeições de órgãos e com o aumento da vida média do enxerto,
consequentemente, aumenta a tempo de vida do receptor. A adesão terapêutica do
paciente é primordial para o prolongamento da vida útil do órgão, após transplantes não
é uma tarefa simples manter uma rotina a base de medicamentos que tem várias reações
adversas que deixam os pacientes debilitados. Conclusão: Sendo assim, é primordial
escolher associações de medicamentos imunossupressores que possam minimizar os
efeitos adversos, principalmente se essa associação irá provocar um efeito negativo no
equilíbrio do corpo.
Palavras-chave:
Transplantes, imunossupressores, rejeição de Transplante.
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FAR38
USO DE ANANÁS COMOSUS EM DOENÇAS CRÔNICAS: UMA REVISÃO
BIBLIOGÁFICA
JOCELITO BEZERRA DE LIRA, CÁTIA GUARACIARA F. T. ROSSI
catia_gua@yahoo.com.br, jocelitolira@bol.com.br
Resumo:
Introdução: Doenças crônicas é uma manifestação comum nos diversos cenários que
envolvem assistência dos serviços de saúde, em todas as idades, do nascimento do
indivíduo até sua morte, seja fora ou dentro do âmbito hospitalar. No entanto, diversas
plantas medicinais podem ser utilizadas para combater esta doença, onde podemos
destacar a Ananás comosus. é uma espécie pertencente a família da espécie
Bromeliaceai, são muito referidas por suas inúmeras propriedades terapêuticas da
espécie entre elas as mais conhecidas da população são anti inflamatórias, estomáquica,
e anti diabéticas e também sendo muito usado para problemas das vias respiratórias.
Objetivo: O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo sobre o uso do extrato de
Ananás comosus onde pode se tornar um avanço no tratamento sintomático, por
bloquear os mecanismos deflagradores em pacientes com doenças crônicas. Método: A
presente pesquisa foi elaborada por meio de livros, artigos científicos, revista cientifica,
Scielo. Conclusões: Através desta revisão bibliográfica foi possível observar que a
ananás comosus possui um potencial terapêutico em doenças crônicas devido a presença
principalmente de polifenóis, taninos e flavonoides.
Palavras-chave:
Ananás comosus, doenças crônicas, plantas medicinais.
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FAR39
O FARMACÊUTICO NO AMBIENTE HOSPITALAR E O CONTROLE DE
MEDICAMENTOS
JANAINE DE FREITAS TEIXEIRA, LETICIA TEIXEIRA CASSIMIRO, SERGIO
AUGUSTO FONSECA DE ALBUQUERQUE
lalelija@hotmail.com, Faculdade, leticiateixeira821@gmail.com, Safa@globo.com
Resumo:
Introdução: a Assistência Farmacêutica (AF) tem por objetivos: assegurar o acesso da
população à farmacoterapia de qualidade, contribuir para o uso racional de
medicamentos, oferecer serviços farmacêuticos aos usuários e à comunidade. A
automedicação é compreendida como sendo o uso inadequado de medicamentos, ou
melhor, a utilização da medicação sem intervenção de um profissional habilitado, sem
diagnóstico, prescrição ou acompanhamento de tratamento. Objetivo: tem como
objetivo geral uma revisão de literatura sobre a automedicação e o uso irracional de
medicamentos, destacando a importância do farmacêutico, como agente educacional. E
como objetivos específicos buscou-se discutir sobre a automedicação, além de destacar
a importância do uso racional de medicamentos e, ainda, expor a relevância do
profissional farmacêutico, como agente educacional, na articulação ao acesso aos
medicamentos. Metodologia: utilizou uma metodologia do tipo descritiva e exploratória,
com revisão bibliográfica integrativa, constituída por uma abordagem qualitativa.
Resultados: constatou que o uso irracional de medicamentos é uma prática antiga e
comum entre os indivíduos da sociedade, tendo em vista a facilidade de acesso,
interferindo em tratamentos, podendo ocasionar as mais diversas intoxicações.
Conclusão: o profissional habilitado para avaliar as prescrições é o farmacêutico, tendo
em vista que pode propor o uso racional de medicamentos (URM), além de realizar a
atenção farmacêutica, proporcionando informação e orientação sobre o emprego dos
fármacos.
Palavras-chave:
Automedicação. Uso Irracional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica.
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FIS01
DISMENORREIA: TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
JAILSON MEDEIROS CALAZANS, JAQUELINE DE FREITAS GALVÃO, LÉIA
FÉLIX ZIBA, MARIA BEATRIZ DA COSTA SILVA
medeiros_jailsonc@hotmail.com,
jacquelinefreitas1234@hotmail.com,
leiasprn@outlook.com, beatrizmaria604@gmail.com
Resumo:
Introdução: A dismenorreia é uma dor crônica na região de baixo ventre que atinge a
população feminina desde sua primeira menstruação. Este distúrbio aparece em forma
de cólica no período anterior ao ciclo menstrual ou durante o mesmo, podendo
classificar-se em primária e secundária, tendo a primeira sua prevalência maior em
adolescentes e mulheres jovens. A sua ocorrência causa diversos transtornos e
sofrimentos as mulheres. Em casos agudizados relatam-se palidez, sudorese, náuseas,
vômitos e cefaleia. A fisioterapia possui variados recursos terapêuticos capazes de
aliviar essa dor ou ao menos amenizar em suas diversas modalidades como: TENS
(Estimulação elétrica nervosa transcutânea), pilates, bandagem elástica funcional,
massoterapia, dentre outros. Objetivo: Dessa forma, esse estudo tem como objetivo
reunir, analisar e discutir alguns dos diversos tratamentos ofertados dentro da
fisioterapia e seu êxito para o alívio da dismenorreia a fim de contribuir cientificamente
para trabalhos futuros mais aprofundados. Métodos: Realizou-se uma busca na literatura
com publicações entre o período de 2010 a 2016 nas seguintes bases de dados: LILACS,
SCIELO, Bvs – Bireme. Resultados: Os resultados obtidos em todos os estudos tiveram
êxito constatando que a fisioterapia é um recurso apropriado e eficaz no tratamento da
dismenorreia primária, que permite a diminuição do uso de medicamentos e os
múltiplos recursos terapêuticos permite amplas possibilidades. Conclusão: A partir das
análises apresentadas nos artigos expostos pôde-se observar uma resposta satisfatória
quanto às terapias comparadas no tratamento da dismenorreia no alívio da dor, porém,
os trabalhos sobre este tema ainda são poucos e espera-se que esse trabalho possa
inspirar próximos artigos mais aprofundados no futuro.
Palavras-chave:
Dismenorreia; Fisioterapia; Tratamento.
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FIS02
DISMENORREIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A
PREVALÊNCIA E CLASSIFICAÇÃO
TALITA PADILHA DA SILVA, CRISTINA MARCOLINO DE MELO, ADRIANA
ARAÚJO DOS SANTOS OLIVEIRA, LARISSA RAMALHO DANTAS VARELLA
talita.padilha@outlook.com,
cristynamel@hotmail.com,
adrianaaraujo_100@hotmail.com, larissavarella@yahoo.com
Resumo:
Introdução: O período menstrual para grande parte das mulheres costuma ser uma fase
incômoda, não apenas pelo sangramento, mas por outros fatores/sintomas que muitas
vezes as impossibilitam de realizar algumas atividades de vida diária (AVD´s) e afetam
sua qualidade de vida. A dismenorreia é caracterizada por uma dor na região do baixo
ventre que se apresenta nos períodos menstruais iniciando concomitante com fluxo de
sangue ou algumas horas depois, podendo durar de 24 até 48 horas. Objetivos: O
objetivo deste trabalho é explicar sobre a dismenorreia, bem como sua etiopatogenia,
prevalência e classificação. Métodos: foi realizada uma revisão bibliográfica, com busca
nas bases de dados: Google acadêmico, Scielo, Periódicos e livros online disponíveis na
biblioteca virtual da própria instituição (UNIP). Resultados: Essa afecção é classificada
em primaria (idiopática ou intrínseca) com manifestação de dor pélvica sem alterações
anatômicas e secundária (adquirida ou extrínseca) que está associada a alguma doença
de base. Conclusão: A dismenorreia acomete mais de 50% das mulheres jovens que
passam pelo período menstrual. Portanto é possível perceber através da pesquisa
realizada, que há poucos relatos sobre a patologia descrita, como evidencia clínica e
ainda constatar um grande problema para as mulheres que sofrem desse mal, o qual
torna a vida comprometida e hoje é uma das grandes causas da perda da produtividade e
absenteísmo escolar, interferindo na vida cotidiana, principalmente nos primeiros dias
da menstruação.
Palavras-chave:
Dismenorreia, Dor, Período menstrual
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FIS03
DOR PÉLVICA CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO
ROSEANA NADJA DA SILVA ANDRADE, KARINA TEIXEIRA DOS SANTOS,
LARISSA RAMALHO DANTAS VARELLA
roseana_andrade@hotmail.com,
karinateixeira25@outlook.com,
larissavarella@yahoo.com
Resumo:
"Introdução: A dor pélvica crônica tem várias definições, ela pode ser caracterizada
como dor contínua ou intermitente no abdome inferior, durante um período mínimo de 6
meses, relacionada ou não ao período menstrual. Objetivo: Identificar os recursos não
farmacológicos usados no tratamento da dor pélvica crônica, bem como avaliar a
eficácia desses recursos na redução da dor. Metodologia: Esse trabalho foi elaborado a
partir de uma revisão da literatura nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, realizada
por meio dos cruzamentos dos descritores em saúde: dor pélvica; tratamento;
fisioterapia e suas correspondentes em inglês. Resultados e discussão: Foram
encontrados 382 artigos relativos ao tema e foram critérios de exclusão: artigos
relacionados a homens, tratamentos farmacológicos x fisioterapêuticos e dor crônica
associada a doenças infecciosas e inflamatórias, desses foram selecionados apenas 3
artigos que preenchiam os critérios. Com base nos artigos selecionados, Silva, A et. al
(2016) avaliou a eficácia em longo prazo da massagem perineal de Thiele no tratamento
de um grupo de mulheres com DPC provocada pela tensão dos músculos do assoalho
pélvico. Já Sharma et.al (2017) também com um grupo de mulheres, fez um estudo
experimental onde avaliou a eficácia da TENS versus placebo na redução da intensidade
da dor e Huang AJ. Et al, (2017) desenvolveu um programa de yoga terapêutico em um
grupo de mulheres com DPC. Conclusão: O uso do TENS versus placebo demostrou
melhores resultados nos escores e cura da dor; o tratamento com massagem perineal de
Thiele mostrou uma melhora do domínio da dor e o programa de Yoga terapêutico
promoveu uma diminuição nas classificações da gravidade da dor. Diante dos resultados
observou-se que os tratamentos se mostraram eficazes na redução, cura ou domínio da
dor.
Palavras-chave:
Dor pélvica, Tratamento, Fisioterapia
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FIS04
EFEITOS DA FISIOTERAPIA DURANTE A HEMODIALISE: UMA REVISÃO
DE LITERATURA
FRANCISCO COSTA DA ROCHA, CATHARINNE ANGÉLICA CARVALHO DE
FARIAS
cathfarias@hotmail.com, ffcorocha@gmail.com
Resumo:
INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) é um estado sindrômico de perda
progressiva e irreversível provocada por doenças que tornam o rim incapaz. A
hemodiálise consiste numa terapia substitutiva, e através de uma máquina o sangue
passa por um processo de filtração e fica livre de toxinas. Com duração de três a seis
horas, e frequência de três vezes por semana. Queixas como cefaleia, cãibras,
hipotensão, hipertensão, hipoglicemia e dores lombares são apresentadas. A intervenção
do fisioterapeuta já é realidade em alguns centros de diálise do país, estudos com essa
temática têm crescido apresentando bons resultados. OBJETIVO: Realizar uma revisão
da literatura sobre os efeitos do tratamento fisioterapêutico durante a sessão de
hemodiálise. METODOLOGIA: O estudo do tipo revisão integrativa de literatura, com
buscas nos periódicos Scielo, Lilacs e BVS. Selecionando publicações de 2010 a 2015,
abordando o tema proposto, com descritores em português: Fisioterapia, Hemodiálise,
Exercícios, além da utilização do descritor boleriano “and”. RESULTADO: Foram
encontrados 79 artigos, apontando que a prática de exercício durante a hemodiálise,
utilizando vários recursos podem ser benéficos ao paciente renal. Baseado na aplicação
de um protocolo de exercícios incluindo alongamentos musculares, fortalecimento e
relaxamento, envolvendo a conscientização respiratória durante a hemodiálise em 27
pacientes com a qualidade de vida avaliada pelo SF-36 apresentaram melhor resultado
nos domínios capacidade funcional, nível de dor, vitalidade, e nível de saúde mental.
Em um relato com 34 pacientes na aplicação de exercício aeróbico durante a
hemodiálise, com aquecimento, condicionamento, e resfriamento, foi observado
melhora no aumento do volume máximo de oxigênio, redução dos níveis da pressão
arterial, de queixas álgicas, aumento da qualidade de vida e remoção de ureia e fosfato.
Outro estudo envolvendo exercícios isotônicos mostrou influência na depuração de
ureia pós-diálise. No estudo envolvendo a análise da qualidade de vida 17 pacientes
submetidos a exercícios durante a hemodiálise foi constatado em todos os domínios
diferenças clinicamente relevantes. CONCLUSÃO: Os estudos apontam que à prática
de exercícios durante a hemodiálise melhora a qualidade de vida, aumento da
hemoglobina, vitalidade, resistência muscular, remoção de ureia e fosfato, redução de
fadiga, queixas álgicas, ansiedade, e pressão arterial.
Palavras-chave:
Fisioterapia, Hemodiálise, Exercícios
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FIS05
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA DOENÇA DE PARKINSON: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
GERLANE DE OLIVEIRA GOMES, MARIA BEATRIZ DA COSTA SILVA,
TALITA PADILHA DA SILVA, YOHANNA KAROLINE ALVES, RODRIGO
AUGUSTO XAVIER DE SOUSA BARROS
lanny_oliveira25@hotmail.com,
beatrizmaria604@gmail.com,
talita.padilha@outlook.com, yohannawillians@hotmail.com,
rodrigoaugustox@yahoo.com.br
Resumo:
Introdução: A doença de Parkinson (DP) é um dos distúrbios de movimento que mais
acomete os idosos. É caracterizada por quatro sinais clínicos essenciais: Tremor de
repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. Embora o tratamento
medicamentoso seja útil no controle dos sintomas da doença, a fisioterapia é empregada
como tratamento adjunto aos medicamentos ou a cirurgia utilizada na DP. Objetivo: O
objetivo desta revisão integrativa da literatura é demonstrar através de pesquisas
bibliográficas as principais condutas de intervenção fisioterápica no paciente com
doença de Parkinson atualmente. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura, realizada a partir do levantamento bibliográfico através de artigos indexados
nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs, no período entre 2010 e 2016, nos idiomas
inglês e português. Foram encontrados 97 artigos no total. Destes, 85 artigos foram
excluídos. Entre os 12 artigos restantes, 5 foram obtidos no Pubmed, 5 no Scielo e 2 no
Lilacs. Resultados: De acordo com esse trabalho constatou-se que as intervenções
fisioterápicas são de grande importância na DP, pois proporciona melhora da condição
física, da marcha, equilíbrio, atividades funcionais e atividades de vidas diárias
(AVD’S), minimizando sintomas como a fadiga. Conclusão: Verificou-se no processo
de reabilitação que os exercícios fisioterapêuticos são fundamentais especialmente
quando direcionados para as especificidades e necessidades funcionais pertinentes a
cada paciente, devendo estar associados ao tratamento medicamentoso. Apesar de
existirem várias pesquisas, ainda não há consenso geral sobre um programa específico
para pacientes com DP.
Palavras-chave:
"Fisioterapia, Doença de Parkinson, Reabilitação, Exercício.
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FIS06
SINDROME PRÉ – MENSTRUAL: DEFINIÇÃO, PREVALÊNCIA E
CLASSIFICAÇÃO
DEBORAH THAYS, ELANE ANACLETO, GERLANE DE OLIVEIRA, POLYANA
MEDEIROS, LARISSA VARELA
thays.deb@outlook.com, elaneanacleto@hotmail.com, lanny_oliveira25@hotmail.com,
polyanamedeiros21@hotmail.com, larissa.varela@yahoo.com
Resumo:
"Introdução: A síndrome pré-menstrual (SPM) é um conjunto de sintomas físicos,
emocionais e comportamentais que iniciam entre 10 a 14 dias antes da menstruação e
aliviam com o início do fluxo menstrual, provocando alterações físicas, psíquicas e
sociais, comprometendo o relacionamento e afetando a produtividade no ambiente,
social e profissional. Objetivo: Nesse sentido, o objetivo desse estudo é identificar a
definição, prevalência e classificação da SMP e analisar os sintomas pré-menstruais
relatados pelas mulheres com quadros graves de SPM, sua duração e época de
aparecimento, além de discutir a intensidade desses sintomas e como eles interferem na
qualidade de vida dessas mulheres. Métodos: A metodologia usada para essa pesquisa
consiste na revisão literária e foram utilizados artigos publicados nas bases de dados
SCIELLO E LILACS, Silva CML et al, Verri et al. Conclusão: Concluímos dessa
forma, que os sintomas pré- relatados pelas mulheres foram irritabilidade, cansaço,
depressão, cefaleia, aumento do apetite, nostalgia e desconforto abdominal, como
também a intensidade que esses sintomas acometem as mulheres em fase reprodutiva,
seu predomínio e sua classificação perante os autores citados e conforme a
representação dos sintomas.Com isso, pode-se observar que a SPM interfere de forma
direta na vida das mulheres, prejudicando seu convívio social.
Palavras-chave:
Síndrome pré-menstrual; mulheres; sinais, sintomas.
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FIS07
SINDROME PRÉ MENSTRUAL TRATAMENTOS
PAULA EDUARDA ARAÚJO QUIRINO, MARIA WANESSA SANTOS DA
CUNHA, ANA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA SOUZA, MAINGRYD
LAURANY GUEDES DE OLIVEIRA, DANÚBIA MOREIRA DA SILVA
paula123eduarda@outlook.com,
mariawanessas@hotmail.com,
caroline.os23@hotmail.com, m.laurany@hotmail.com
Resumo:
Introdução: A síndrome pré-menstrual é um distúrbio psicológico e somático de
etiologia desconhecida com sintomas tipicamente incluindo irritabilidade, depressão,
alterações de humor. Além das alterações psicológicas, apresentam sintomas físicos
como enxaqueca, inchaço, dores nas mamas e nas articulações, aumento de massa
corporal, retenção de líquido, insônia, entre outros. Objetivo: O presente estudo tem por
objetivo fazer uma análise da síndrome pré-menstrual em relação a seus tratamentos.
Desta maneira, será abordado quais são os tratamentos e quais são as alternativas para
aliviar os sintomas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em
pesquisa científica por meio de artigos, através de busca no banco de dados do Scielo,
livros, trabalhos acadêmicos, etc. Resultados: Foi demonstrado que a síndrome não tem
uma cura permanente, e os tratamentos, inclusive os que envolvem medicamentos, são
alternativas para aliviar os sintomas. A realização de atividades físicas, alongamentos,
exercícios relaxantes, juntamente com uma dieta equilibrada e saudável, são exemplos
de mudanças comportamentais e alimentares que beneficiam não só quando a síndrome
pré menstrual ataca, como também proporciona uma melhora de qualidade de vida para
as mulheres de uma forma geral. Conclusão: A pesquisa revelou que essa síndrome é
uma realidade na vida das mulheres, e que existem diversos métodos e tratamentos,
desde mudanças no hábito da alimentação por exemplo, para o tratamento em aliviar os
sintomas em casos mais leves, até intervenções cirúrgicas para casos mais graves e
severos.
Palavras-chave:
Período pré menstrual, Sintomas, Tratamentos.
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FIS08
ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTOS DE CICATRIZES
HIPERTROFICAS EM PACIENTE COM QUEIMADURA
ELOIZA PEREIRA, HILANE CAROLINE, LINDAYANE BARBOSA
eloiza.estetica@bol.com.br,
hilane_carvalho@hotmail.com,
lindayanebarbosa00@gmail.com
Resumo:
O presente trabalho tem como finalidade demostrar a atuação do fisioterapeuta no
tratamento de cicatrizes hipertrófica em paciente com queimadura com o uso do
ultrassom. As queimaduras são acidentes extremamente comuns praticamente todos os
indivíduos sofreram ou sofrerão algum tipo de queimadura em alguma ocasião da sua
vida. Felizmente a maior parte dessas queimaduras não são graves apresentando apenas
algum desconforto por um pequeno período. A preservação da vida e a reabilitação de
pacientes queimados são uma enorme conquista. As principais sequelas desenvolvidas
durante uma queimadura são as cicatrizes hipertróficas, contraturas dos tecidos
cicatricial e diminuição dos movimentos em queimaduras de articulações atualmente a
fisioterapia está utilizando no tratamento das cicatrizes hipertróficas aparelhos de
ultrassom como forma de prevenir sequelas. Quanto mais precoce for o início da
fisioterapia melhores serão o resultado futuros. Esta pesquisa trata-se de uma revisão de
literatura e foi elaborada através de base de dados computadorizados que aborda o
período de 2013 a 2018, realizado a partir das informações existente nas bases de dados
da literatura Scielo e google acadêmico na língua portuguesa com palavra-chave
fisioterapeuta queimadura de 2º grau reabilitação por termos específicos em artigos
científicos de revistas e livros especializados sobre o tema. O estudo evidenciou que a
atuação do fisioterapeuta utilizando o ultrassom em reabilitação de queimados, obteve
melhora na aparência das cicatrizes hipertróficas, bem como melhora na elasticidade e
flexibilidade das áreas afetadas, na forma funcional das articulações, reduzindo o tempo
de hospitalização. O presente estudo aborda a atuação do fisioterapeuta no tratamento
das cicatrizes hipertróficas com uso do ultrassom. Este método age principalmente na
síntese do colágeno que é responsável pela reorganizando tecidual, tendo como efeito
melhor aspecto da área afetada pela queimadura, proporcionando ao paciente uma boa
aparência do local permitindo que o mesmo volte a ter uma vida normal tanto familiar
quanto social.
Palavras-chave:
Fisioterapeuta; queimadura ultrassom
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Resumo:
Introdução: O intuito desse trabalho é discorrer sobre os desafios enfrentada no tocante
a ética e justiça social na profissão nos dias atuais, sabe-se que o Serviço Social assume
compromisso ético com os usuários dos serviços sociais, bem como os assistentes
sociais tem a responsabilidade de promover a justiça social em relação a toda sociedade
e as pessoas com quem trabalham, como por exemplo reconhecer a diversidade,
distribuir os recursos equitativamente, trabalhar numa perspectiva interdisciplinar e
desafiar práticas e políticas injustas. Objetivo: Ratifica a ética profissional como
componente fundamental do trabalho de assistentes sociais na saúde. Método: Através
de pesquisas, levantamento bibliográfico como também relato de experiências vividas e
adquiridas em campo de estágio na UPA Dr. Leônidas Ferreira – Natal/RN. Referencial
teórico: Código de Ética de 1993, IAMAMOTO, 2007, BRAVO; MATOS, 2009,
CFESS, 2010. CÂMARA, 2011. Resultado esperado: A sensibilização sobre a
importância da ética profissional e a busca incansável pela justiça social. Conclusão:
Considera-se que urge a necessidade de melhorias na qualidade e fortalecimento no
fazer profissional, promovendo mudanças sociais, resolução de problemas nas relações
humanas e fortalecendo a emancipação e bem-estar das pessoas, enriquecendo assim os
princípios dos direitos humanos e da justiça social.
Palavras-chave:
Serviço Social. Unidade de pronto atendimento. Prevenção a Saúde.
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