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O GOOGLE FORMS: CRIE E APLIQUE QUESTIONÁRIOS ONLINE PARA
CONHECER AS CARACTERÍSTICAS DE SEU PÚBLICO ALVO
Rafael Gomes Lourenço (FANEC), Maria Da Guia de Lima Filha (FANEC), Francisco
das Chagas Bento de Araújo (FANEC), Cleiton Barbosa Chavantes (FANEC), Paulo
Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
rafaelglourenco@outlook.com; daguialima26@gmail.com; f.araujo3107@gmail.com;
Cleiltonchavantes2@gmail.com; paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
O Google Forms é um serviço disponibilizado gratuitamente aos usuários que tenham
uma conta do Google, e tem por função facilitar a criação de formulários, questionários,
coleta de opiniões, votações, entre outros e muito útil no mundo dos negócios. Ele pode
ser acessado através de web, celular, desktop. Esse trabalho tem como objetivo
apresentar o Google Forms como ferramenta de pesquisa online para conhecer as
características do público-alvo dos empreendimentos. É um aplicativo que reduz os
custos de pesquisa, melhora o relacionamento com o cliente por meio de pesquisa de
satisfação e ainda possibilita gerar dados que contribuem para a tomada de decisão. A
metodologia de pesquisa empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e
revistas que abordam o tema durante a disciplina tecnologia da informação. Os
principais resultados verificados no uso desta ferramenta refere-se a criação de
formulários em poucos minutos, possibilitando perguntar aos seus clientes ou
colaboradores informações sobre os seus produtos e serviços. Qualquer usuário com
conhecimentos básicos de Internet pode criar formulários utilizando essa ferramenta. A
interface com a visualização do questionário com a visualização de como ele vai ficar
no momento em que está sendo feito, simplifica o processo de elaboração do
formulário. Os formulários são integrados ao Google Sheets para que os dados
coletados sejam visualizados em uma planilha. A configuração geral dos formulários ou
das pesquisas permite que você colete o e-mail do usuário e limite as respostas
recebidas. Ao final da pesquisa e estudo da ferramenta podemos concluir que contribui
para a coleta de informações junto ao público-alvo em tempo mais rápido, com menor
custo e com qualidade.
Palavras-chave: tecnologia, pesquisa, Google Forms, formulários, dados
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POWER BI, ARMAZENANDO INSIGHTS
Adriano de Andrade Lima Santos (FANEC), Bruno Ciglio Oliveira (FANEC),
Heurinson Richers Dantas de Morais (FANEC), Charlison Clécio Torres da Silva
(FANEC), Paulo Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
adrianonews@bol.com.br; bruno.ciglio@yahoo.com.br; heurinson@gmail.com;
charlisonclecio@hotmail.com; paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
Nos tempos modernos são necessários para gestão de uma empresa ferramentas
independentes que sejam usadas para criar, compartilhar painéis com relatórios de
indicadores de resultados, eficiências, rentabilidades entre outros. O Power bi é um
serviço de análise de negócios que fornece insights para permitir decisões rápidas e
informadas. Ele transforma dados em visuais impressionantes que podem ser
compartilhados com colegas em qualquer dispositivo, explorando e analisando
visualmente dados, locais ou nuvens, em uma única exibição. O objetivo deste trabalho
é apresentar a ferramenta Power Bi como sendo uma tecnologia que contribui para a
melhoria do planejamento estratégico e suporte para tomada de decisão. A metodologia
de pesquisa empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e revistas que
abordam o tema durante a disciplina tecnologia da informação. Os resultados da
pesquisa apontam que a ferramenta contribui para a geração de relatórios interativos e
dashboards personalizados e compartilhando-os, dimensionando a organização com
governança e segurança interna. Podemos concluir que o Power Bi possibilita
otimização de tempo e faz com que os gestores tenham em um só lugar o
armazenamento com segurança de suas ideias compartilhadas, assim, melhora a gestão
estratégica e a tomada de decisões.
Palavras-chave: Power Bi, Gestão, Segurança, Insights e Ferramenta
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Área do conhecimento: Administração
BIG DATA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO EMPRESARIAL
Alícia Soares Lodônio (FANEC), Alisson Souza da Silva (FANEC), Jorge Henrique de
Oliveira Silva (FANEC), Shyslene Caline Pereira de Lima (FANEC), Paulo Ricardo
Cosme Bezerra (FANEC)
aliciasoare2016@gmail.com; souzzasilv@gmail.com; jh.natal084@gmail.com;
calineelima20@gmail.com; paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
O Big Data é termo utilizado para se referir a enorme quantidade de dados estruturados
e não estruturados gerados a cada segundo, cuja a finalidade é auxiliar as empresas a
tomarem melhores decisões em seus negócios. O Big Data ganhou força no começo dos
anos 2000, quando o analista Doug Laney articulou a definição atualmente mainstream
de Big Data em três Vs. A finalidade do Big Data é basicamente, aprimorar os
processos de trabalho de seus usuários, ao obter interpretações rápidas e valiosas sobre
as tendências do mercado, comportamento de consumo e oportunidades potenciais. O
objetivo deste artigo é apresentar a tecnologia da informação denominada Big Data
como uma oportunidade para a gestão empresarial tanto em grandes como pequenas
empresas. A metodologia de pesquisa empregada foi a revisão de literatura em sites,
artigos e revistas que abordam o tema durante a disciplina tecnologia da informação.
Como resultado verificamos que essa ferramenta se sustenta em pilares que são
conhecidos como os 5 Vs: volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. As
mudanças radicais nas tecnologias e abordagens de gestão de Big Data devem ser
acompanhadas por mudanças semelhantemente dramáticas no modo como os dados
suportam decisões e inovam produtos e serviços. Vale ressaltar que a importância do
Big Data não gera em torno da quantidade de dados que você tem, mas do que faz com
eles. Você pode ter dados de várias fontes e analisá-los para encontrar respostas que
permitem reduzir custos, economizar tempo, devolver novos produtos, otimizar ofertas
e tomar decisões inteligentes. A maneira como as organizações gerenciam essa
ferramenta hoje, está mudando a maneira como o mundo utiliza informações de
negócios. Concluímos que essa ferramenta é de grande importância para as empresas,
pois ela as mantém sempre atualizadas das informações e permitem que elas tomem as
melhores decisões para seus negócios.
Palavras-chave: Dados, Big Data, empresas, negócios, tecnologia.
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Área do conhecimento: Administração
TRELLO, PLATAFORMA GRATUITA E VERSÁTIL PARA GESTÃO DE
ATIVIDADES
Amos Abner Medeiros silva (FANEC), José Marcolino dos Santos Neto (FANEC),
Lucas Carlos Oliveira Araújo (FANEC), Luciane Carla Carvalho Da silva (FANEC),
Paulo Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
amosabner1998@gmail.com, fernandesneto241@gmail.com,
lu.cas.carlos29@hotmail.com, anecarla210@gmail.com, paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
O Trello é bastante conhecido por ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos em
listas extremamente versátil e que pode ser ajustada de acordo com as necessidades do
usuário. Você pode utilizá-lo para organizar as suas tarefas do trabalho, os seus planos
de viagens, as prioridades de seus estudos, entre muitos outros. Para auxiliar no fluxo de
trabalho, diversas ferramentas são criadas ou improvisadas. Em uma metodologia
conhecida pelo nome de Scrum, por exemplo, é comum as equipes de programadores
usarem lousas e adesivos "post-it" para anotarem as tarefas a serem executadas e
movidas entre colunas que as separam em tarefas novas, tarefas em andamento e
terminadas. O objetivo deste trabalho é apresentar as principais vantagens de utilização
do Trello e sua integração com outros sistemas como o Google a a facilidade de
colaboração dentro do sistema. Os resultados identificados na pesquisa de uso e gestão
da ferramenta estão relacionados a usabilidade, gratuidade da ferramenta, utilidade para
o estudante organizar as atividades acadêmicas. Ressaltamos que a plataforma é
extremamente versátil e pode ser usada tanto para gestão de atividades quanto para
organizar projetos que envolvem equipes numerosas em grandes empresas ou nas
universidades, facilitando bastante a troca de informações/tarefas entre grupo de
pessoas. Podemos concluir que a ferramenta é indicada para quem quer usar a
tecnologia para acelerar projetos e entrar de vez nesta era de hiperconectividade e
colaboração e permite personalizar os fluxos de trabalho para uso pessoal ou de uma
equipe.
Palavras-chave: Trello, Plataforma, Tecnologia, gerenciamento
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Área do conhecimento: Administração
PIPEDRIVE: SOFTWARE CRM E GERENCIAMENTO DE FUNIL DE
VENDAS
Joseane Nunes da Conceição (FANEC), Francisco de Assis Fernandes Neto (FANEC),
Maria Janaina dos Santos Mafra (FANEC), Yan de Lima Ferreira (FANEC), Paulo
Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
joseanenc@gmail.com; francisco.fernandesmdj@hotmail.com;
janaina_santos_mafra@outlook.com, yaanferreira14@gmail.com,
paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
O Pipedrive é uma plataforma CRM (Customer Relationship Management) criada em
2010 para facilitar a gestão de vendas de empresas em crescimento, projetado para
atender as necessidades dos gestores e vendedores. Um dos principais focos do
pipedrive é oferecer a empresa compreensão do seu negócio. Para tornar as vendas mais
eficientes, a companhia oferece recursos como gestão de funil, integração de e-mail,
atividades e metas, relatórios de vendas, previsão de vendas, aplicativos móveis,
formulários web, entre outros, compreendendo assim o objetivo deste trabalho. A
metodologia de pesquisa empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e
revistas que abordam o tema durante a disciplina tecnologia da informação e como
resultados identificamos que com a plataforma, é possível identificar falhas,
oportunidades de melhorias e até mesmo organizar as fases de negociação. Este
software auxilia as empresas a gerenciar os contatos de vendas na nuvem, simplificando
o fluxo do início do contato até o fechamento da venda. Com o armazenamento dos
dados dos clientes, todo o processo de vendas pode ser analisado, centralizando
informações essenciais para o planejamento estratégico dos setores comerciais.
Portanto, percebemos a importância do uso desta ferramenta de gestão de
relacionamento entre profissionais da empresa e seus clientes. Mostrando, um controle
maior sobre satisfação e qualidade dos serviços prestados e aumento na produtividade.
Palavras-chave: pipedrive, tecnologia, CRM, inovação, software.
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Área do conhecimento: Administração
CANVA: DESCOMPLICANDO A CRIAÇÃO DE DESIGN E EDIÇÃO DE
IMAGENS
Beatriz de Freitas Fonseca (FANEC), Anne Karenine Silva de Macedo (FANEC), João
Victor Lucas de Oliveira (FANEC), Paulo Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
fbeatriz4@gmail.com, annekarenine.macedo@gmail.com, joaovitor@gmail.com,
paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
A tecnologia vem ganhado cada vez mais espaço, facilitando a vida das pessoas e das
organizações, proporcionando oportunidades construtivas nas empresas, aplicando
metodologias pra obtenção de uma rápida funcionalidade e praticidade, tornando-se a
cada dia uma ferramenta de apoio indispensável. A informatização fornece ao
administrador uma ótima funcionalidade, proporcionando ao seu negócio evolução
gradativa, em função disso temos visto recorrentemente criações de softwares voltados
totalmente para beneficiar as empresas. O objetivo deste trabalho é apresentar o
CANVA, um serviço online que tem como funcionalidade ser uma ferramenta
descomplicada para a criação de Design, edições de imagens, pôsteres para redes
sociais, currículos, capas para vídeos de youtube, apresentações em slides, além de
disponibilizar criação de identidade virtual para marcas. A metodologia de pesquisa
empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e revistas que abordam o tema
durante a disciplina tecnologia da informação. Como resultados identificamos que o
canva tem a vantagem de estabelecer a proporção ideal em pixels e centímetros para
cada site, seja ele facebook, ou instagram basta escolher a categoria no menu. Logo
conclui-se que, o canva é uma das ferramentas de criação de conteúdos gráficos mais
simples de utilizar dentre as outras existentes! Não precisa dominar o assunto, essa
ferramenta poderá agregar muito a sua empresa, ela poderá ser grande vantagem,
naquilo que necessita para elaborar conteúdos atrativos e cativantes.
Palavras-chave: Tecnologia, Design, Template, Imagem, Negócios
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Área do conhecimento: Ciências Contábeis
INTERNET BANKING COMO FERRAMENTA DE MELHORIA DA GESTÃO
FINANCEIRA
Ranilson Iglesias (FANEC), Kissia Lorenna Lucas de Brito (FANEC), Jessicleide
Fernandes Medeiros (FANEC), Aline Karla Marques Pereira (FANEC), Paulo Ricardo
Cosme Bezerra (FANEC)
ranilson.iglesias@hotmail.com;
lorenalucax@hotmail.com;jessicleidemedeiros@gmail.com;aline.stb@outlook.com;pau
lorcbezerra@gmail.com
Resumo
Internet Banking, E-banking, banco online ou ainda banco eletrônico, são termos
utilizados para caracterizar transações, pagamentos e outras operações financeiras e de
dados pela Internet por meio de uma página segura de banco ou aplicativo. Esse
trabalho tem como objetivo apresentar a ferramenta Internet Banking como estratégia de
melhoria da gestão financeira para pessoas físicas como pessoas jurídicas,
possibilitando ao usuário ao uso o acesso online à conta bancária, realização de
transações até mesmo sem o uso do cartão utilizando neste processo computadores,
tablets, smartphones e totens de atendimento automático. A metodologia de pesquisa
empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e revistas que abordam o tema
durante a disciplina tecnologia da informação. Um dos resultados do Internet Banking é
a redução das filas nos bancos, inserção no mundo digital e ainda segurança da
informação. Os resultados identificados na pesquisa nos remetem ao uso do Internet
Banking como uma ferramenta simples para todo tipo de transação financeira, seja em
caráter de uso pessoal ou empresarial, principalmente depois que teve início a
integração bancária. Muitos programas de gerenciamento financeiro existentes no
mercado visam facilitar várias transações, entre as quais: pagamentos de títulos e
boletos bancários, fluxo de caixa, conciliação bancária, pagamentos, cobranças,
planejamento financeiro, emissão de extratos, troca de arquivos bancários. Concluímos
que em um mundo cada vez mais digital o Internet Banking propõe praticidade,
melhoria na gestão do tempo e confiabilidade das transações financeiras. Porém,
algumas medidas de segurança devem ser tomadas para proteger as informações e
manter os dados em segurança, tais como: ter um antivírus ativo, usar um computador
confiável, verificar a segurança do site, usar redes confiáveis, não confiar em e-mails de
origem desconhecida, usar senhas fortes, ter cuidado no uso de token.
Palavras-chave: Gestão, Internet Banking, Tecnologia, Finanças
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Área do conhecimento: Ciências Contábeis
POWTOON: A TECNOLOGIA NAS ESCOLAS
Alice Michele de Oliveira do Nascimento (FANEC), Larissa Antônia França de Oliveira
(FANEC), Maricelia Assis Lima (FANEC), Priscila Dayane Felix Alves (FANEC),
Paulo Ricardo Cosme Bezerra (FANEC), Tatiane Nascimento de Oliveira (FANEC).
alicemichele00@outlook.com; toinhalarissa@gmail.com;
maricelia.lima91@gmail.com; prisciladfelix@gmail.com; tatyane524@gmail.com;
paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
A tecnologia vem sendo transformada ao longo de séculos e tem ganhado cada vez mais
espaço no cotidiano das pessoas, temos como exemplos, os aparelhos eletrônicos de
todo o tipo e com as mais diversas funções. A tecnologia vem impactando muito as
práticas escolares, embora ainda se encontrem distantes do ambiente mesmo
apresentando diversas vantagens nos processos de ensino e aprendizagem, portanto esse
trabalho tem o objetivo de trazer a discursão sobre a problemática da inovação em sala
de aula, ressaltando uma ferramenta que é o Powtoon, gratuito e com opção paga que
permite a criação de apresentações por meio de animação. A metodologia de pesquisa
empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e revistas que abordam o tema
durante a disciplina tecnologia da informação. Os principais resultados após pesquisa de
uso da ferramenta, inicialmente, o texto relaciona autores que tratam dos temas
aprendizagem, buscando ampliar o debate sobre a educação escolar introduzindo
técnicas de ensino possíveis de serem inseridas em sala com a ferramenta. Conclui-se
que é preciso favorecer que as tecnologias estejam presentes no ambiente escolar de
forma inovadora e essa mediação pode ser vista como um processo contínuo e
complexo e que o aplicativo pode se tornar uma ferramenta educacional que
proporciona autonomia do aluno para construção do conhecimento.
Palavras-chave: powtoon, aplicativo, tecnologia, criatividade e inovação.
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Área do conhecimento: Ciências Contábeis
COMO IMPULSIONAR OS NEGÓCIOS UTILIZANDO O FACEBOOK
EMPRESARIAL
Jean Macedo Jales (FANEC), Marcelle Cavalcante Melo (FANEC), Rafael Finelon
Figueiredo de Carvalho (FANEC), Weslliany Beatriz Cavalcanti Dantas (FANEC),
Paulo Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
jean.macedo@hotmail.com, marcellemelo18@gmail.com, rafael_finelon@hotmail.com,
wesllianycavalcanti16@hotmail.com, paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
O Facebook já é conhecido por todos como rede social que nos permite interagir com
milhões de pessoas em todo mundo. Porém, nos deparamos com a necessidade de
mostrar também o nosso empreendimento, seja micro, pequena, média ou grande
empresa dos mais variados segmentos. O Marketing e a evolução da tecnologia, nos
fazem procurar cada vez mais esses tipos de ferramentas, tornando a ferramenta uma
das pioneiras no mundo digital. O objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta
Facebook Empresarial como oportunidade para alavancar os negócios nas mídias
digitais contribuindo para o acesso a novos mercados e melhoria da competitividade. A
metodologia de pesquisa empregada foi a revisão de literatura em sites, artigos e
revistas que abordam o tema durante a disciplina tecnologia da informação. Como
resultados temos que o Facebook empresarial possibilita a criação de uma página de
divulgação dos negócios de forma personalizada, pois começa a criação da página de
acordo com interesse do empreendedor, ou seja, “a sua cara”, sendo fundamental para
alavancar a marca da empresa por meio de posts para obtenção de maior engajamento
do cliente. Concluímos que esta plataforma contribui para impulsionar o produto no
mercado, promovendo e divulgando marcas para o alcance do sucesso e possibilitando
novas oportunidades de negócios, possibilitando um empreendimento de sucesso.
Palavras-chave: Marketing, empresas, tecnologia, Facebook. engajamento.
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Área do conhecimento: Ciências Contábeis
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO EMPRESARIAL: O
CPNJ ONLINE
Daniele de Lima Cosme (FANEC), Maria Mayara Santos da Silva (FANEC), Emiliane
Maria Holanda Furtado Maciel (FANEC), Jéssica Karen Bezerra da Cunha (FANEC),
Paulo Ricardo Cosme Bezerra (FANEC)
danieledelima.cosme@gmail.com, maria.mayara1@hotmail.com,
emiholanda@hotmail.com, jessica.karenn@gmail.com, paulorcbezerra@gmail.com
Resumo
Assim como nós, seres humanos, temos o Cadastro de Pessoa Física (CPF), onde é
informado as principais informações à nosso respeito, as empresas também possuem um
documento bem similar. No caso, chama-se Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
também conhecido pela sigla CNPJ. Trata-se de um documento de fundamental
importância, pois também contém dados essenciais sobre a empresa. Sem este
documento, o empresário é impossibilitado de realizar várias atividades fundamentais
para a sobrevivência da empresa. O CNPJ “compreende as informações cadastrais das
entidades de interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios”. É uma sigla usada no dia a dia no mundo empresarial e
representa a identidade de uma instituição e sem esse registro uma empresa não tem
reconhecimento perante os órgãos oficiais nacionais e deve existir mesmo antes da
empresa iniciar suas atividades. Muitos empreendimentos no Brasil atuam na
informalidade, porém esse fato impede que estas desempenhem diversas atividades,
como emitir notas fiscais, créditos em bancos, entre outros. O objetivo deste trabalho é
apresentar as tecnologias de informação para emissão do CNPJ online, suas
funcionalidades e a importância de seu entendimento para o profissional de
contabilidade. A metodologia de pesquisa empregada foi a revisão de literatura em sites,
artigos e revistas que abordam o tema durante a disciplina tecnologia da informação. É
possível “consultar CNPJ online” pelo site da Receita Federal. Através de uma
aplicação online gratuita, é possível obter todas as informações sobre o Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas. Na página também é possível emitir o cartão de CNPJ,
que é o documento que comprova a situação cadastral da empresa que foi consultada,
bem como informações sobre categoria do empreendimento, ramo de atividades,
endereço e detalhes do cadastro e podemos concluir que a consulta ao CNPJ se informar
sobre a existência daquela empresa antes de efetuar algum contrato de prestação de
serviço, venda, ou de qualquer outra natureza.
Palavras-chave: Cadastro, Empresas, Tecnologia, Gestão, Informação
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Área do conhecimento: Ciências Contábeis
A CONTABILIDADE COMO AUXÍLIO AOS RECURSOS HUMANOS
Alicia Soares(fanec), Joseane Nunes(fanec), Marcele Melo(fanec), Jadylla
Karoline(fanec), Tarso Rocha (FANEC).
aliciasoare2016@gmail.com, joseanenc@gmail.com, marcellemelo18@gmail.com,
jadylla.karoline@hotmail.com, prof_tarso_rocha@yahoo.com.br
Resumo
São inúmeros os processos e atividades em que o RH ( recursos humanos) e o setor
contábil andam juntos. Por isso é preciso que esses dois departamentos sejam integrados
não só operacionalmente, mas também em relação ao banco de dados utilizados por
eles. A união entre o contador seja ele interno ou terceirizado, e o departamento pessoal
podem fazer toda a diferença numa empresa. Umas das situações onde a união de ambas
as partes é de suma importância é o processo de contratação e demissão. Esse processo é
onde o contador precisa contabilizar os benefícios previdenciários e as férias
(proporcionais) que são devidas pela empresa. O encontro entre eles acontecem também
nos cálculos de benefícios e também nos acompanhamentos de horas extras, entre
outros. Para que se consiga integralizar o departamento pessoal e a contabilidade é
necessário que haja o comprometimento da gestão, além disso, com uma boa dose de
tecnologia e com a definição de alguns processos e política interna, é possível garantir
uma integração perfeita entre os dois. Algumas ferramentas tecnológicas foram criadas
para otimizar a gestão que costumava ser independente nesses setores. Um exemplo da
união por meio da tecnologia e o compartilhamento de dados, os softwares de gestão
agilizam o fluxo informacional e dão mais praticidade ao compartimento de dados entre
os setores. Com isso perfil mais estratégico foi desenvolvido trazendo mais confiança
aos departamentos. Então, pode-se concluir que para o melhor desenvolvimento de uma
empresa, é de grande importância que tanto o departamento contábil como o de recursos
humanos trabalhem juntos, em harmonia.
Palavras-chave: Contador, recursos humanos, tecnologias, processos.
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Área do conhecimento: Ciências Contábeis
A FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E A RELAÇÃO COM A CONTROLADORIA GERAL NO MUNICÍPIO DE
NATAL
Emiliane Mª Holanda Furtado Maciel, Tarso Rocha Lula Pereira, Edna Xavier de Lima,
Jéssica Karen Bezerra da Cunha, Maria Mayara Santos da Silva
emiholanda@hotmail.com, prof_tarso_rocha@yahoo.com.br,
ednaxlima.50@gmail.com, jessica.kareenn@gmail.com, maria.mayara1@hotmail.com
Resumo
O tema da administração pública é constantemente alvo de debates no âmbito
acadêmico e nos espaços públicos. Mesmo na literatura encontram-se divergentes
opiniões sobre a melhor forma de gerir, aplicar e controlar os recursos públicos, porém,
mesmo com a dificuldade de padronização das suas ações, os órgãos de controladoria
possuem alguns princípios que norteiam suas principais atividades: defesa do
patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de
auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. O Município
de Natal, no Rio Grande do Norte, possui uma Controladoria Geral que atua em
conjunto com os demais órgãos de controle interno e externo. A função dessa instituição
torna a controladoria em si um órgão de extrema importância e relevante no setor
público no tocante ao gerenciamento dos recursos públicos e otimização do erário. Este
trabalho teve por objetivo refletir sobre o papel dos órgãos de controle na
Administração dos recursos públicos, e posteriormente lançar um olhar sobre a atuação
da Controladoria Geral do Município de Natal, órgão criado em 2001, surgido
anteriormente à criação da Controladoria Geral da União, a qual foi criada em 2003.
Através do suporte bibliográfico, exploratório e documental, buscou-se entender a
estrutura e atribuições destes órgãos de controle e sua relevância no setor de
administração pública enquanto instituições aliadas na melhoria dos serviços públicos, e
como apoio aos gestores públicos em seu trabalho, bem como atendimento às
solicitações da sociedade através dos serviços de ouvidoria geral do município, que é
uma forma de prestar contas e também aproximar os cidadãos das ações dos seus
gestores. Entende-se que a atual configuração da Controladoria Geral do Município de
Natal tem desempenhado o seu papel de forma satisfatória no que se refere à legislação
dos órgãos de controle.
Palavras-chave: Controle, Controladoria, Administração Pública, Gestão de Recursos
Públicos.
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Área do conhecimento: Direito
ANÁLISE DO USO DA EXPRESSÃO “IMAGENS MERAMENTE
ILUSTRATIVAS” PELOS FORNECEDORES DO RAMO ALIMENTÍCIO
Pedro Henrique da Mata Rodrigues Sousa (UFRN), Felipe Lucas Medeiros de Oliveira
(UFRN), Lucas Parente Nobre (UFRN), Mariana Câmara de Araújo (UFRN)
pedro.damatta@outlook.com.br, felipelmedeiros@gmail.com, lucpar14@gmail.com,
marrie.camara@yahoo.com.br
Resumo
O consumidor contemporâneo é a base da economia, enquanto a alimentação enquadrase como uma necessidade fisiológica de todo ser humano. Assim, as empresas do ramo
alimentício precisam investir demasiado capital nessa área para obtenção do lucro. A
grande problemática da questão é relativa à maneira como as estratégias de marketing
são utilizadas para ludibriar os consumidores vulneráveis e como a publicidade
enganosa pode lesá-los no âmbito nutrimental. Procura-se, assim, averiguar se tais
fornecedores podem ser responsabilizados pelos anúncios publicitários os quais se
utilizam da expressão “imagens meramente ilustrativas”. No mais, metodologia
utilizada consiste em pesquisa aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e objetivo
explicativo, dada à aplicabilidade da pesquisa. Quanto ao mais, ainda não existe um
posicionamento satisfatório dos fornecedores relativo à suposta manipulação contra os
consumidores, entretanto é de primordial importância que a ordem jurídica vigente, e,
em específico, as instituições e os órgãos de defesa do consumidor, promova a
regulamentação efetiva desse tipo de prática publicitária. À vista disso, conclui-se que o
uso do termo “imagens meramente ilustrativas” não constitui excludente de
responsabilidade, uma vez que a informação publicitária inteira ou parcialmente falsa
configura publicidade enganosa nos termos do artigo 37, §1° do Código de Defesa do
Consumidor.
Palavras-chave: Ramo alimentício, Consumidor, Publicidade enganosa
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Área do conhecimento: Direito
O DEVER DE INFORMAR DOS FORNECEDORES E A UTILIZAÇÃO DE
LETRAS MIÚDAS NA OFERTA DE PRODUTOS/SERVIÇOS
Pedro Henrique da Mata Rodrigues Sousa (UFRN), Felipe Lucas Medeiros de Oliveira
(UFRN), Mariana Câmara de Araújo (UFRN), Leilane Marcelly Soares de Lima
(UFRN)
pedro.damatta@outlook.com.br, felipelmedeiros@gmail.com,
marrie.camara@yahoo.com.br, leilane_marcelly@hotmail.com
Resumo
A oferta de produtos e de serviços aos consumidores é de primordial importância para o
desenvolvimento econômico, uma vez que promovem a devida compra. Assim, os
produtos são expostos ao mercado de consumo por meio de anúncios publicitários, e
uma das formas mais produtivas de expô-los é nas vitrines das lojas. Entretanto, o
empecimento da questão é relativo ao uso de asteriscos, que explicitam a “informação
completa” em letras miúdas, logo após o anúncio em letras garrafais – o qual mostra
informações ludíbrias e parciais sobre o produto. Pretende-se, dessa forma, averiguar se
tais fornecedores podem ser responsabilizados pelos anúncios publicitários os quais se
utilizam dessa estratégia de oferta e definir se tal prática constitui ilicitude. No mais, a
metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada, com abordagem hipotéticodedutiva e objetivo explicativo, dada à aplicabilidade da pesquisa, bem como no
adjutório de pesquisas documentais e de materiais bibliográficos. É de primordial
importância que a ordem jurídica vigente, e, em específico, as instituições e os órgãos
de defesa do consumidor, promova a fiscalização efetiva desse tipo de prática,
especificando, aos fornecedores, devidamente as possíveis sanções administrativas e
penais, com o fito de cumprir o dever da informação plena, direito básico do
consumidor. À vista disso, conclui-se que tal maneira de oferta constitui prática abusiva,
tendo em vista que a informação publicitária inteira ou parcialmente falsa configura
publicidade enganosa – por omissão – nos termos do artigo 37, §1° do Código de
Defesa do Consumidor; assim como lesa, especificamente, o artigo 6°, inciso III, do
mesmo Código.
Palavras-chave: Anúncios publicitários, Letras miúdas, Consumidor, Publicidade
enganosa
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PRISÃO EM SEGUNDA ESTÂNCIA.
Pedro Vitor Dantas(FANEC), Expedito Pereira da Costa Segundo(FANEC), Antônio
Alderi da Silva(FANEC), Sandresson De Menezes(FANEC), Alan Dias
Barros(FANEC).
expesegundo@gmail.com, alderi_acari@hotmail.com, pedrodantasv@hotmail.com,
alandbarros@yahoo.com.br, sandresson1@hotmail.com
Resumo
Introdução: A prisão em segunda instância é um tema que leva a população a sentir
insegurança jurídica, pois há diversos princípios norteadores da constituição que
estabelecem um confronto em face da prisão antes do trânsito em julgado. Objetivo:
Este trabalho tem por objetivo trazer reflexões acerca da prisão em segunda instância.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica que buscou lapidar o
conhecimento científico sobre o tema da presunção de inocência e a prisão após
condenação em segunda instância. Conclusão: O princípio da legalidade estabelece não
há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, em
conjunto com o princípio da não culpabilidade que trata-se de uma cláusula pétrea
prevista no ordenamento jurídico em seu artigo 5º, LVII da Constituição Federal
“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória” Entende-se por trânsito em julgado toda sentença da qual não caiba
recurso, seja porque já passou por todos os recursos possíveis, seja porque o prazo para
recorrer terminou. Logo, permitir a prisão em segunda instância seria permitir a
antecipação da pena vedada no artigo 283 do Código de Processo Penal. Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Não há o que se falar em sanção
antecipada antes de esgotar todas as vias recursais. Deve-se dar a ampla defesa uma
interpretação extensiva alcançando todas as etapas do processo penal.
Palavras-chave: Prisão, Legalidade, Culpabilidade, Recurso, Pena.
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EMENDA CONSTITUCIONAL 101/2019: UM ESTUDO SOBRE AS
IMPLICAÇÕES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS PARA POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES.
Damião Celestino de Araújo ( FANEC )
celestino-araujo@hotmail.com
Resumo
Este estudo tem por objetivo discutir a possibilidade de acumulo lícito de cargo público
por parte de policiais e bombeiros militares, prevista na Emenda Constitucional
101/2019, nas modalidades de exceção à regra constitucional, estendidas agora a estes
profissionais. A questão ganha relevância porque a Constituição Federal de 1988, em
seu art. 37, inciso XVI, alíneas ‘’a’’, ‘’b’’ e ‘’c’’ consagra a vedação, embora
excepcione algumas situações, a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor
com outro técnico ou científico, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas. Contudo, a Emenda Constitucional em
epígrafe traz em si não apenas a consagração legal para a atuação de militares na
educação brasileira, mas sim, uma série de medidas que deverão ser tomadas,
principalmente por estados membros e municípios no intuito de regulamentar
previamente através de leis a aplicabilidade da nova lei sem prejuízo de ordem jurídica,
administrativa, trabalhista e previdenciária para aqueles que possam vir a ingressar
nessa nova realidade. Desse modo, busca-se garantir a efetividade da emenda e a
minimização de conflitos e inadequações dos dispositivos legais no tocante a atuação de
policiais e bombeiros militares como professores efetivos ou temporários nos sistemas
de ensino.
Palavras-chave: Palavras-Chave: Acumulação de cargo.EC 101/2019. Militares.
Policiais e Bombeiros.
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EVOLUÇÃO DA COMPETÊNCIA HOMOLOGATÓRIA DA SENTENÇA
JUDICIAL E ARBITRAL ESTRANGEIRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
Francisco Valentim Peixoto (FANEC), Marcos Reis Torquato (FANEC), Jose Kelser B.
Costa Junior (FANEC), Bruna Kelly Santana (FANEC), Jenette Silva (FANEC).
Orientado: Alexsandro Lima de Moura; Coorientadodor: Alan Barros
valentimfp@hotmail.com, Torquato202020@yahoo.com.br, kelserleal@hotmail.com,
Brunakelly_silva@hotmail.com, Jenettesilva3@gmail.com, alexlimarn@yahoo.com.br,
alandbarros@yahoo.com.br
Resumo
Introdução: Este trabalho faz breve análise da evolução da competência para homologar
a sentença judicial e arbitral estrangeira. Objetivo: Analisar a evolução da homologação
da sentença judicial e arbitral estrangeira dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Metodologia: Neste trabalho utilizaremos a metodologia bibliográfica revisional
coletando dados a partir de livros, artigos, julgados e leis para a construção do estudo.
Resultado: O presente tema sempre foi tratado, doutrinariamente, no âmbito do Direito
Internacional Privado. No entanto, este assunto tem assento constitucional desde a
Constituição Federal de 1934, o qual foi recepcionado por todas as demais cartas
magnas até a presente Constituição Federal de 1988. Contudo, as diretrizes básicas
estavam previstas também na Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), depois
renomeada como Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Antes, a
competência para homologar tais sentenças era do Supremo Tribunal Federal (STF),
com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, a competência passa para o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que analisa apenas a formalidade e não o mérito da sentença.
Conclusão: Apesar de não haver decisão definitiva unificando os dispositivos que
regulam a competência para homologação de sentenças estrangeiras definida pela EC
45/2004, a transferência de tais atribuições do STF para o STJ, vem positivamente se
solidificando, diante da coerência do STJ em seus julgados, privilegiando a segurança
jurídica e fortalecendo a credibilidade perante a comunidade internacional.
Palavras-chave: Palavras-chaves: Homologação, sentença estrangeira, Superior
Tribunal de Justiça, Emenda 45/2004.
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CONHECENDO A PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR
Fabrício Germano Alves (UFRN), Kleber Soares de Oliveira Santos (TJRN)
klebersosanto@gmail.com, fabriciodireito@gmail.com
Resumo
A plataforma consumidor.gov.br é um serviço público criado pelo governo federal
através do Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015. Por meio dessa ferramenta,
que é de simples manuseio, os consumidores passaram a ter mais um canal direto de
comunicação com as empresas prestadoras de serviços e produtos. Isto é, houve uma
ampliação quanto ao acesso dos consumidores à busca de solução de conflitos de
consumo. Qualquer problema decorrente do negócio jurídico pode ser solucionado
mediante o uso do referido instrumento, bastando apenas que o fornecedor esteja
previamente cadastrado no sistema. A Pesquisa de natureza aplicada com abordagem
qualitativa tem o objetivo de divulgar perante a sociedade os benefícios e os resultados
positivos gerados desde sua implementação. De maneira rápida e prática várias disputas
consumeristas estão sendo resolvidas de maneira consensual, afastando-se, assim, do
meio adversarial conhecido pela morosidade. Segundo os dados gerados pela própria
plataforma, nota-se que 80% das reclamações registradas são dirimidas a partir da
interatividade entre os sujeitos da relação de consumo.
Palavras-chave: Serviço público. Relação de consumo. Solução de conflitos
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A INFORMAÇÃO BÁSICA DO CONSUMIDOR SOBRE O PREÇO DOS
PRODUTOS E SERVIÇOS DENTRO DAS PLATAFORMAS DE
MARKETPLACE À LUZ DO DECRETO 5.903/06
Fabricio Germano Alves (UFRN), Felipe Lucas Medeiros de Oliveira (UFRN), Leilane
Marcelly Soares de Lima (UFRN), Mariana Câmara de Araújo (UFRN)
fabriciodireito@gmail.com, felipelmedeiros@gmail.com, leilanemslima@gmail.com,
marrie.camara@yahoo.com.br
Resumo
O presente trabalho aborda a questão da informação básica do consumidor a respeito do
preço dos produtos e serviços dentro das plataformas de marketplace. Essa delimitação
teórica se faz a partir da análise do Decreto 5.903 do ano de 2006, o qual estabelece
disposições básicas acerca do assunto supracitado, como a sua exposição clara, precisa,
ostensiva e legível, de acordo com o artigo 2 da mesma legislação. A principal
problemática que diz respeito à questão da informação do consumidor perante os preços
de suas compras se constitui a partir da premissa de que nem todos os comerciantes
seguem as recomendações trazidas pela lei, o que implica em uma violação do direito
básico à informação, preceituado no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor.
Existem, hodiernamente, muitos embates jurídicos entre fornecedores e consumidores
devido à falta ou à transmissão errônea de informação referente ao preço dentro da
comercialização eletrônica. Tem-se como objetivo primordial deste trabalho a resolução
de tais conflitos no âmbito jurisdicional no que se refere à precariedade das
informações, de modo a propiciar o prevalecimento da lei nas relações de compra e
venda e das especificações adequadas nos preços. A metodologia utilizada para os fins
deste trabalho foi a hipotético-dedutiva e descritiva, com um viés qualitativo. Em suma,
a conclusão se perfaz na ideia de que o direito básico do consumidor à informação é a
base para o bom cumprimento das relações de consumo em âmbito eletrônico, haja vista
que assim, todas as informações pertinentes aos produtos e serviços devem ser expostas
ao consumidor, a exemplo das especificações sobre o preço, que constam no Decreto
anteriormente mencionado.
Palavras-chave: Direito à informação, Preço, Marketplace.
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DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO SOBRE A
EXPOSIÇÃO PRÉVIA DOS TRIBUTOS INCIDENTES NOS PRODUTOS E
SERVIÇOS
Fabricio Germano Alves, Felipe Lucas Medeiros de Oliveira, Leilane Marcelly Soares
de Lima, Mariana Câmara de Araújo
fabriciodireito@gmail.com, felipelmedeiros@gmail.com, lucpar14@gmail.com,
marrie.camara@yahoo.com.br

Resumo
O presente trabalho tem como escopo principal o direito básico do consumidor à
informação. Dentro desse modal temático, será delimitada a questão da exposição
prévia dos tributos incidentes sobre os preços de produtos e serviços dentro das
plataformas de marketplace. Nesse contexto, as dificuldades encontradas fazem menção
à possibilidade do consumidor ter um acesso prévio a tais informações, haja vista que o
conhecimento sobre os tributos somente é exposto após a aquisição dos produtos e
serviços. Para tanto, observa-se que a Lei Federal 12.741/12, a qual trata desse assunto,
se faz omissa quando a disponibilidade expressa de um momento ideal para ser feita a
especificação dos tributos incidentes, corroborando com uma maior liberdade do
comerciante, que, por sua vez, somente irá realizar esse esclarecimento ao leitor após o
ato da compra. O objetivo principal a ser alcançado seria, justamente, a resolução dessa
divergência que há entre o direito do consumidor à totalidade da informação prévia
sobre o preço dos produtos e a realidade fática que se constitui a partir da negação desse
conhecimento prévio acerca dos tributos incidentes nas compras feitas através das
plataformas de marketplace. A metodologia utilizada é a hipotético-dedutiva, qualitativa
e descritiva. Conclui-se que a não exposição prévia da tributação existente em cada
produto e serviço configura uma espécie de violação ao princípio básico do direito do
consumidor à informação, que vem exposto no art. 6 do Código de Defesa do
Consumidor.
Palavras-chave: Direito à informação, Preço, Marketplace.
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CRITÉRIO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIO ASSISTENCIAL NO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) E SUA
RESPONSABILIDADE
Rogério Carlos de Souza - Graduando do Curso de Direito Bacharelado Faculdade
Natalense de Ensino e Cultura - Natal/RN
Richard Araújo Machado - Graduando do Curso de Direito Bacharelado Faculdade
Natalense de Ensino e Cultura - Natal/RN
Vanessa Pereira
Graduando do Curso de Direito Bacharelado-Faculdade Natalense de Ensino e Cultura Natal/RN
(rcdsnet@yahoo.com.br)
Graduando do Curso de Direito Bacharelado-Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
- Natal/RN (richard_araujo78@hotmail.com)
Resumo
O presente artigo nos traz os principais pontos acerca do benefício assistencial previsto
na Lei nº 8.742/93. O benefício tem como objetivo garantir condições mínimas de vida
para as pessoas idosas e deficientes em condição de miserabilidade. Os beneficiários
devem se encontrar em situação de miserabilidade, ou seja, serão analisados os critérios
sociais e econômicos para avaliar se o requerente do benefício está em situação de risco
social. A essência do artigo é dar efetividade ao benefício de prestação continuada, isso
é, ao sistema da Assistência Social, por meio da análise de cada caso concreto
individualizado sob a ótica constitucional, especialmente os princípios da dignidade da
pessoa humana, evitando a proliferação de soluções injustas e, consequentemente, a
insegurança jurídica, Desse modo, concluiu-se pela inconstitucionalidade do critério
objetivo da renda, devendo a situação de miserabilidade ser obtida por outros meios de
prova e principalmente pela análise do caso concreto
Palavras-chave: Benefício de prestação continuada, miserabilidade, Assistência social
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VARIÁVEIS QUE ESTIMULAM OS NEGÓCIOS RELACIONADOS ÀS
NEGOCIAÇÕES DE TÍTULOS NO AGRONEGÓCIO
Deyseane Kélia Tavares Dantas (FANEC) Josimar Salviano Freire da Silva
(FANEC)Márcio Delly do Nascimento (FANEC) Waldson José Campos de
Souza(FANEC)
deyseanekeliatavares@gmail.com, josalviano@hotmail.com,
márcio.delly15@gmail.com,waldson.campos92@gmail.com
Resumo
No Brasil o governo federal possui limitações com relação ao orçamento da política do
agronegócio. Essa diminuição de investimentos no setor acabou resultando em ações
entre quem produz e o mercado por meio de financiamentos. Diante disso, o objetivo
deste estudo buscou investigar à luz dos fatores que mais são determinantes nessas
negociações e quais os títulos são mais relevantes para as cooperativas do agronegócio.
A metodologia será baseada em uma revisão da literatura com foco nos principais
títulos para estas cooperativas e como é feita a questão da captação no mercado
financeiro. Os resultados mostram quem o CDCA está ligado as negociações por meio
do CRA, volume de recursos captados no Crédito Rural e associado ao índice da
Bovespa. Conclusão: Diante do mercado com escassez de linhas de crédito a pesquisa
diversificou o conhecimento, principalmente em relação aos títulos de crédito voltados
para o agronegócio. Recomendam-se mais estudos em torno desta temática testando
outras hipóteses.
Palavras-chave: Agronegócio, títulos e negociações.

32

Área do conhecimento: Direito
LICITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
Deyseane Kélia Tavares Dantas (FANEC) Josimar Salviano Freire da Silva (FANEC)
Márcio Delly do Nascimento (FANEC) Waldson José Campos de Souza(FANEC)
deyseanekeliatavares@gmail.com,josalviano@hotmail.com,márcio.delly15@gmail.com
,waldson.campos92@gmail.com
Resumo
Introdução: Este estudo tem como principal objetivo apresentar as ações internacionais
e nacionais relacionadas à licitação sustentável. O objetivo do trabalho é fazer uma
análise a partir dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para verificar as
questões ambientais em conformidade com as licitações, analisando também por meio
da lei nº 8.666/93 verifica-se que de acordo com o princípio constitucional da isonomia,
que a administração deve optar pela melhor proposta observando a promoção do
desenvolvimento sustentável. A metodologia será realizada mediante uma análise
bibliográfica e a coleta de dados se deu por meio de estudos em base de dados e
palavras- chave. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com uma abordagem
qualitativa. No resultado do trabalho ficou evidente que a questão da aquisição pública
é algo rígido na busca de uma melhor economia por meio da licitação sustentável.
Conclusão: Diante disso, a pesquisa reforça que é preciso o apronfudamento em torno
das questões ambientais principalmente como forma de apoio as decisões
governamentais, empresariais dentre outras.
Palavras-chave: Licitação, obras públicas, sustentabilidade, princípio da isonomia.
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TEORIA DUALISTA ATRELADA A HERMENÊUTICA DOGMÁTICA.
Josimar Salviano Freire da Silva, Márcio Delly do Nascimento, Waldson José Campos
de Souza
josalviano@hotmail.com , marcio.delly15@gmail.com ,
waldson.campos92@gmail.com
Resumo
RESUMO
O presente resumo visa discorrer sobre a Teoria Dualista atrelada a Hermenêutica
Dogmática. No final do Século 19, Alois Brinz, refez a releitura das fontes romanas e
desenvolveu a chamada teoria dualista, pela qual este se compõe em dois elementos:
Divida (Debitum em latim e Shuld em alemão) e Responsabilidade (Obligatio em latim
e Haftung em alemão). Segundo José Carlos Moreira Alves, duas são as importantes
distinções entre Dívida e Responsabilidade. A primeira é que surgem em momentos
diversos, a Dívida desde a formação da obrigação e a responsabilidade posteriormente
quando o devedor não cumpre a prestação devida. Na Hermenêutica Dogmática, em
outras palavras podemos conceituar hermenêutica como sendo o conjunto de teorias
voltadas para interpretação ode algo, qual possua atribuir significado e sentido. Na
Dogmática Jurídica, tem como dogma prefixado a norma jurídica sem prejuízo para a
coerência interna do sistema de partida. Exemplo de Hermenêutica Dogmática, é o
Agente de Polícia ou Guarda de Trânsito, onde os mesmos possuem dogmas para
aplicar sanções de multas, diferente de uma pessoa civil que apenas alerta. Como
objetivo deste estudo traçaremos uma abordagem clara e sintética da Teoria Dualista e
da Hermenêutica Jurídica Dogmática consagrando em sua doutrina e seus conceitos
como organização, rebuscando o entender para o seu debruçar-se 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
concepção a Teoria Dualista de Alois Brinz e a dogmática da Hermenêutica. A
conclusão deste estudo fará com que o leitor entenda sobre a aplicação da Teoria
Dualista na atualidade e a dogmática da Hermenêutica.
Palavras-chave: Hermenêutica Dogmática, Teoria Dualista, Fontes romanas, Dívida e
Responsabilidade.
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Superendividamento e o Projeto de Lei Nº 3.515/2015
MARCEL FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA (UNI-RN)
marcel_acb@hotmail.com
Resumo
No presente trabalho, percebe-se que o fenômeno do superendividamento é um
problema jurídico-social que está presente em vários países do mundo. Além disso,
constatamos que os fatores que induzem ao superendividamento estão conexos ao
comportamento do consumidor e, principalmente, às ações dos fornecedores de crédito,
por meio de publicidade abusiva e oferta massiva de crédito sem as devidas precauções
para sua concessão.A metodologia usada é de pesquisa bibliográfica e descritiva, tendo
como embasamento teórico obras doutrinárias além da consulta jurisprudencial. Com
isso, a proteção do consumidor no Brasil volta-se, por meio do Projeto de Lei
3.515/2015, à prevenção e ao tratamento do superendividamento, com a tentativa de
aperfeiçoar a disciplina do crédito no país, aprimorando a Lei 8.078/90 para adequá-la à
realidade e proteger efetivamente o cidadão exposto e sujeito às condições do mercado
de crédito.No que diz respeito à Política Nacional de Relação de Consumo, o projeto de
lei pretende inserir a educação financeira e ambiental, além da prevenção e tratamento
para o cidadão com muitas dívidas, com o fim de evitar a exclusão social do
consumidor e instituir mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do
superendividamento para a pessoa física e de boa-fé, bem como instituir núcleos de
conciliação e mediação de conflitos para os cidadãos que estejam nessa condição
financeira.O projeto de lei amplia os direitos do consumidor, pretendendo garantir
práticas de crédito responsável, salvaguardando o mínimo existencial, por meio de
repactuação da dívida.Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo elucidar a
questão do superendividamento mostrando as suas causas, a legislação sobre o referido
tema e a importância do Estado no combate ao fenômeno.Com o presente estudo,
conclui-se que a facilitação do acesso ao crédito por parte da população tem seu viés
positivo, especialmente quanto ao estímulo econômico, possibilitando a conquista de
bens até então inalcançáveis, mas a concessão do crédito de maneira pouco ortodoxa por
parte dos agentes financeiros ocasiona, em muitos casos, a configuração do fenômeno
social e jurídico conhecido como superendividamento, que ainda não mereceu
tratamento legal pelo ordenamento jurídico, havendo um vazio legislativo acerca do
tema.
Palavras-chave: Superendividamento. Consumidor. Tratamento.
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brunakelly_silva@hotmail.com , valentimfp@hotmail.com, jenettesilva3@gmail.com,
kelserleal@hotmail.com , torquato202020@yahoo.com.br , marciammsc@hotmail.com
Resumo
No mundo contemporâneo, a criminalidade e a violência têm aumentado
consideravelmente. A leitura dessa realidade demanda uma análise complexa de toda
conjuntura intrínseca a problemática, por conseguinte, o sistema de justiça depara-se
com o desafio da exigibilidade de medidas assertivas e eficazes, por meio de
metodologias céleres e resolutivas. Para tanto, se faz necessário o desenvolvimento de
métodos alternativos, imbuídos de criatividade, solicitude e flexibilidade, para oferecer
respostas mais céleres a sociedade, por meio da resolução de conflitos, que muitas
vezes, embora apresentem litígios passíveis de soluções rápidas, obstruem o judiciário.
A justiça restaurativa é uma dessas formas que oferece respostas rápidas e eficientes a
uma grande quantidade de litígios ajuizados. A prática restaurativa tem como principal
objetivo reparar de forma célere e justa o mal causado à vítima, por um ato nocivo. Vale
salientar, que o conflito em queixe, a ser resolvido na Justiça Restaurativa, não
contempla condutas antijurídica, atípica e culpável ligadas aos bens e interesses
penalmente protegidos, e sim a uma violação entre o infrator, a vítima e a comunidade,
e incumbe a Justiça Restaurativa identificar as arestas, obrigações legais e danos
matérias, físicos e emocionais que envolvem o litígio, para, a partir do conhecimento
dos fatos, apresentar soluções viáveis, restaurativas e justas. Neste sentido, o presente
trabalho objetivou conhecer a eficácia do método da Justiça Restaurativa no Rio Grande
do Norte, para tanto, utilizou-se da metodologia qualitativa e quantitativa, por meio da
análise de pesquisas existentes no RN e de estudos bibliográficos sistemáticos sobre o
assunto. Diante do exposto, foi possível conhecer avanços e fragilidades, bem como,
identificar vantagens oriundas da execução da aludida forma de justiça informal,
democrática e participativa, o que permitiu identificar a eficácia do método, por meio da
capacidade da resolução real do litigio, da promoção dos direitos humanos, da
cidadania, dignidade e paz social.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa, Solução de Conflitos, Paz Social.
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A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMILIA PARA GARANTIA DE
DIVIDA: UMA REVISÃO DA LEITURA
Júlio Derik Silva de Azevedo; Richard Araújo Machado; Rogério Carlos de Souza;
Vanessa Pereira Carmona dos Santos; Janne Clésia Macedo Irineu Cunha Bezerra.
derikazevedo2013@hotmail.com ; richard_araujo78@hotmail.com ;
rcdsnet@yahoo.com.br ; vpcdireito@gmail.com ; janne.clesia10@gmail.com
Resumo
(INTRODUÇÃO) O bem de família consiste no imóvel de um casal ou de uma
entidade familiar, o qual serve como domicílio da sociedade doméstica, havendo dois
tipos de bem de família, segundo o Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071, de 1916, arts.
70 a 73), que são o Bem de família legal e o Bem de família convencional.
(OBJETIVO) Realizar uma revisão da literatura jurídica sobre a impenhorabilidade do
bem de família para garantia de dívida. (METODOLOGIA) A pesquisa foi do tipo
revisão integrativa da literatura, com a busca de informações em livros de Direito e
artigos relacionados ao assunto publicados no site Google acadêmico. Foram utilizados
os descritores de busca: Impenhorabilidade e Bem de família. Foram considerados para
compor o estudo, com publicações a partir do ano 1990. (RESULTADOS) A Lei
8.009/90, também conhecida como Lei Bem de família, aponta que o imóvel
residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo algumas hipóteses previstas nesta lei. (CONCLUSÃO) O bem de família
não pode ser utilizado para penhora, especialmente naqueles casos em que nenhum
centavo de aludida dívida veio em proveito da família.
Palavras-chave: Palavras-chaves: Impenhorabilidade; Bem de família.
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MEDIDAS PROTETIVAS E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL
Jane Karoline Carvalho de Aguiar Ramos ,Natalia Tayanny Araujo Anunciação,
Washington Luis Duarte Simplicio, Sandresson de Menezes Lopes - todos FANEC/RN
Ramosjkicloud.com, natallyataraujo@gmail.com, washington.simplicio@hotmail.com

Resumo
Introdução: Apesar da existência da Lei Maria da Penha e de sua evolução no direito
brasileiro, a violência contra a mulher no Brasil cresce a cada ano. É preciso maior rigor
no cumprimento da Lei e melhor aplicabilidade das medidas protetivas aplicadas pela
Justiça, visto que na grande maioria das vezes as vítimas não tem do Estado o apoio
necessário à manutenção de sua integridade física ou de sua vida. Objetivos: estudar as
Leis vigentes e fazer uma análise da importância estatal para a efetivação dos direitos da
mulher vítima de violência doméstica. Metodologia: utilizou-se de pesquisa
bibliográfica e em sites especializados, reportagens publicadas nas mídias principais
como a internet, nas Leis e nos estudos que abordam a temática envolvida. Resultados:
Todo legislação pertinente e o ordenamento quando não exercido legalmente e
apropriadamente pelo Estado corrobora para o aumento da violência contra a mulher e
em especial dos casos de feminicídio visto que os autores sempre apostam na
ineficiência do Estado no que se refere à Justiça. Considerações Finais: O Estado ao
desempenhar seu papel constitucional tem o dever de garantir o direito à vida e a
segurança como um todo, principalmente às mulheres vítimas de violência doméstica ou
violência passional. Não adianta legislação rigorosa e punições severas se o Estado
brasileiro não garante o cumprimento da Lei e não consegue impor respeito às normas
existentes. Grande parte dos feminicídios que acontecem no Brasil ocorrem com vítimas
que se expuseram, tiveram a coragem de denunciar seus agressores, acreditaram na
justiça e muito pior, tiveram as medidas protetivas adotadas desrespeitadas, ou seja,
morreram com o Boletim de Ocorrência nas mãos.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha, Medidas Protetivas, Direito a vida, Violência
Doméstica, Violência contra a mulher.
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“O PAN-PRINCIPIOLOGISMO NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO:
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PRINCÍPIO”
Vanessa Pereira Carmona dos Santos(FANEC), Júlio Derik Silva de Azevedo(FANEC),
Janne Clésia Macedo Irineu Cunha Bezerra(FANEC), Rogério Carlos de
Souza(FANEC) , Richard Araújo Machado(FANEC) .
vpcdireito@gmail.com , derikazevedo2013@hotmail.com , janne.clesia10@gmail.com ,
rcdsnet@yahoo.com.br , richard_araujo78@hotmail.com
Resumo
O pan-principiologismo constitui no fenômeno de produção de princípios sem
normatividade, normalmente com o fim de fundamentar decisões judiciais. O que
elevou os princípios à condição de norma, chegou a níveis crônicos, saltamos de um
período de negação da normatividade dos princípios para um período onde todos
os padrões foram elevados a condição de princípio. Essa proliferação
principiológica, no sentido de invenção de princípios, vem sendo objeto de críticas pela
doutrina, sob a premissa de que essas arbitrariedades ferem o Direito ao Devido
Processo Legal. Assim, o uso indiscriminado dos princípios, a criação ad hoc de
novos princípios, bem como a dificuldade de conceituação do que seja princípio
são o objeto de estudo do presente trabalho e verificar o que pode ser considerado ou
não princípio. Vamos também verificar como os Tribunais vêm utilizando os
princípios em suas decisões. A justificativa da pesquisa centra-se na importância que os
princípios são instituidores das bases para normatividade do Direito. O objetivo do
estudo, portanto, é verificar como a doutrina processual e os Tribunais vêm tratando
dos princípios, para auferirmos em que medida isto propicia a democracia, ou
propulsione arbitrariedades. Tudo para que constatemos se o direito ao Devido
Processo Legal, que é um Direito Fundamental, compactua ou não com o panprincipiologismo.
Palavras-chave: Palavras Chave: Princípios, Processo civil, Devido Processo Legal.
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Área do conhecimento: Direito
CASTRAÇÃO QUÍMICA - SOLUÇÃO PARA A VIDA DE CRIMES SEXUAIS
OU VIOLÊNCIA CONTRA OS DIREITOS HUMANOS
Francisca Daniele Valentim Bezerra(FANEC), Marcelo R. da Silva Caldas(FANEC),
Rens de Almeida Nunes(IESRN), Rízia Gomes Gonzaga(FANEC),Terezinha T.
Cardoso(FANEC)
danielevaletim1301@gmail.com, marcelorodrigo2103@hotmail.com,
rensnunes@hotmail.com, rizia.santos2020@yahoo.com, thereza125@gmail.com
Resumo
A castração química é um tratamento realizado por meio de medicamentos para inibição
do desejo sexual incontrolável de um homem em um controle psicológico e/ou físico do
excessivo ato do estupro. O presente artigo propõe analisar acerca da castração química
do ponto de vista social, politico e de vários pensadores para equilibrar um regime de
abrandamento de penas e redução nos crimes sexuais. Ainda procurar através de o
trabalho descrever vários tópicos como: elucidar o problema de que o criminoso e
vitima é mesma pessoa; que a sociedade no que tangue as necessidades de segurança
dos crimes sexuais no âmbito deste estado; que sua amplitude de aplicação do equilíbrio
de vários níveis sociais e como as politicas públicas podem auxiliar neste problema. Em
base da apuração dos fatos relacionados acima se define que o ponto de vista dos
pensadores esta parcialmente correta, pois não pode aplicar tal punição em situação
adversa a vida de uma pessoa, mas também que, esta mesma pessoa seria presa e
julgada no crime imputado, onde que, depois de cumprida a sentença por ser
considerado apto ao convívio em sociedade, o ato seja praticado novamente, mostrando
que a falta da medida de redução de pena seria mais bem aplicada no momento da opção
de escolha pelo abrandamento do crime sexual com a castração química. No que vemos
as soluções são plenamente discutidas através da tentativa de nova legislação sobre o
mérito que não flui por falta de vontade politica. Em melhor interpretação não a aceite
de tal medida.
Palavras-chave: Castração Química, Direitos Humanos, Violência, Direitos
Fundamentais, Aplicabilidade.
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A ADOÇÃO INTERNACIONAL E O DESCONHECIMENTO DA POPULAÇÃO
SOBRE O ALUDIDO ATO
Alexandre Cláudio Rodrigues Dantas (FANEC), Isabela Miranda da Silva(FANEC),
Jasiel Amaro de Freitas (FANEC), Paulo Monteiro de Castro (FANEC), Sara de Lima
Costa Amaro Freitas(FANEC). Professora Orientadora: Márcia Maria Martins da Silva
Cardoso (FANEC)
saralimaviolino@gmail.com, paulo33castro@gmail.com, isabelamiranda@hotmail.com,
jasielesara22@gmail.com, marciammsc@hotmail.com,
alexandredantas29@hotmail.com
Resumo
Na sociedade brasileira torna-se perceptível o preconceito e críticas apresentadas por
muitos cidadãos quando o assunto é adoção internacional. Todavia, as aludidas críticas
oriundas de conceitos pré-concebidos e equivocados, refletem o desconhecimento da
população sobre o tramite processual. Diante do exposto, o presente trabalho vem expor
os aspectos da adoção internacional no sistema jurídico brasileiro, trazendo as
formalidades e suas regras gerais a luz da Constituição Federal e do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). A adoção internacional é medida excepcional, tendo em vista
a preferência da colocação da criança e do adolescente em família adotiva brasileira. O
escopo do trabalho consiste em explicar o procedimento da adoção no Brasil de crianças
e adolescentes, por família estrangeira, e ainda formular as etapas necessárias para que
ocorra o deferimento desse pleito perante a justiça brasileira. A metodologia utilizada
funda-se em pesquisa de natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, com objetivo
descritivo e explicativo. A adoção por estrangeiros, conhecida por adoção internacional,
concede a criança ou adolescente a possibilidade de ingressar em uma família substituta
em outro país, dando a essa criança ou adolescente a oportunidade de ter um convívio
familiar, desde que sejam cumpridos todos requisitos legais expressos na Carta Magna
de 1988, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, conclui-se que a
discriminação existente na sociedade brasileira sobre a adoção internacional, muitas
vezes, se dá pelo desconhecimento do tramite processual, porém é importante destacar
que na referida espécie de adoção todos os procedimentos necessários para garantir a
segurança e o bem estar do adotando, são verificados rigorosamente, portanto, não se
deve discriminar o belo ato por meio de críticas infundadas que propagam preconceitos.
A adoção permite a inserção de crianças e adolescentes a uma almejada família.
Discriminar o ato sem conhecê-lo é um gesto irresponsável, egoísta e desumano. É
preciso incentivar, apoiar e cobrar do poder público iniciativas que possibilitem maiores
informações a respeito do tema.
Palavras-chave: Adoção Internacional; ECA; Constituição Federal; Procedimentos.
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CONTROLE CONSTITUCIONAL E OS PRINCÍPIOS DA EFICÁCIA E
EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Elisangela Rodrigues de Noronha(FANEC), Givaldo Lucas Brandão Melo( FANEC),
Helder José Santos(FANEC), Iago Gabriel Oliveira Viana(FANEC), Pedro Vitor
Dantas(FANEC), Alan Dias Barros(FANEC), Daniel de Oliveira Araújo(FANEC).
elinoronha2202@gmail.com, glucasmelo1@gmail.com, redlehrio@yahoo.com.br,
iago.gabriel.freitas@gmail.com, pedrodantasv@hotmail.com,
araujodaniel@hotmail.com, alandbarros@yahoo.com.br.
Resumo
Introdução No intuito de melhorar a Administração Pública, o controle Constitucional
sobre a administração e as competências administrativas do gestor público sobre os
princípios da eficácia e eficiência, percebemos o quanto os princípios norteadores
jurídicos sofreram mudanças ao longo do tempo. A busca por melhorias administrativas,
os legisladores e o ordenamento jurídico sobre nós constituídos, vem buscando
fortalecer e estabilizar as atividades dos Estados e Municípios de forma gradativa e
participativa, sendo que, na Lei Fundamental do País, ou seja, em sua Constituição
Federal, estabeleceu-se os limites das atividades do Estado para primaziar as funções
administrativas e sociais da máquina pública.ObjetivoO estudo aqui descrito, visa
evidenciar os princípios constitucionais da Administração Pública quanto ao
gerenciamento desses recursos na aplicação das políticas públicas sociais. Para tanto,
enfatizamos ainda a importância do gestor público quanto agente responsável pela
organização dessas políticas segundo a nossa constituição.Metodologia O estudo
utilizado é uma pesquisa descritiva e teórica, fundamentada em pesquisas bibliográficas
qualitativa dos princípios jurídicos. Todo cidadão tem a capacidade social e jurídica de
entender os princípios constitucionais e sua aplicação de forma pratica na aplicação das
políticas públicas gerenciada por um gestor público.Resultado Neste entendimento, fazse necessário que todas as políticas públicas sociais, tenham a participação do cidadão
de forma plena para que sua cidadania seja exercida de e firma conforme a nossa
legislação.Conclusão: Observa-se as necessidades sociais da população, em meios
grandes avanços e evoluções sociais, como podemos gerenciar a administração pública
de forma plena, com eficácia e eficiência baseado nos princípios da administração
pública.Objetiva-se conhecer os princípios constitucionais da Administração Pública e
sua importância para o gerenciamento dos recursos públicos em forma de políticas
públicas sociais norteadores pelos princípios da eficácia e da eficiência.
Palavras-chave: Palavras-chave: Constituição Federal, Controle Constitucional,
Organização do Estado, Eficácia, Eficiência, Administração Pública.
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OS TÍTULOS DE CRÉDITOS E A SISTEMATIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
Elisangela Rodrigues de Noronha(FANEC) Givaldo Lucas Brandão Melo(FANEC),
Helder José Santos(FANEC), Iago Gabriel Oliveira Viana(FANEC) Pedro Vitor
Dantas(FANEC), Noel de Oliveira Bastos(FANEC), Daniel de Oliveira
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iago.gabriel.freitas@gmail.com, pedrodantasv@hotmail.com,
araujodaniel@hotmail.com, noelbastos1980@gmail.com.
Resumo
Introdução Estudaremos a aqui o conceito de títulos de créditos, seus princípios, tais
como cartularidade, literalidade e autonomia que se subdivide nos princípios da
abstração, independência e oponibilidade de exceções de terceiros de boa-fé, a teoria
adotada pelo direito brasileiro e seu contexto social como matéria de direito e
desenvolvimento social e econômico, que gera uma sistematização de obrigações
jurídicas entre terceiros. Para tanto, levantamos a seguinte hipótese: Qual seria a
verdadeira importância dos títulos de Créditos para o desenvolvimento e a
sustentabilidade econômica de uma nação e as quais as relações jurídicas entre elas
existentes?Objetivo Objetivamos aqui conhecer o que seria títulos de créditos, sua
função social na perspectiva do desenvolvimento humano como políticas econômica. O
estudo aqui descrito, visa evidenciar os Títulos de créditos e suas especificidades, tanto
social com econômicos, o fortalecimento da matéria como procedimento eficaz de
desenvolvimento sustentável, integrando a circulação do direito nele contido. Para tanto,
enfatizamos ainda a importância declaratória segundos os nossos códigos evolutivos do
direito. Metodologia O estudo utilizado é uma pesquisa descritiva e teórica,
fundamentada em pesquisas bibliográficas qualitativa dos princípios jurídicos.
Resultado O resultado que almejamos é que todo cidadão tenha a capacidade social e
jurídica de entender os princípios constitucionais que estabelece a importância e
aplicabilidade dos títulos de créditos no mundo moderno. Conclusão Por fim, para que
todo cidadão tenha plena consciência da temática aqui evidenciada, a política de
educação econômica deve ser trabalhada de forma eficaz nas unidades públicas, com
objetivo de tornar conhecedor de seus direitos sociais e jurídicos, como política
descentralizada de controle social e participação cidadã.
Palavras-chave: Constituição Federal, Código Civil, Obrigações Jurídicas, Direitos,
Títulos de Créditos.
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A FINALIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO
Edigleis Ferreira Galvão(FANEC), Jaksomério Ferreira Galvão(FANEC),José
Francisco da Silva Filho(FANEC), Kléber Anderson de Souza(FANEC), Valquíria
Santos da Fonseca Lima(FANEC).
edigleisferreira@gmail.com, fgalvaoj@gmail.com, jfilho1980silva@gmail.com,
kleberanderson@bol.com.br, valsantos.limapsicologia@gmail.com
Resumo
O trabalho foi elaborado através de pesquisas bibliográficas propondo-se a apresentar
noções sobre títulos de crédito, que se relaciona com à sua finalidade, natureza jurídica
e a classificação ao direito incorporado. Inicialmente, na introdução do trabalho,
apresenta-se a finalidade dos títulos de crédito, destacando-se sua fundamental
importância na circulação de direito de créditos, facilitando as atividades econômicas.
Em seguida, fazemos a menção da natureza do título de crédito, quando for o título pro
soluto, acarretando a extinção do título de credito da obrigação com sua transferência ao
credor correspondendo ao pagamento, se ouve efeito, será preciso que a cláusula
explícita gere a regra geral que o título tenha natureza pro solvendo. Por fim, destacamse algumas categorias utilizadas pela doutrina para classificar os incorporo dos títulos de
crédito.
Palavras-chave: Títulos, Finalidade, Natureza jurídica, Classificação

44

Área do conhecimento: Direito
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Elisangela Rodrigues de Noronha(FANEC), Givaldo Lucas Brandão Melo(FANEC),
Helder José Santos(FANEC), Iago Gabriel Oliveira Viana(FANEC), Pedro Vitor
Dantas(FANEC), Sandresson de Menezes(FANEC).
elinoronha2202@gmail.com, glucasmelo1@gmail.com, redlehrio@yahoo.com.br,
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Resumo
INTRODUÇÃO Conforme o conceito dado pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, as medidas socioeducativas são medidas aplicáveis aos adolescentes autores de
atos infracionais e as mesmas estão previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Apesar de configurarem uma resposta direita à prática de um
delito, tais medidas apresentam um caráter predominantemente educativo e não
punitivo.Objetivo O presente estudo volta ao tempo e remonta essa trajetória pela qual
o nosso sistema socioeducativo percorreu, remontando seus avanços, suas
nomenclaturas e a desenvoltura das nossas medidas socioeducativas que
automaticamente se insere neste sistema. Objetiva-se aqui em Levantar dados acerca da
evolução das medidas socioeducativas no Brasil e sua aplicação social. Metodologia O
presente trabalho utilizou meios bibliográficos, tais como artigos científicos, livros, leis
e revistas para o alcance das necessidades metodológicas citadas.Resultado Resulta-se
que mesmo com todos esses avanços que podemos observar nas leis que regem a
infância e adolescência, que as mesmas precisam sempre estarem sendo aprimoradas e
evoluindo junto a sociedade para que possamos atingir cem por cento da
cidadania.Conclusão Sendo assim, podemos concluir que todas as práticas aqui citadas,
fazem parte de uma rede de políticas públicas sociais, que não trabalhadas em conjunto
terão um fim em si mesmo. Para que esse pressagio não venha a acontecer, devem ser
articuladas e trabalhadas todas juntas para que o adolescente e seu meio permaneçam
sempre em harmonia no fortalecimento dos laços sociais e comunitários.
Palavras-chave: Palavras-chave: Constituição Federal, Código Penal, Código de
Menores - ECA, Menor Infrator, Políticas Sociais, Medidas Socioeducativas.
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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES COMETIDOS
POR MENORES INFRATORES
ALINE REGINA FERREIRA DA SILVA (IESRN), WELIANDRA MOREIRA DE
ALMEIDA (FANEC) , ALAN DIAS BARROS (IESRN)
alineregina987@gmail.com, weliandra21@hotmail.com, alandbarros@yahoo.com.br
Resumo
O presente estudo trata a respeito de uma análise concisa sobre a prática de crimes
cometidos por menores infratores e traz fundamentos que explicitam a influência que a
educação tem nessa problemática. Desse modo, houve necessidade de fazer uso de
recursos para elaboração do vigente artigo, como pesquisas bibliográficas, dados
estatísticos e notícias de jornais. Além disso, teve como objetivo destacar a importância
de um ensino qualificado para o melhor desenvolvimento dos adolescentes, uma vez
que uma boa instrução atua diretamente na maneira que o menor se comporta.
Dependendo das condições que a educação é ministrada e muitas vezes até se ela é
ministrada, o jovem tende a deturpar seu caminho para a criminalidade. Mediante ao
observado durante a pesquisa, foi constatado a necessidade de investimento no ensino e
facilidade no seu acesso. Portanto, é possível perceber a relevância da educação, uma
vez que ela é um dos agentes principais que possibilitam o crescimento e a perspectiva
de um futuro melhor, além disso, funciona como ferramenta poderosa para evitar a
marginalização dos adolescentes.
Palavras-chave: Menores Infratores, Crimes, Educação, Adolescentes.
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A EFICIÊNCIA (ENERGÉTICA) NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
E A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
Karinne Benassuly de Melo (UFRN)
karinbenassuly@hotmail.com
Resumo
O presente trabalho relaciona a redução do consumo de energia pelas estruturas prediais
geridas pela Administração Pública com a etiquetagem de eficiência energética. As
estruturas prediais consomem energia, principalmente, em iluminação artificial e
condicionamento ambiental, mas também com fatores como: as perdas de transmissão
de energia entre a fonte geradora e o prédio; o material que a estrutura é feita; a idade da
construção; e a adaptação da arquitetura do prédio em relação ao clima do local onde foi
construído. A Administração Pública deve seguir o princípio da eficiência (art. 37,
caput, Constituição Federal), enquanto diretriz de melhoria na execução de serviços
pelo Poder Público, influenciando a atuação do agente público individual e na
organização da Administração. A organização da Administração também trata dos
locais físicos em que as instituições públicas operam, na estruturação do aparato
funcional administrativo. Quanto aos prédios sob o gerenciamento da Administração
Pública, o consumo de energia varia casuisticamente, tendo-se dificuldade na
identificação das variações do consumo de energia, e necessitando-se de mecanismos de
controle para ter um uso mais eficiente dos recursos energéticos. Nisto, uma vez que
apenas a União pode legislar sobre matérias relativas à energia (art. 22, IV, Constituição
Federal), os regramentos de eficiência energética serão determinados por Lei Federal,
instituindo políticas públicas como o selo PBE Edifica, na etiquetagem de eficiência
energética de estruturas prediais. A aferição do nível de consumo energético dos prédios
precisa ser casuística e contínua, já que as estruturas se deterioram com o tempo
enquanto novas tecnologias podem aperfeiçoar a arquitetura dos prédios já existentes e
melhorar os projetos dos que virão a ser construídos. A metodologia utilizada possui
abordagem qualitativa e hipotético-dedutiva. Os instrumentos e políticas públicas
voltadas à etiquetagem de eficiência energética, aplicados aos prédios sob
gerenciamento da Administração Pública, podem identificar os níveis de eficiência
energética e provocar a redução no consumo de energia elétrica. Isso porque avalia os
prédios de modo específico, aferindo as condições próprias de uso de energia, e produz
resultados que podem direcionar as políticas públicas que objetivam a adequação aos
níveis de consumo energético estabelecidos em lei.
Palavras-chave: Consumo de energia elétrica, estruturas prediais públicas, eficiência
energética, etiquetagem.

47

Área do conhecimento: Direito
FEMINICÍDIO: UM FENÔMENO SOCIOCULTURAL
Ana Maria Couto de Prada (FANEC) , Maria do Socorro Santos Ribeiro (FANEC) ,
Rose Mary Santana Conceição (FANEC) , Emanuel de Sousa Campos (FANEC)
(amfiocruz@gmail.com, socorrogsr@gmail.com, rosemary.s.c@hotmail.com,
emmanuelcampos@ig.com.br)
Resumo
Introdução:A violência contra as mulheres como um meio de preservação da dominação
masculina sobre o gênero feminino faz parte da história até o presente momento, em
diversas culturas e regiões do mundo. Nos diversos níveis das relações interpessoais, o
feminicídio representa a mais elevada conduta violenta ou a forma mais extremada do
terror sexista. Reflexos de uma cultura patriarcal, machista e misógina, que não apenas
afeta as mulheres na sua condição de gênero, mas promove o aniquilamento de sua
condição de existência. Conquanto, o reconhecimento da necessidade de tipificá-lo
como qualificadora do crime de homicídio, acaba reafirmando essa categoria de
pensamento, apesar dos avanços em termos jurídicos, como a Lei Maria da Penha, como
também constitui conteúdo de luta que transcende a utilidade simbólica e concreta do
enfrentamento político às múltiplas violências de gênero.Objetivo:O objetivo desse
trabalho é compreender a dimensão simbólica e cultural estruturada do espectro que
circunda o feminicídio, bem como, a importância desse dispositivo jurídico no
enfrentamento da violência contra as mulheres. Metodologia:Trata-se de um estudo
bibliográfico, que visa situar a Lei 13, 104/2015 no contexto histórico e das
circunstâncias em que a fez emergir no ordenamento jurídico pátrio. Conclusão:
Conclui-se que embora relevante o papel da lei em questão, as barreiras culturais
defrontadas exigem maior esforço daqueles que a manejam para que esta venha se
constituir como instrumento concreto de resolução sociopolítico no enfrentamento dessa
espécie de violência.
Palavras-chave: Feminicídio, Violência contra a mulher, Dimensão simbólica/cultural.
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ARBITRAGEM
Adriano Romualdo Fernandes de Araújo -FANEC, Luiz André - FANEC, Leonel
Nascimento - FANEC, Rose Mary - FANEC, Sidney Albuquerque - FANEC.
arfa297@yahoo.com.br; luizandrecm@bol.com.br; leonelcmt@outlook.com.br;
Rosemary.s.c@hotmail.com; sidney_albuquerque@live.com
Resumo
O presente ensaio versa a despeito da Arbitragem como uma ferramenta de resolução de
conflito que, de forma mais efetiva foi introduzido no ordenamento jurídico com a Lei
9.307/96 para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Esse modelo
regulamenta a arbitragem, garantindo a aplicação dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade, ou seja, o Árbitro só poderá agir de acordo
com tais pressupostos tendo, também, como deveres a competência, diligência e
discrição. A arbitragem deverá ser aplicada através de convenção entre as partes com
cláusula específica para tal, obedecendo ao procedimento estipulado por estas na
convenção arbitral. Portanto, a Arbitragem é um método de resolução de conflitos
relativos a direitos patrimoniais disponíveis que visa da celeridade e desafogo ao poder
judiciário além de, de forma mais sigilosa, resolver litígios convencionados entre os
litigantes.
Palavras-chave: Ferramenta, Sigilosa, Litígio, Celeridade, Método
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Área do conhecimento: Direito
AS POLÍCIAS MILITARES NO BRASIL E A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO 51/2013 (DESMILITARIZAÇÃO DAS POLÍCIAS
MILITARES)
Pedro Vitor Dantas (FANEC), Josué Miranda dos Santos (FANEC), Emmanuel de
Sousa Campos (FANEC)
pedrodantasv@hotmail.com, fanecmiranda2017@gmail.com,
emmanuelcampos@ig.com.br.
Resumo
Introdução:O modelo policial brasileiro, herdado da ditadura militar (1964-1985), tem
se revelado um empecilho a dinâmicas institucionais sistêmicas e inteligentes, as poucas
políticas nacionais de segurança pública dignas desse nome esbarram em obstáculos que
ultrapassam seu domínio de intervenção. As Polícias Militares obrigam-se a obedecer
regulamentos disciplinares inspirados no regime vigente no Exército (Decreto-lei n.
667/69) e a seguir o preceito de administração do Exército (Decreto n. 88.777/83),
ficando explícito o poder que o exército tem de coordenar, conduzir e controlar através
da IGPM -Inspetoria Geral das Polícias Militares as atividades da PM. De tal modo,
configurando de fato que as PMs são reservas automáticas do Exército. Assim, em
praticamente todos os países do mundo a PM - Policia Militar é reserva do Exército em
caso de guerra no exterior. Afinal, esta polícia segue uma hierarquia copiada do
Exército. As polícias nada têm a ver com exércitos: são instituições destinadas a garantir
direitos e liberdades dos cidadãos, que estejam sendo violados ou na iminência de sê-lo,
por meios pacíficos ou por uso comedido de força, associado à mediação de conflitos,
nos marcos da legalidade e em estrita observância dos direitos humanos. Objetivo:
A partir da construção sócio histórica das polícias brasileiras descrever a PEC 51/2013
sobre a desmilitarização da polícia militar. Metodologia:Fez-se uma revisão
bibliográfica de autores que versam sobre o assunto, a saber: KUCINSKI (2015); LIMA
(2016); FARIAS (2013, PEC-51); SOARES (2019), entre outros.Conclusão: A
dificuldade no que tange a questão da desmilitarização está em sua questão política.
Além do mais, o conservadorismo hierárquico e retrógrado tem representado um
gargalo na mudança do código disciplinar das PMs, isso dificulta até mesmo a discussão
sobre o tema. Certamente, para que haja profundas mudanças nas organizações policiais
demandará tempo para transição e teria de contar com ampla participação de
profissionais da área e acompanhamento por parte da sociedade.
Palavras-chave: Desmilitarização, Polícia Militar, Unificação das Polícias.

50
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AÇÕES POSSESSÓRIAS
Adriano Romualdo Fernandes de Araújo - FANEC, Luiz André - FANEC, Leonel
Nascimento - FANEC, Rose Mary - FANEC, Sidney Albuquerque - FANEC.
arfa297@yahoo.com.br; luizandrecm@bol.com.br; leonelcmt@outlook.com.br;
Rosemary.s.c@hotmail.com; sidney_albuquerque@live.com
Resumo
O presente ensaio versa a despeito das Ações Possessórias e de como se é dado o
procedimento inicial até o rito final, aprofundando-se na Reintegração de Posse como
objetivo de assegurar a posse do bem do proprietário (possuidor) que, ao menos, atue de
forma indireta como detentor por estar ao passe como possuidor do imóvel, porém, às
vezes, o possuidor nem sempre é o proprietário desse bem e não tem autonomia de
reavê-lo. Portanto, a Reintegração de Posse está delineada contra o abuso do esbulho e
turbação, para que possa resguardar o direito de deter o bem do proprietário ou do
possuidor legítimo, ou seja, restituir-se de quem almeja de forma violenta ou
ilegalmente de um bem imóvel.
Palavras-chave: Ações Possessórias, Reintegração de Posse, Esbulho, Turbação,
Possuidor.
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ANALISE DO TIPO PENAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SÚMULA 593 DO
STJ
Adriano Romualdo Fernandes de Araújo(FANEC), Luiz André(FANEC), Leonel
Nascimento(FANEC), Rose Mary(FANEC), Sidney Albuquerque(FANEC).
arfa297@yahoo.com.br; luizandrecm@bol.com.br; leonelcmt@outlook.com.br;
Rosemary.s.c@hotmail.com; sidney_albuquerque@live.com.
Resumo
O trabalho procura analisar o artigo 217-A do código penal que trata da figura típica do
estupro de vulnerável, fazendo uma explanação dos principais elementos que
configuram o delito em questão, sua forma de consumação e a edição da lei
12.015/2009 que inseriu crime de estupro de vulnerável e revogou o art. 224 do código
penal. O método de pesquisa documental levará a uma abordagem da súmula 593 do
superior tribunal de justiça, que trata de temas de suma importância como: conjugação
carnal, experiência sexual, ato libidinoso e relacionamento amoroso, para que se possa
ter um melhor entendimento do delito em questão.
Palavras-chave: Estupro de Vulnerável, Forma de Consumação, Súmula 593,
Conjugação Carnal, Ato Libidinoso.
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O MANDADO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR APOSENTADORIA
Eugênio Carlos dos Santos Bezerra (FANEC), Danielle Gimene Confessor Alves
(FANEC), Suedja Claudina do N. Pinto Costa (FANEC), Sidnei Antunes Machado
(FANEC)
eugeniobezerra@hotmail.com, danigimene@hotmail.com, suedjapinto@yahoo.com.br,
sidfanxone@gmail.com
Resumo
O presente artigo tem por finalidade mostrar que no direito existem diversas formas de
se alcançar um objetivo (resultado) e que nos casos de garantias de direito líquido e
certo se faz necessária observar a aplicabilidade do remedio jurídico denominado
mandado de segurança para alcancar a eficácia de maneira celere. Onde o mandade de
segurança se caracteriza como uma ação de pela qual a pessoa que sofrer ilegalidade ou
abuso de poder ou receio de sofrê-la, oriundo de autoridade pública ou nos casos em que
se é delegado a terceiros essa autoridade, e não for amparado por habeas corpus ou
habeas data, poderá impetrar a ação no prazo decadencial de 120 dias. Aplicando o
mandato de segurança no caso concreto a para a concessão de benefícios
previdenciários como aposentadoria por idade, no caso, em face da admissibilidade,
pode-se dizer que se tem como resultado a presteza do veículo processual, constituindose na atualidade como meio viável e apto à pronta reparação e à proteção de direitos
prejudicados ou ameaçados do cidadão em face da atuação estatal. Palavras-chave:
mandado; segurança; direito.
Palavras-chave: mandado; segurança; direito.
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A CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO
Eugênio Carlos dos Santos Bezerra (FANEC), Danielle Gimene Confessor Alves
(FANEC), Suedja Claudina do N. Pinto Costa (FANEC), Sidnei Antunes Machado
(FANEC)
eugeniobezerra@hotmail.com, danigimene@hotmail.com, suedjapinto@yahoo.com.br,
sidfanxone@gmail.com
Resumo
O presente artigo tem a finalidade de apresentar uma análise do crime de desacato (CP,
art. 331) a luz da constitucionalidade da lei que tipifica a conduta como crime. Tal
conduta pode ser caracterizada através de palavras, gestos, vias de fato ou qualquer
outro meio que desrespeite o agente público. O carater subjetivo que tipifica a ação
entra em contradição com a Carta Magna, pois nela, é previsto o direito fundamental de
livre manifestação do pensamento. Contudo, não é somente essa previsão constitucional
existente, há também um artigo na Declaração Universal dos Direitos Humanos que
garante o direito de livre manifestação de pensamento e é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro, pois todo tratado sobre direitos humanos que for aprovado em cada
casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, é equivalente à emenda constitucional e superior a leis infraconstitucionais.
Palavras-chave: Constitucionalidade; Desacato; Ilegalidade; Discricionariedade.
Palavras-chave: Constitucionalidade; Desacato; Ilegalidade; Discricionariedade.
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A LEI MARIA DA PENHA E SUA POSSÍVEL INEFICÁCIA
Cynthia Karolayne Felix De Araujo (FANEC), Jaíra Mayany do Nascimento da Silva
(FANEC), Michel Platini Fagundes Bezerra (FANEC), Surama Rayane Do Nascimento
(FANEC), Wedja Rayane Sousa Campos (FANEC)
(cynthia1001felix@gmail.com, mayannyjaira@gmail.com,
michelplatinifb@hotmail.com, suramarayanee@gmail.com,
wedjarayane761@gmail.com)
Resumo
Este artigo visa expor a realidade da violência vivida pelas mulheres no Brasil, bem
como o ordenamento jurídico em vigor e as medidas a serem empregadas, para oferecer
uma maior proteção as mulheres acometidas por crime de violência doméstica e
intrafamiliar. Além disso, objetivamos apresentar os resultados advindos da Lei Maria
da Penha desde sua origem bem como antes e depois de entrar em vigor, como também
a história que levou a sua criação e evolução, observando seus efeitos e sua real
eficiência no ordenamento jurídico brasileiro. Nesta pesquisa foi utilizado o método
bibliográfico, coletando e analisando dados doutrinários, artigos, pesquisas, leis e
decisões judiciais. O presente tema vem a evidenciar os problemas vivenciados pelas
mulheres e a valência da lei em seu cotidiano, fazendo uma comparação por dados dos
crimes anteriores e posteriores a criação da lei. A sua trajetória e aplicabilidade estão
dispostas no decorrer deste artigo, juntamente com as propostas em tramitação no
Congresso Nacional para melhor efetiva-la, observando as falhas em sua aplicação e
limite de abrangência na proteção da mulher.
Palavras-chave: (Crime, Violência, Lei Maria da Penha, Brasil.)
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ESTUDO SOBRE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO (ADO) Nº 26 – CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA E
TRANSFOBIA
Ádria Rayane Silva e Freire (FANEC);
Natallia Tayanny Araujo Anunciação (FANEC);
Richardson Cliverton Olegário de Araujo (FANEC);
Washington Simplicio (FANEC)
PROFESSOR ORIENTADOR: Alan Dias Barros
adriarayane87@gmail.com
natallyatdireito@gmail.com
richaaaraujo@gmail.com
washington.simplicio@hotmail.com
Resumo
Esta pesquisa visa correlacionar e compreender os aspectos teóricos que envolvem os
Direitos dos LGTBQ+ com a ADO nº 26 do STF, aprovada em junho/2019 sobre a
criminalização da homofobia e transfobia, equiparando ao crime de racismo, sendo
inafiançável e imprescritível. Trata-se de ter direito à honra, vida privada, dignidade,
amparados constitucionalmente. Este trabalho terá como base a conscientização de que
a falta de legislação sobre o tema é uma afronta à dignidade humana, bem como
entender o que é homofobia e o que pode ser considerado crime. Homofobia pode ser
definida como uma aversão ou preconceito que algumas pessoas tem contra LGBTQ+, o
que chega a ser inadmissível em pleno 2019. Pode ser considerado homofobia praticar,
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de orientação sexual, bem
como a agressão física, verbal, sexual e moral, tentativa de assassinato etc. Entre os
crimes de ódio, a homofobia é também uma das mais recorrentes, segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública de SP: em 1 ano, 15% das ocorrências de crimes de
ódio foram relacionadas à discriminação sexual, superadas apenas pelas ocorrências de
intolerância racial (42%). Com a decisão, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a
homofobia, segundo o relatório "Homofobia Patrocinada pelo Estado", elaborado pela
Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais
(Ilga). Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com uso de livros, artigos, sites etc.
Com o resultado, entendeu-se acerca dos Direitos Humanos ligados aos homossexuais e
transsexuais e o quão é crucial. A aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso
Nacional aprovar uma lei sobre o tema. Com isso, conclui-se que esse direito é
inegociável e garante uma vida embasada em princípios que a CF/88 defende. É notório
que a impunidade dá legalidade ao criminoso. Ainda, vale salientar que, agora sendo
crime, existe respaldo para as vítimas, assim, tendo seus direitos violados, será aplicada
pena de 1 a 3 anos, além de multa. Se houver divulgação ampla de ato homofóbico em
meios de comunicação, como publicação em rede social, a pena será de 2 a 5 anos, além
de multa.
Palavras-chave: Criminalização da homofobia e transfobia, Crime de racismo, STF.
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A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO
ALZILENE LIMA DO NASCIMENTO FREIRE (FANEC), AMANDA LIMA DO
NASCIMENTO FREIRE(FANEC), LENYANE MAYSA DE SOUZA
GALVÃO(FANEC), THALYSSON TEO LIMA DE FREITAS(FANEC), THIAGO
RAFAEL DE FREITAS (FANEC). PROFESSOR ORIENTADOR: MÁRCIA MARIA
MARTINS DA SILVA CARDOSO(
alzilene03@outlook.com, amandafalcaofreire@hotmail.com, lenygalvao@hotmail.com
tteo44@gmail.com, thiagorafaeldefreitas@gmail.com, marciammsc@hotmail.com

Resumo
O CPC/2015, com vistas ao direito constitucional, trouxe incontáveis benefícios voltado
para a celeridade, efetividade nas demandas e economia processual. Neste sentido o
presente trabalho, analisa a importância dos métodos de soluções de conflitos, com
ênfase na mediação. No CPC/2015, em seu artigo 3º, §2º, que integra o capítulo das
normas fundamentais, estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a
solução consensual dos conflitos”. Continuando, o §3º destaca que “a conciliação, a
mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser mais estimulados pelos
juízes, advogados, defensores públicos e membros do ministério público, inclusive
durante o curso do processo judicial. Neste sentido, o presente trabalho objetiva analisar
detalhadamente o método da mediação, contemplando suas caraterísticas, legislações e
todo o procedimento prático, desde o início da audiência, até o final, com a celebração
do termo de acordo entre as partes. Para tanto, foi utilizada como metodologia, estudos
bibliográficos, documentários e pesquisas estatísticas já existentes, que permitiram um
estudo sistemático e aprofundado sobre a importância da mediação. Por fim, a partir da
análise dos resultados qualitativos e quantitativos, foi possível concluir a eficácia da
mediação e as várias vantagens oriundas do referido método de resolução de conflito,
tais como: celeridade, satisfação das partes, economia processual, resolução real do
litigio, dentre outras. Portanto, é certo afirmar que o instituto da mediação é muito
importante para o sistema jurídico, visto as próprias partes transigem sobre o conflito e
resolvem o litígio de forma célere e eficaz, praticidade que gera economia e a celeridade
processual.
Palavras-chave: Conflitos, mediação, solução
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A PATENTE DE RECEITAS CULINÁRIAS E O DIREITO AUTORAL
Luis Felipe Batista das Neves da Silva (UFRN), Yanko Marcius de Alencar Xavier
(UFRN)
luisfelipe131@gmail.com, yanko.xavier@gmail.com
Resumo
Imagine criar uma obra totalmente inédita e original de sua autoria, algum tempo depois
tentar oferecê-la no mercado para poder lucrar com sua obra e descobrir que outra
pessoa está oferecendo o mesmo produto de criação sua. Esta foi a situação que o chef
Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó em São Paulo, se encontrou quando tentou
oferecer seus dadinhos de tapioca no Festival de música Lollapalooza. Cada vez mais
frequente é a situação de um estabelecimento A movendo uma ação contra o
estabelecimento B por uso uso indevido de suas elaborações culinárias, ou seja, plágio e
concorrência desleal, casos que vão desde um bolo até cardápios inteiros. Esta não é
situação atípica no Brasil, pois, segundo a legislação atual, não é possível patente ou
proteção pelo direito de autor a receita culinária. Hoje o chef ou restaurante que desejar
ter suas obras resguardadas pela lei deverá publicar em obra literária, como livro, mas
isso não a protegerá da forma que se espera, apenas assegurará que aqueles que tentem
fazer uso comercial da criação dêem o devido crédito ao criador, mas não os proibirá de
executar os métodos de preparo, pois a lei assim não o acoberta. Isto posto, não se pode
contabilizar os prejuízos que os chefs e restaurantes autores das obras vivenciam em
razão da lacuna legislativa. Assegurar os direitos autorias é a única maneira de
incentivar que os indivíduos continuem a inovar com suas criações na sociedade. O
estudo de casos e o uso do Direito comparado é essencial para este estudo além ouvir as
entidades de classe como a ABRASEL, que há anos tem mobilizado esforços para que
os registros de receitas culinárias sejam acolhidos pelo direito de autor. Portanto,
podemos observar que existe uma demanda social para que a lacuna legislativa seja
colmatada em prol da proteção desse direito fundamental dos autores, para que assim
possam exercer propriamente suas liberdades positivas.
Palavras-chave: Direito autoral, Patente, Propriedade intelectual, Direitos
fundamentais, ABRASEL

58

Área do conhecimento: Direito
O DIREITO À VIDA A LUZ DA CONSTITUIÇÃO E LEI ORDINÁRIA
BARBÁRIE EM ALCAÇUZ.
Ádria Rayane Silva e Freire (FANEC)
Jane Karoline Carvalho de Aguiar Ramos (FANEC)
Natalia Tayanny Araujo Anunciação (FANEC)
Richardson Araujo (FANEC)
Washington Simplicio (FANEC)
Professores orientadores: Noel de Oliveira Bastos e Daniel de Oliveira Araú
adriarayane87@gmail.com
janeksenac4@gmail.com
natallyatdireito@gmail.com
richaaaraujo@gmail.com
washington.simplicio@gmail.com
Resumo
Introdução: destacar a rebelião do dia 14/01/2017 em alcaçuz/RN, a barbárie e
destruição cometida pelos detentos nos fez refletir sobre o que é dever do Estado e o que
é o direito do apenado. Objetivos: expor sobre uma análise da importância da estatal
para a efetivação dos direitos do apenado. Metodologia: utilizou uma pesquisa
bibliográfica, baseada em livros e periódicos que abordam a temática. Resultados: Todo
este ordenamento quando não exercitado legalmente pelo Estado corrobora para a
situação caótica enfrentada pelo sistema prisional brasileiro. Considerações Finais: O
Estado ao desempenhar seu papel constitucional tem o dever de garantir os direitos
sociais, a dignidade humana e a justiça social, devendo considera estes valores quando
do exercício da tutela dos cidadãos livres ou apenados.
Palavras-chave: Barbárie em Alcaçuz, Direito a vida, Garantias do apenado.
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PRINCIPAIS ESPÉCIES DE CONTRATOS CELEBRADOS NAS
PLATAFORMAS DE MARKETPLACE E SUAS CARACTERÍSTICAS
Fabrício Germano Alves (UFRN), Felipe Lucas Medeiros de Oliveira (UFRN), Leilane
Marcelly Soares de Lima (UFRN), Lucas Parente Nobre (UFRN), Pedro Henrique da
Matta Rodrigues Sousa (UFRN)
(fabriciodireito@gmail.com), (felipelmedeiros@gmail.com);,
(leilanemslima@gmail.com), (lucpar14@gmail.com, (pedro.damatta@outlook.com.br)
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo promover o estudo da possibilidade de se
configurar relações de consumo entre vários fornecedores e um consumidor. No que
concerne a essa possibilidade, busca-se determinar se ocorre a existência desta
modalidade de contrato, que se constitui de uma relação entre uma pluralidade de
fornecedores e um consumidor. Nesse sentido, tal estudo se volta a discorrer sobre a
questão relativa a possibilidade dessa relação específica se constituir como uma relação
contratual legítima, no contexto da plataforma marketplace, visando possibilitar a
compreensão ou esclarecimento da parte consumidora, em caso de problema decorrente
dessa relação e ressaltar sua importância aos fornecedores, de forma que estes tenham
ciência de suas responsabilidades para com outra parte, em tal relação contratual.
Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as características dessa relação,
sobre os parâmetros conceituais do microssistema consumerista, a fim de averiguar essa
possibilidade de constituição da referida relação contratual, na plataforma marketplace.
A metodologia adotada, constitui-se de uma abordagem dedutiva e qualitativa, de
natureza aplicada e com objetivo descritivo, utilizando como procedimento técnico, a
pesquisa bibliográfica e documental. Portanto, conclui-se que tal possibilidade pode se
dar desde que ambas as pessoas físicas e jurídicas desenvolvam as atividades previstas
no artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, com habitualidade e
profissionalismo.
Palavras-chave: Palavras-chave: Direitos do Consumidor, Relações Contratuais,
Consumidor, Fornecedor.
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POSSIBILIDADE DE PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS:
NACIONALIDADE BRASILEIRA.
Brenda Nayara Mendes da Silva (FANEC) Edjeferson Gaspar (FANEC) Everaldo
Gomes da Silva (FANEC) David Ronald (FANEC) Hayanne Maisa (FANEC)
brendamendes7@gmail.com
brendamendesadv@hotmail.com
Resumo
O presente artigo aborda aspectos teóricos e práticos sobre a possibilidade de perda dos
direitos políticos da nacionalidade brasileira. Tem como argumento de introdução do
direito à nacionalidade de acordo com o direito constitucional brasileiro, obedecendo o
costume das doutrinas e jurisprudências, uma análise sintética das formas de
administração da perda e reaquisição da nacionalidade. Este tema tem a Extrema
importância no convívio da sociedade representando uma forma intrínseca para o ser
humano. É objetivo falar sobre as suas importâncias tendo como finalidade estudar
fundamentos e conceitos, pelo que será demonstrado, constata-se que a perda dos
direitos políticos necessita de uma análise mais detalhada no que tange a aquisição de
uma nova identidade e a possibilidade fortuito da perda da nacionalidade originária.
Palavras-chave: Perda dos Direitos Políticos, Nacionalidade, Cidadania.
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ADSON GABRIEL DA SILVA PEREIRA(FANEC), DANIELE DIAS
COSMO(FANEC), HÉLIO MARQUES DA SILVA SANTOS(FANEC), IANDRA
ELEN DANTAS OLIVEIRA VENTURA(FANEC), JUCICLEIDE LIRA DO
NASCIMENTO(FANEC), ALAN DIAS BARROS
(gabrieladson99@gmail.com, danidias710@gmail.com,
heliomarques1995@hotmail.com, iandra123elen@gmail.com,
jucylira21@hotmail.com)
Resumo
Trata da alienação parental como violadora dos direitos fundamentais da criança e do
adolescente, e sua evolução histórica. O surgimento do divórcio e sua ascensão
contribuíram de forma significativa para o surgimento de novos tipos de família,
promovendo conflitos familiares motivados por sentimentos diversos, tais como:
frustração, insegurança e desamparo. Em meio a essa realidade, a mágoa oriunda do
processo de término do relacionamento amoroso, faz com que a criança se torne um
meio de vingança, movido por uma das partes, no intuito de atingir o ex-cônjuge. O
objetivo dessa pesquisa é analisar o posicionamento e a visão jurídica sobre o tema, bem
como averiguar o processo referente ao posicionamento jurídico perante a criança e ao
adolescente na forma punitiva. Foram utilizadas, como base metodológica, pesquisas
bibliográficas e doutrinárias. Dessa forma, é possível concluir que a alienação parental
pode acarretar diversos fatores prejudiciais à prole. Diante do ordenamento jurídico, é
imprescindível a participação ativa do Ministério Público no enfrentamento à alienação
parental e que o Estado proteja os direitos fundamentais das crianças e adolescentes de
qualquer violação desses direitos, para não estejam inseridos em contexto social e
familiar hostil, mas cresçam em um ambiente saudável e harmonioso.
Palavras-chave: Direitos fundamentais, Dignidade da pessoa humana, Crianças e
adolescentes, Constituição.
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A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS NA
COMPLEMENTAÇÃO DOS ALIMENTOS
Alana dos Santos Souza (FANEC), Ana Maria Silva da Costa e Lira (FANEC), Brenda
Marinho da Silva (FANEC), Ingryd Samantha Martins Barbosa (FANEC), Noel de
Oliveira Bastos (FANEC)
Viviane Santos de Sá (FANEC)
(alana_souzza@hotmail.com, anamaria.silva2002@yahoo.com,
brenda.12.marinho@gmail.com, ingryd2011barbosa@bol.com.br,
npbastos@hotmail.com, vivianedesaesouza@gmail.com)
Resumo
Este trabalho é voltado da responsabilidade dos avós(paternos e maternos) em face da
pensão alimentícia que será arcado pelos mesmos ao menor necessitado, que precisa de
mantimentos para sua subsistência. Objetiva-se com essa pesquisa, analisar se a
responsabilidade da pensão avoenga em relação aos netos é solidária ou subsidiária e
quando se dará a substituição ou complementação de pensão paga pelos pais que são os
devedores principais obrigados pela prestação dos alimentos. É de suma importância
fazer uma breve análise dos posicionamentos dos tribunais superiores a respeito da
obrigação alimentar avoenga, visto que é um tema bem discutido no ordenamento
jurídico brasileiro, onde caso os devedores principais(pai e mãe) não pague alimentos,
os avós poderão ser acionados para cumprirem com tal obrigação. Dessa forma,
conforme está previsto nos artigos 1.694 e 1.696, ambos do código Civil, e na
Constituição Federal de solidariedade familiar, deve de assistência mútua e dignidade da
pessoa humana que deve reinar entre os familiares.
Palavras-chave: Alimentos, obrigação alimentar, subsidiariedade, responsabilidade
avoenga
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A RECUSA À ADESÃO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E O CONFLITO
ENTRE AS ESFERAS INDIVIDUAL E COLETIVA.
Itamara Sara Medeiros de Araújo (FANEC), Adryana de Macedo Furtado Seabra de
Mello (FANEC), Walter Fagundes da Silva (FANEC), Alan Dias Barros (FANEC),
Maria das Vitórias dos Santos Medeiros (FANEC)
(itamarasara@hotmail.com, adryanafurtado@yahoo.com.br, walteralga@yahoo.com.br,
alandbarros@yahoo.com.br, vitoriasantos@gmail.com)
Resumo
Os programas de imunizações são excelentes ferramentas no combate as doenças
infectocontagiosas. A necessidade de manutenção de um cenário livre dessas mazelas
está presente na pauta das políticas estatais, sendo previstas em leis garantidas pela
Constituição Federal e possuem orçamento governamental para esta finalidade. Desse
modo, o objetivo desse artigo é discutir acerca da recusa por parte da população em
relação às vacinas, assim como analisar em quais circunstâncias essa não aceitação é
permitida, uma vez que, por razões distintas, as pessoas não participam das campanhas
de vacinação, fazendo-se necessária a intervenção do Estado. Buscaremos, também,
através de pesquisas bibliográficas e jurisprudências aplicáveis, demonstrar que
independentemente das decisões particulares, os direitos individuais não podem se
sobrepor aos direitos coletivos, pois as consequências recaem sobre toda a população.
Constatamos dessa forma que, a recusa vacinal tem ameaçado o sistema de imunização
trazendo à tona doenças que haviam sido erradicadas.
Palavras-chave: Imunizações, Vacinas, Campanhas de Vacinação, Intervenção do
Estado, Direitos.
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A VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A
IMPORTÂNCIA DA DENÚNCIA PARA VIABILIZAR A INTERVENÇÃO DO
CONSELHO TUTELAR
Rosa Maria da Silva (FANEC), Thassiana Ramos de Lira (FANEC), Professora
orientadora Márcia Maria Martins da Silva Cardoso - (FANEC), Professor co-orientador
Alan Dias Barros (FANEC).
rosa.maria_12345@outlook.com, thassianaramos@hotmail.com,
marciammsc@hotmail.com
Resumo
O Estatuto da Criança e do Adolescente define direitos e busca garantir a proteção
integral dos menores de 18 anos de idade. Destarte, o aludida legislação busca protegêlos de situações que envolvam maus tratos, abandono, negligência, omissão, dentre
outras dimensões que violam direitos. No entanto, muitas vezes, a violação do direito da
criança e do adolescente ocorre dentro do próprio ambiente familiar, fato que permite ao
Conselho Tutelar, adentrar na referida instituição privada para averiguar e tomar as
decisões cabíveis. Todavia, para que a aludida intervenção ocorra, o Conselho Tutelar,
na maioria das vezes, age após denúncias feitas pela sociedade. Destarte, o presente
trabalho buscou analisar fragilidades e desafios que envolvem o ato da denúncia, no
contexto da violação doméstica a garantia e proteção dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Para tanto, foi utilizada a metodologia qualitativa e quantitativa, baseada
em estudos bibliográficos e pesquisas já existentes. Diante do exposto, chegou-se a
alguns resultados, tais como: a) o Estado, na maioria das vezes, por meio do Conselho
Tutelar, adentra em ambientes familiares que violam direitos de crianças e adolescentes,
a partir de denúncias realizadas pela sociedade; b) muitos direitos de crianças e
adolescentes são violados, porém como ocorrem dentro do ambiente familiar, em alguns
casos, a vizinhança e a escola não tomam conhecimento e, portanto, não denunciam, e
em outros casos, apesar de tomarem conhecimento, os vizinhos, familiares ou até
mesmo professores, não cumprem o dever de denunciar; c) muitas crianças e
adolescentes sentem vergonha ou medo perante a violência que sobre e, por
conseguinte, não denunciam; d) há poucas ações voltadas para o estímulo e
sensibilização sobre a importância da denúncia; e) alguns membros da sociedade,
desconhecem a obrigação de denunciar e, por conseguinte, omitem o dever social.
Percebe-se, portanto, que deveria existir mais ações públicas voltadas para a
socialização dos direitos das crianças e dos adolescentes, objetivando sensibilizar a
sociedade sobre o dever de garantir e lutar pela efetivação dos aludidos direitos.
Palavras-chave: Direitos Violados, Crianças, Adolescentes, Denúncia, Conselho
Tutelar
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO JUIZ PELOS ATOS JUDICIAIS
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Waldson José Campos de Souza (FANEC), Diego Sidrim Gomes de Melo (FANEC),
Viviane Santos de Sá e Souza (FANEC)
(deyseanekeliatavares@gmail.com , josalviano@hotmail.com,
waldson.campos92@gmail.com, diego-sidrim@hotmail.com,
vivianedesaesouza@gmail.com)
Resumo
Pretende explorar o grau de responsabilidade dos magistrados com seus atos judiciais.
Não busca o trabalho em tratar dos tribunais, mas dos atos do juiz no processo. Esta
pesquisa não tem como foco, também o ativismo judicial. É discussão ampla que há
muito tempo vem repercutindo na sociedade brasileira. Atualmente tais decisões em
alguns tribunais têm sido alvo de críticas por advogados, promotores, intelectuais e
parte da sociedade formadora de opiniões na área jurídica, no qual esses atos vão
aparecendo no curso do processo, com a sentença, decisão interlocutória e o despacho,
em alguns casos tem provocado uma certa instabilidade de interpretações no judiciário.
O que será discorrido nesse artigo e as perspectivas que essas resoluções acarretará. A
metodologia consiste em pesquisa de natureza aplicada, com abordagem hipotéticodedutiva e qualitativa, com objetivo descrito e de propor avaliação formativa. O
resultado esperado é fornecer informações que possa servir de inspiração e orientação
ao meio acadêmico, quem venha precisar de uma literatura pertinente chegaremos à
conclusão que as decisões promulgadas geram determinadas inquietações nos
ordenamentos jurídicos.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil, Tribunais; Atos judiciais.
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ANÁLISE CRÍTICA DA LEI Nº 12.737/12, LEI CAROLINA DIECKMANN: A
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Marinho da Silva (FANEC), Ingryd Samantha Martins Barbosa (FANEC), Alan Dias
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alandbarros@yahoo.com.br, sandresson1@hotmail.com)
Resumo
O presente estudo consiste em uma análise crítica dos principais aspectos sobre a Lei
12.737 de 2012, a chamada lei “Carolina Dieckmann”, a lei que tipifica os chamados
delitos ou crimes cibernéticos. O Projeto de Lei foi proposto diante de uma situação
específica vivenciada pela atriz Carolina Dieckmann em maio de 2011, após a atriz ter
seu computador invadido e seus arquivos pessoais subtraídos, inclusive com a
publicação de fotos íntimas que rapidamente se espalharam pela internet através das
redes sociais. A lei veio a ser sancionada em dezembro de 2012, a alteração do Código
Penal foi apelidada com o nome da atriz. Com o estudo foi possível concluir que a lei
não se torna totalmente eficaz, levando-se em consideração alguns aspectos e lacunas
encontradas, que apesar de encontrar amparo legal da lei de crimes virtuais no Código
Penal. Pode-se mencionar a dificuldade que as autoridades têm na hora de aplicar o tipo
penal por não conseguir com facilidade a identificação dos criminosos pela burocracia
do judiciário.
Palavras-chave: Crime virtual, Código penal, Invasão de privacidade, Lei Carolina
Dieckmann.

67

Área do conhecimento: Direito
RESPONSABILIDADE PENAL DOS FORNECEDORES ATUANTES NAS
PLATAFORMAS DE MARKETPLACE
Leilane Marcelly Soares de Lima (UFRN)
Fabricio Germano Alves (UFRN)
Pedro Henrique da Mata Rodrigues Sousa (UFRN)
Lucas Parente Nobre (UFRN)
leilane_marcelly@hotmail.com, lucpar14@gmail.com, fabriciodireito@gmail.com e
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Resumo
O presente trabalho versa sobre as relações consumeristas estabelecidas online e
propõe-se a discutir especificamente a respeito dos crimes cometidos pelos fornecedores
que atuam nas plataformas digitais de marketplace. Sob tal prisma, questiona-se quais
condutas tipificadas no Código de Defesa do Consumidor se adequam aos ilícitos
praticados nas referidas plataformas. A discussão se faz necessária pois novas formas de
relacionamento comercial se estabeleceram e o reconhecimento de condutas criminosas
nesse contexto permite uma atuação efetiva do Estado no sentido de tutelar de forma
preventiva ou repressiva (na esfera penal) bens juridicamente protegidos. Nesse sentido,
propõe-se identificar e descrever os crimes previstos no Código de Defesa do
Consumidor que se aplicam a esta área, a partir de metodologia de pesquisa hipotéticodedutiva, realizada com abordagem qualitativa e propósito descritivo, objetivando
apresentar os crimes e as formas de responsabilização penal dos agentes supracitados.
Nas plataformas de marketplace podem ser encontrados os crimes de omissão de sinais
ostensivos ou dizeres (Art. 63, CDC), não comunicação sobre a nocividade e
periculosidade do produto (Art. 64, CDC), publicidade abusiva e enganosa (promoção
ou omissão de informação nociva ou enganosa, Art. 66, CDC), omissão de informações
ao consumidor (Art. 72, CDC) e omissão na entrega de garantia (Art. 74, CDC). Desta
feita, observa-se que o conhecimento de tal legislação, apesar de antiga para os padrões
tecnológicos desenvolvidos atualmente, confere ao consumidor possibilidade de exercer
seus direitos enquanto cidadão e utilizar-se dos mecanismos estatais para exigir o
cumprimento de obrigações essenciais ao desenvolvimento econômico e social
brasileiro na seara consumerista.
Palavras-chave: Responsabilidade penal. Marketplace. Relações de consumo.

68

Área do conhecimento: Direito
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Resumo
Este trabalho faz breve análise do tratamento jurídico dado ao nascituro, bem como a
sua proteção nos diferentes ordenamentos jurídicos pesquisados. Seu objetivo é
comparar o tratamento jurídico dispensado ao nascituro em variados ordenamentos ao
longo do tempo, traçando um paralelo com a legislação brasileira em vigor. Nessa
pesquisa foi utilizado o método bibliográfico, coletando e analisando dados
doutrinários, jurisprudenciais e legais a partir de livros, artigos, decisões judiciais e leis
nacionais e estrangeiras para a construção da análise. O presente tema é controverso na
doutrina brasileira, bem como também é antagônico em diversos ordenamentos
jurídicos pesquisados, existindo várias teorias explicativas a serem ministradas ao
nascituro, contudo, a legislação brasileira adota duas teorias: natalista e concepcionista.
Observamos que sua origem advém historicamente do direito romano. Mediante ao
exposto, observamos que o direito do nascituro é bem divergente entre os ordenamentos
jurídicos abordado no estudo. É visível que o nascituro no direito brasileiro tem seus
fundamentos e alicerce, no Direito Romano. Dessa forma, para compreendermos melhor
o tratamento aplicado ao nascituro é de suma importância o estudo da sua origem no
Direito Romano e sua evolução nos diversos ordenamentos jurídicos vigentes que
sofreram sua influência.
Palavras-chave: Nascituro, Ordenamento jurídico, Teorias, Evolução.
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alanbarros@yahoo.com.br, araujodaniel@hotmail.com
Resumo
O trabalho tem por objetivo discorrer sobre o princípio da legalidade observando a
necessidade e obrigação de contratação de servidores dentro das instituições públicas
federais. O princípio da legalidade, representa a subordinação da administração pública
á vontade popular, isto é, o exercício da função administrativa não pode ser pautado
pela vontade da administração ou dos agentes públicos. A administração pública só
pode praticar as condutas autorizadas em lei. A lei 8112, de 11 de dezembro de 1990,
(estatuto do servidor público), representa o regime jurídico dos servidores públicos
federais estabelecendo, dentre outras coisas, outros direitos e deveres desses agentes
administrativos no exercício de suas funções. A metodologia da pesquisa foi baseada
em consultas bibliográficas e pesquisa. E por fim, o trabalho obteve respostas concretas
da real eficácia do princípio da legalidade como normativa e regulamentação para a
contratação de servidores públicos no âmbito federal.
Palavras-chave: legalidade, contratação, Administração Pública
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kleberanderson@bol.com.br, valsantos.limapsicologia@gmail.com,
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Resumo
O trabalho foi elaborado através de pesquisas bibliográficas propondo-se a apresentar
noções sobre títulos de crédito, que se relaciona com à sua finalidade, natureza jurídica
e a classificação ao direito incorporado. Inicialmente, na introdução do trabalho,
apresenta-se a finalidade dos títulos de crédito, destacando-se sua fundamental
importância na circulação de direito de créditos, facilitando as atividades econômicas.
Em seguida, fazemos a menção da natureza do título de crédito, quando for o título pro
soluto, acarretando a extinção do título de credito da obrigação com sua transferência ao
credor correspondendo ao pagamento, se ouve efeito, será preciso que a cláusula
explícita gere a regra geral que o título tenha natureza pro solvendo. Por fim, destacamse algumas categorias utilizadas pela doutrina para classificar os incorporo dos títulos de
crédito.
Palavras-chave: Títulos, Finalidade, Natureza jurídica, Classificação.
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Resumo
Considerando a responsabilização penal cabível aos fornecedores praticantes de fato
delituoso nas plataformas digitais de marketplace, o presente trabalho versa sobre o
crime omissão na entrega de termo de garantia adequadamente preenchido e com
especificação clara de seu conteúdo ao consumidor. Observa-se certa dificuldade em
identificar os responsáveis por conferir garantia em diversos produtos ofertados online,
tendo em vista que não estão dispostos de forma física ao alcance dos consumidores ou
dos órgãos de fiscalização, principalmente nos casos com multiplicidade de
fornecedores, como ocorre nas plataformas de marketplace. O reconhecimento de
condutas que ferem bens juridicamente protegidos, in casu a segurança coletiva nas
relações de consumo, permite uma atuação efetiva do Estado em responder de forma
preventiva ou repressiva atos que atentam à ordem pública. Neste sentido, o presente
trabalho se propõe a identificar e descrever como pode se configurar no marketplace o
crime de omissão de garantia previsto no Código de Defesa do Consumidor (Art. 74), a
partir de metodologia de pesquisa hipotético-dedutiva, realizada com uma abordagem
qualitativa e um propósito descritivo, utilizando-se de pesquisa bibliográfica. Em
contexto prático, tal crime se configura quando fornecedores diretos ou indiretos se
abstém de conferir garantia sobre a coisa (objeto) ou serviço ofertado, transferindo a
responsabilidade e tornando a informação confusa ao consumidor. Identifica-se que
jurisprudencialmente, a responsabilidade em conferir garantia é comum à todos os
fornecedores envolvidos na relação consumerista. Assim, a partir de tal conhecimento, o
cidadão consumidor pode exigir cumprimento de tal prerrogativa por todos os sujeitos
fornecedores envolvidos na relação de consumo.
Palavras-chave: Marketplace. Omissão de garantia. Consumidor.
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SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA
Edigleis Ferreira Galvao(FANEC), Jaksomerio Ferreira Galvao(FANEC), José
Francisco da Silva Filho(FANEC), Kleber Anderson de Souza(FANEC), Valquíria
Santos da Fonseca Lima(FANEC), Orientador: Noel Basto
edigleisferreira@gmail.com, fgalvaoj@gmail.com, jfilho1980silva@gmail.com,
kleberanderson@bol.com.br, valsantos.limapsicologia@gmail.com,
npbastos@hotmail.com
Resumo
O trabalho analisa o conceito de sujeito ativo da obrigação tributária com ênfase na
pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento.
O sujeito ativo é o credor da obrigação tributária, é quem cobra o tributo, fiscaliza,
constitui crédito tributário mediante lançamento, inscreve em dívida ativa e exige o
pagamento por meio ajuizamento de execução fiscal, quando necessário. Sendo uma
pessoa jurídica de direito público, sendo o próprio ente o federativo união, estado,
município e distrito federal, uma autarquia ou uma fundação pública. Nos casos de
IPVA, a constituição fala que é competência do estado membro com base constitucional
por meio da lei ordinária instituir o IPVA. Sendo assim, conclui-se que o sujeito ativo
em uma relação tributária, é a pessoa jurídica que possui o direito de exigir a obrigação
tributária
Palavras-chave: sujeito, obrigação, tributos
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marciammsc@hotmail.com
Resumo
O presente trabalho de pesquisa objetivou conhecer a eficácia do método da conciliação
na resolução de conflitos, para tanto, utilizou-se da metodologia qualitativa e
quantitativa, por meio da de estudos bibliográficos, legislações e análises de pesquisas
já existentes. Diante do exposto, foi possível constatar que a conciliação é um dos
procedimentos mais eficientes e eficazes na solução alternativa de conflitos, sendo mais
comumente usado para solucionar desavenças mais simples ou restritas, tendo um
conciliador ativo, neutro e imparcial a lide. É um método célere, eficaz, econômico,
pacífico e justo porque as próprias partes entram em comum acordo, por meio da
intervenção imparcial do conciliador. Busca-se por meio da conciliação, o emprego dos
princípios da boa-fé objetiva, da oralidade, lealdade, da celeridade processual, da
informalidade, dentre outros. As conciliações podem ocorrer de forma extraprocessual
ou endoprocessual. Em ambos os casos o objetivo é induzir as partes a encontrarem, por
seus próprios meios e análises, uma solução duradoura para o conflito. Portanto, em
conformidade com o novo código de processo civil, o método da conciliação apresentase como meio célere e eficaz para que se alcance o desenlaço das lides, além do
exposto, gera economia processual e colabora com a desobstrução dos inúmeros e
morosos processos jurídicos.
Palavras-chave: Conciliação, resolução de conflitos, eficácia.
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AS POSSIBILIDADES DE TUTELA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR NO
MARKETPLACE PELO PROCON
Fabrício Germano Alves (UFRN), Felipe Lucas Medeiros de Oliveira (UFRN), Mariana
Câmara de Araújo
fabriciodireito@gmail.com, felipelmedeiros@gmail.com,
marrie.camara@yahoo.com.br
Resumo
O presente trabalho trata da responsabilidade administrativa dos fornecedores que atuam
no marketplace, com enfoque nas ocasiões em que o Procon pode impor medidas
administrativas com o intuito de proteger o consumidor. Com a ampliação do modelo
do marketplace dentro da esfera do comércio eletrônico, cresce a necessidade de buscar
a efetiva tutela dos direitos do consumidor. Dada a novidade desse tipo de relação, os
consumidores podem sofrer pela carência de informações acerca de suas garantias e das
responsabilidades dos fornecedores que atuam no marketplace e da plataforma em si,
inclusive sobre o quão protegidos eles são pelo órgão de defesa do consumidor, o
Procon. Urge, portanto, a necessidade de se esclarecer esta questão para que as pessoas
que utilizam ou pretendem utilizar este tipo de negócio possam ter mais confiança
transmitida pela segurança jurídica efetiva. O objetivo do artigo é definir a competência
do órgão na seara administrativa, identificando as ocasiões em que este possa tutelar os
direitos do consumidor. A metodologia consiste em pesquisa hipotético-dedutiva, com
abordagem qualitativa e propósito descritivo. Encontra-se no Código de Defesa do
Consumidor que o Procon deve atuar sempre que constatar prática abusiva cometida
pelos fornecedores, esteja expressamente configurada ou não no seu art. 39, impondo as
sanções cabíveis dentre as estipuladas no art. 56 do referido diploma. Chega-se a
conclusão que o ente tem um importante papel na resolução de lides advindas de
relações de consumo, por vezes, inclusive, facilitando ou mesmo dispensando a tutela
judicial de tal questão.
Palavras-chave: Consumidor, Administrativo, Marketplace

75

Área do conhecimento: Direito
DIREITO DO APENADO A VISITA ÍNTIMA DENTRO DO SISTEMA
PRISIONAL
Kleber Anderson de Souza (Fanec),José Francisco da Silva filho(Fanec),jaksomerio
Ferreira Galvão (Fanec),edigleis ferreira Galvão (Fanec),Valkiria Santos da Fonseca
lima(Fanec)
Kleberanderson@bol.com.br,edigleisferreira@gmail.com,fgalvaoj@gmail.com,jfilho19
80@gmail.com,valsantos.limapsicologia@gmail.com
Resumo
Discorrer sobre a visita íntima para os apenados dentro do sistema carcerário
brasileiro,metodologia abrange consulta e pesquisas bibliográficas, diante das pesquisas
foram encontradas respostas positivas para que se preservem e mantenham conforme a
lei,as visitas íntimas no sistema prisional brasileiro como forma de garantia dos direitos
fundamentais dos apenados, bem como a manutenção da ordem dentro das instituições
prisionais,o estudo é necessário para que se obtenha respostas concretas da real
representação do modelo de visitas íntimas no sistema carcerário brasileiro.
Palavras-chave: Direito,apenado,visita íntima.
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A ARBITRAGEM: MÉTODO ALTERNATIVO CÉLERE E EFICAZ DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Silvio Mario Sales (FANEC), Márcia Maria Martins da Silva Cardoso (FANEC)
silviomsales@hotmail.com, marciammsc@hotmail.com
Resumo
A presente pesquisa cientifica aborda o método da arbitragem, com o objetivo de
aprofundar conhecimentos sobre o aludido procedimento de resolução de conflitos. Para
tanto, por meio da metodologia qualitativa baseada em pesquisas bibliográficas, com a
ênfase a obras de historiadores e doutrinadores do direito, torna-se possível adentrar na
contextualização histórica e situar o método da arbitragem em sua origem, o que
permite conhecer o conceito em sua essência, princípios e a sua aplicabilidade. Na
arbitragem o árbitro tem o poder de Juiz e, portanto, é obrigatório que ele tenha
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Durante a audiência
pode ouvir testemunhas, colher depoimentos das partes, determinar a realização de
perícia ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de
oficio. A aplicabilidade encontra-se na cláusula compromissória e no compromisso
arbitral, já a sentença proferida pelo árbitro terá o mesmo efeito que uma sentença
proferida por órgãos judiciário, e sendo condenatória, constitui título executivo. Diante
do aprofundamento teórico, tornar-se evidente que a arbitragem é de fato um método
célere e eficaz na solução alternativa de conflitos.
Palavras-chave: Arbitragem, célere, eficaz, solução de conflitos.
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Fabrício Germano Alves (UFRN), Felipe Lucas Medeiros de Oliveira (UFRN), Mariana
Câmara de Araújo (UFRN)
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Resumo
Este artigo aborda as relações consumeristas que surgem com a expansão do
marketplace no comércio eletrônico brasileiro, em especial as questões que se
relacionam com a responsabilização administrativa dos fornecedores que atuam neste
modelo de negócio. Neste ponto, explora-se a tutela de interesses difusos e coletivos dos
consumidores por parte do Ministério Público. O problema situa-se em algumas das
características do marketplace, por exemplo o seu crescimento recente no país, o que
culmina na falta de familiaridade do consumidor com o modelo de negócio, o que acaba
por agravar outro defeito destas plataformas, a irregularidade na disponibilização de
certas informações básicas às quais o consumidor tem direito, dentre outras práticas
abusivas que podem atingir interesses desse grupo. É importante compreender as formas
pelas quais o Ministério Público pode auxiliar o consumidor neste tipo de relação para
que se possa proteger os direitos deste sem que haja necessidade do acionamento do já
sobrecarregado Poder Judiciário. O objetivo deste trabalho é buscar as possibilidades
de atuação do Ministério Público, dentro da esfera administrativa, na tutela jurídica do
consumidor. Para tanto, a metodologia consiste em pesquisa hipotético-dedutiva, com
abordagem qualitativa e propósito descritivo. Chega-se ao resultado de que sempre que
o fornecedor tenha prática abusiva que atente contra uma coletividade de consumidores,
o Ministério Público pode instaurar um Termo de Ajustamento de Conduta, com o
objetivo de adequar este fornecedor aos meios previstos em lei.
Palavras-chave: Consumidor, Administrativo, Marketplace
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Resumo
Resumo
(INTRODUÇÃO) Tema caro ao Direito e à doutrina jurídica, a posse, vastamente
debatida e delineada por visível complexidade, é considerada um instrumento de paz
social. O seu processo de desenvolvimento remonta aos romanos, tendo ao menos duas
teorias destacadas (subjetiva e objetiva) como sendo aquelas que melhor explicam esse
longínquo fenômeno social. O direito se ocupa em tutelar a posse de quem a detenha
justa e legitimamente, tal como tutela a propriedade. (OBJETIVO) Nesse contexto, o
objetivo desse trabalho é compreender a constância da posse ao logo da experiência
humana na esfera sociojurídica. Bem como aclarar algumas nuanças da posse que
ensejam ainda confusões com outros institutos, tal como posse e propriedade, posse e
detenção, a teoria clássica de Savigny e a teoria de Ihering, esta ultima acolhida pelo
Código Civil de 2002; e ainda, a função social da posse. METODOLOGIA O estudo foi
realizado por meio de pesquisa bibliográfica com análise, essencialmente, de livros
doutrinários e do Código Civil. Após a coleta das informações doutrinárias,
desenvolveu-se um entendimento acerca do direito à posse. Como abordagem adotou-se
o método hipotético-dedutivo, partindo-se do problema da disciplina legal da posse,
analisando as teorias e hipóteses acerca do referido instituto. RESULTADO O estudo
revela que o fenômeno é complexo, conquanto envolva uma prática cotidiana na
sociedade. (CONCLUSÃO) Conclui-se que embora proeminente a tutela da
propriedade, a tutela possessória pode se encontrar, se não em igual patamar, em
patamar ainda mais elevado.
Palavras-chave: Posse; Tutela possessória, Paz social; Propriedade
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CONTRATO ESTIMATÓRIO
Iara Miller (IESRN), Andreia Carla Prazeres Munford (IESRN), Noel de Oliveira
Bastos (IESRN)
iaramiller@hotmail.com; andreiamunford@hotmail.com; noelbastos1980@gmail.com
Resumo
Esse trabalho tem por objetivo compreender analisar o contrato estimatório
através de uma pesquisa bibliográfica e documental. O contrato estimatório que também
é chamado de contrato de venda por consignação foi regulamentado no código civil de
2002 pela Lei de nº10.406 de 10 de janeiro de 2002 nos artigos 534 ao 537, no capítulo
III do Contrato Estimatório. De acordo com esses artigos, as partes contratantes se
denominam: Consignante (autoriza a venda) e Consignatário (realiza a venda), ou seja, é
aquele que o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a
vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido,
restituir-lhe a coisa consignada. Nesse sentido, o consignatário fica obrigado a pagar o
preço ao consignante se não for possível a restituição da coisa, ainda que por fato a ele
não imputável. O Contrato consignatário é utilizado, mas frequentemente para venda de
livros, quadros, obras de arte, carros e eletrodomésticos usados. O contrato estimatório
tem como característica ser bilateral e oneroso com obrigações recíprocas, envolvendo
sacrifício patrimonial, ser real com exigência da entrega do objeto, ser cumulativo onde
as partes possuem conhecimento prévio de suas prestações, ser informal sem a
exigência de forma solene, e por último, ser temporário. Para efeitos desse contrato, o
consignante não perde a propriedade da coisa até que o consignatário a negocie com
terceiros, o consignatário deve pagas as despesas de custódia e venda e a coisa
consignada não pode ser penhorada por credores do consignatário. Ë importante ainda
observar que dentro do prazo contratual, estando a coisa consignada em poder do
consignatário, o consignante não poderá reavê-la antes de sua efetiva restituição ou
comunicação de sua disponibilidade. Assim, terminado o prazo da consignação o
consignante receberá o dinheiro da sua venda ou a coisa de volta, caso não tenha sido
negociada.
Palavras-chave: Contrato estimatório, Consignante, Consignatário
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A INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA OPERANDO EM
DISCORDÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Andreza Soares Menezes Oliveira; Ligianne Lívia Moura; Sara Talita de Almeida Alves
Nascimento; Fernandes Braga
escritorio@fernandesbraga.com
Resumo
O presente resumo tem como finalidade abordar de forma objetiva os aspectos da
investigação defensiva e o provimento 188/2018. Deseja-se com ele aprofundar-se na
temática suscitando informações referentes à investigação defensiva, porém, faz-se
necessário limitá-lo para que este trabalho cumpra o seu papel que é passar informações
básicas a respeito do que vem ser o provimento 188/2018.
O aludido provimento é formalmente inconstitucional, porque não cabe à OAB criar
norma processual ou procedimental por meio de provimento. Suas regras
administrativas vinculam apenas os advogados, não possuindo efeitos erga omnes;
OBJETIVO: A elaboração deste resumo proposto pelo docente MSC. Fernandes Braga,
tem o objetivo de elucidar questionamentos apontados em classe utilizando desse
trabalho para termos a melhor observância necessária entendimento do tema abordado.
METODOLOGIA: O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi o de
pesquisa básica pura, onde tem como objetivo produzir um conhecimento sobre a
interpretação do provimento 188/2018 CFOAB. CONCLUSÃO: Pelo presente resumo
entende-se o que a investigação defensiva do provimento
188/2018 CFOAB dispositivo na realidade em questão pretende instituir no Brasil uma
investigação paralela à oficial, criando normas processuais que contrariam as já
existentes previstas no código de Processo Penal.
Palavras-chave: inconstitucionalidade, provimento 188/2018
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PÚBLICA COMO FUNDAMENTO PARA DECRETAÇÃO DA
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Resumo
O presente trabalho visa discutir a subjetividade do termo "ordem pública" que se
conceitua como a paz e a tranquilidade no meio social para a decretação da prisão
preventiva, na qual se define como aquela de natureza cautelar decretada pela
autoridade judiciária competente, prevista no artigo 312 do código de processo penal.
Objetivo: Analisar os critérios admitidos ou não na decretação da prisão preventiva em
nome da garantia da ordem pública, a fim de compreender o alcance, a finalidade e suas
limitações em matéria de medidas cautelares no processo penal. Metodologia: Deu-se a
princípio através de pesquisas e leitura de artigos, monografia, teses de dissertações e
levantamento da bibliografia. Valeu-se também de obras de autores e estudiosos que
versam sobre o assunto, entre eles destacam-se xxxx (2000); yyyy (2001); entre outros
onde foi possível adquirir fundamentação teórica que embasa a problemática.
Conclusão: Com o presente estudo, almeja-se demonstrar o quanto se apresenta
abstrato o fundamento "ordem pública" para ensejar a medida cautelar de prisão
preventiva.
Palavras-chave: Ordem Pública, Prisão Preventiva
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Resumo
INTRODUÇÃO O presente trabalho versa a respeito do remédio constitucional do
habeas corpus, historicamente considerado um instrumento imprescindível na defesa do
direito fundamental à liberdade de locomoção dos cidadãos, no que tange ao
cerceamento abusivo desse direito. No entanto, em 2018, conforme o HC 126292
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, serviu para impor em todo o país a execução
provisória da sentença após o julgamento em 2ª instância. Então, o habeas corpus no
Brasil hodierno protege a liberdade ou fomenta a prisão? OBJETIVO Nesse sentido, o
objetivo é fazer-se um breve relato, abordando suscintamente, o percurso histórico sobre
o conceito de habeas corpus, fundamento, natureza jurídica, espécies e sujeitos do
processo, para concluir pela incompatibilidade dele servir a imposição de prisões. Serão,
ainda, verificadas as hipóteses de admissibilidade, a competência para processamento e
julgamento dessa espécie de ação, bem como a forma de peticionar e processamento no
primeiro e segundo grau. METODOLOGIA O estudo foi realizado por meio de
pesquisa bibliográfica com análise, essencialmente, do instrumento constitucional,
doutrina e do Código de Processo Penal, sobretudo o HC 126292 julgado pelo Supremo
Tribunal Federal. RESULTADO O estudo revela que se trata de uma ação
constitucional voltada à tutela da liberdade ambulatorial, um dos bens individuais mais
preciosos, podendo ser utilizado preventiva ou repressivamente, por isso mesmo não
poderia servir de precedente em favor da ampliação da prisão no país. CONCLUSÃO
Conclui-se que além de ser acessível a todos, isenta de custas, podendo ser impetrado
pelo próprio ameaçado, não necessitando, obrigatoriamente, de advogado, o que denota
o seu caráter democrático, por essa razão não poderia ensejar mais prisões.
Palavras-chave: habeas corpus – ação constitucional – liberdade
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Alan Barros (FANEC)
Marcia Maria (FANEC - co- orientadora)
irismaria@tjrn.jus.br
richellydafreitas2@hotmail.com
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Resumo
A Constituição Federal traz em seu artigo 196: A Saúde é um direito de todos e dever
do Estado que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que
objetivem a redução do risco de doença e outros problemas, bem como proporcionem o
acesso universal e igualitário para promoção, proteção e recuperação. Este Trabalho tem
como objetivo fazer uma análise acerca do princípio da reserva do possível e suas
restrições aplicadas a efetividade do direito a saúde. Tendo como objetivo especifico de
enxergar inicialmente e compreender que os direitos fundamentais não são absolutos e
podem ser conflitantes, ou seja, podem estabelecer diretrizes opostas ao ponto de
colidir. Para tanto, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
na resolução de questões desse tipo, como um meio de impedir ou reprimir violações a
direitos fundamentais. O princípio da reserva do possível consubstancia aquele em que
o estado para a prestação de políticas públicas em que incluem os direitos sociais e
prestacionais deve observar, em cada caso concreto, os três elementos: a necessidade, a
distributividade dos recursos e a eficácia do serviço. Conforme será visto, o Poder
Público encontra-se limitado economicamente, não tendo condições de atender toda a
população indistintamente.
Palavras-chave: Palavras Chave- Direito fundamental a saúde, reserva do possível,
Direitos fundamentais sociais.
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DINÂMICA DA ORDEM JURÍDICA
Iara Miller (IESRN), Andreia Carla Munford (IESRN), Noel de Oliveira Bastos
(IESRN)
iaramiller@hotmail.com, andreiamunford@hotmail.com, noelbastos1980@gmail.com
Resumo
Esse trabalho tem por objetivo analisar o V capítulo da dinâmica da ordem jurídica do
livro Teoria Pura do Direito do autor Hans Kelsen, que foi um dos maiores juristas do
século XX, através de uma pesquisa bibliográfica e documental. Ele afirmava que o
Direito não devia ser interpretado como uma ciência do ser, tal como as ciências da
natureza, conduzidas pelas leis da física, mas sim como uma ciência do dever-se. Kelsen
diz que para uma norma ser válida e eficaz, deve ser dada por uma autoridade
competente com o poder de estabelece-la, um poder que tem de ser dado por outra
autoridade, e assim por diante, até que se chegue ao sistema jurídico com fundamento
de validade a uma norma fundamental. É normal as pessoas virem a questionar a
validade de uma determinada norma, algum que pode acontecer também com as normas
jurídica. No entanto quando o não cumprimento dessa norma, vem a causar um mal ou
uma punição, acaba se verificando a obediência a essa norma. Kelsen distingue dois
princípios diferentes no sistema de normas, o princípio estático e o princípio dinâmico.
Ele diz que no princípio estático as normas são consideradas como devidas por causa da
força de seu conteúdo, ou seja, se admitíssemos um sistema de normas cuja norma
pressuposta pudesse ter fundamento e conteúdo de validade, teríamos um sistema
estático. Já no sistema dinâmico é diferente, a norma fundamental pressuposta, apenas
dá o fundamento de validade, mas não dá o conteúdo. Ele apenas estabelece uma regra
de como devem ser criadas as normas do ordenamento, a atribuição de poder a uma
autoridade legisladora. Ou seja, para Kelsen, quando a norma fundamental pressuposta
se limita, pelo princípio dinâmico, a conferir poder a uma autoridade legisladora e esta
mesma autoridade ou alguma outra por esta instituída não só estabelecem normas pelas
quais se prescreve uma determinada conduta dos sujeitos subordinados às normas e das
quais – como o particular do geral – podem ser deduzidas novas normas através de uma
operação lógica. A norma fundamental não é a Constituição de uma Nação, é apenas um
recurso metodológico de ponto de partida da Teoria pura, isto é, uma “condição ideal”,
inexistente na prática. Uma Constituição é eficaz se as normas postas de conformidade
com ela são, globalmente e em regra, observadas e aplicadas. Para Kelsen, a teoria
dinâmica não ultrapassa, certamente, os limites traçados pelo princípio metodológico
fundamental, e assim, não se deve entender produção normativa senão em seu sentido
meramente normativo.
Palavras-chave: Teoria Pura do Direito, princípio estático, princípio dinâmico
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ANÁLISE COMPARATIVO DA MENSURAÇAO DE QUILO-FORÇA EM
CADEIRA EXTENSORA COM POLIA EXCENTRICA DECRESCENTE E
COM PUXADA NEUTRA.
STENIO JOEL DE MEDEIROS BARROS 1(FANEC) , PAULO MOREIRA SILVA
DANTAS 2 (UFRN)
JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO RÊGO 3 (FANEC)
(1 oinetspersonal@outlook.com, 2 pgdantas@icloud.com, 3 jtafarel@yahoo.com.br)
Resumo
A extensão de joelho é um movimento corriqueiro, muito utilizado no dia-a-dia como,
na marcha ou qualquer outra atividade física que possibilite movimentos de extensão de
joelhos. A cadeira extensora é um aparelho usado na pratica de exercícios físicos,
visando a melhoria da força e aumento da massa muscular. O objetivo deste trabalho foi
mensurar a diferença de quilo-força (Kgf) a 30º, 60º e 90º de movimento do braço
articular em dois modelos de cadeira extensora: com polia excêntrica decrescente e com
puxada neutra. Foi utilizado uma célula de carga com capacidade de 200kg e um
eletromiográfo, ambos Miotec®, para aquisição dos dados. Para medida da angulação
foi colocado o goniômetro no eixo do braço articular. As cadeiras extensoras foram
ajustadas retirando totalmente a folga do cabo, foi fixado um cabo de tração com a
célula de carga a uma distancia de 41cm do eixo de rotação do equipamento. Na
extensora com polia excêntrica e na extensora com puxada neutra foram registrados,
respectivamente, em 30º = 91,13 vs. 92,93 Kgf, em 60º = 77,90 vs. 92,78 Kgf, e em 90º
= 63,10 vs. 88,52 Kgf. O treinamento de força intenso aumenta a síntese proteica,
resultando em aumento de proteínas contráteis e hipertrofia muscular. No treinamento
de força isolado, como no caso do exercício na cadeira extensora, recomenda-se
aumento de apenas 2,5 a 5% na progressão da carga prescrita. Aumentos superiores a
este percentual podem trazer resultados danosos. Baseado nestes resultados, conclui-se
que a cadeira extensora com polia excêntrica decrescente é a melhor opção para
treinamento de hipertrofia por manter o percentual de aumento de carga equivalente ao
indicado na literatura.
Palavras-chave: biomecânica, treinamento de força, dinamometria.
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USO ABUSIVO DE BENZODIAZEPINICOS POR MULHERES IDOSAS
Simone Regina de Carvalho (FANEC), Maria Madalena da Silva Lima (FANEC),
Kaliane Paulino da Rocha (FANEC), Valeska Cahú (FANEC)
simone.rc.lu@gmail.com, madalenamary14@gmail.com,kalianerocha1@gmail.com,
valeskacahu@yahoo.com.br
Resumo
Introdução: A prescrição de medicamentos faz parte da prática cotidiana em instituições
de saúde e desempenham um papel relevante como ferramenta terapêutica empregada
na promoção e recuperação das condições de saúde. Nesse cenário, os
benzodiazepínicos inserem-se no grupo de psicotrópicos frequentemente utilizado na
prática clínica devido às suas principais propriedades: ansiolítica, hipnótica,
anticonvulsivante e relaxante muscular, também por ser considerado um medicamento
de baixo custo. Porém, o uso indevido de medicamentos pode ocasionar danos à saúde.
O elevado índice do uso benzodiazepínicos tem despertado preocupação na área de
saúde pública. Estima-se que quase 2% da população adulta seja usuária crônica de
benzodiazepínicos. Observa-se também uma elevada prevalência do uso abusivo de
benzodiazepínicos entre mulheres, sobretudo por mulheres idosas. Diante do exposto, o
presente estudo tem como objetivo geral: identificar o que tem sido produzido na
literatura científica sobre o uso de benzodiazepínicos por mulheres idosas e como
objetivos específicos: elencar os fatores relacionados ao uso abusivo desses
medicamentos, e identificar fatores de riscos e efeitos adversos associados a esse uso.
Metodologia: realizou-se uma revisão integrativa da literatura. Para isso, foram
consultadas as bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), BVSMS
(Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde) e Google Acadêmico. Seguindo
as etapas preconizadas na literatura, a saber: o estabelecimento das questões e objetivos
da revisão integrativa; aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de artigos;
definição das bases de dados e extração das informações relevantes dos artigos
selecionados; análise dos resultados; discussão dos dados; e, por último, a síntese da
revisão. Resultados: Nos resultados foram encontrados diversos fatores que levam o uso
de benzodiazepínicos, entre eles, minimizar o sofrimento psíquico, facilitar o sono e a
prescrição medicamentosa pouco criteriosa e por tempo prolongado. Conclusão:
considera-se que o consumo dos benzodiazepínicos pode ser interpretado como
problemático, tendo em vista a frequência do uso indevido ou consumo indiscriminado
observados na análise dos estudos. Um outro fator relevante refere-se à falta da
implementação de ações que possam minimizar o sofrimento psíquico, além da
prescrição de medicamentos.
Palavras-chave: uso abusivo; benzodiazepínicos; mulheres; pessoa idosa.

87

Área do conhecimento: Enfermagem
FATORES RELACIONADOS A ERROS DE MEDICAÇÃO COMETIDOS
PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM
Simone Regina de Carvalho (FANEC), Vanessa Ferreira Cosme (FANEC), Luiza de
Marilac Alves da Fonsêca (FANEC).
Resumo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária considera como erro de medicação
qualquer evento evitável que pode ocasionar uso indevido de medicamento ou causar
prejuízo ao paciente enquanto o medicamento está sob controle do profissional de
saúde, paciente ou consumidor. No exercício profissional da equipe de enfermagem, o
preparo e administração de medicamentos é uma prática constante, portanto, passível de
erros, o qual requer estratégias para a sua superação. OBJETIVOS: a presente pesquisa
apresenta como objetivos: identificar os fatores relacionados a erros de medicação pela
equipe de enfermagem e compreender as condutas propostas pela equipe de
enfermagem para o seu enfrentamento. METODOLOGIA: para isso realizou-se uma
revisão integrativa da literatura, com dados recolhidos das seguintes bases de dados: as
bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), BVSMS (Biblioteca
Virtual em Saúde do Ministério da Saúde) e Google Acadêmico. Seguindo as etapas
preconizadas na literatura, a saber: o estabelecimento das questões e objetivos da
revisão integrativa; aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de artigos; definição
das bases de dados e extração das informações relevantes dos artigos selecionados;
análise dos resultados; discussão dos dados; e, por último, a síntese da revisão.
RESULTADOS: os dados analisados apontam que entre os fatores relacionados a
ocorrência de erros cometidos pela equipe de enfermagem, encontram-se: durante o
preparo dos medicamentos; erros de horário; omissão de doses; erros na manipulação da
bomba de infusão. CONCLUSÃO: diante do exposto observamos a necessidade de
estratégias direcionadas a minimização dos erros cometidos pela equipe de enfermagem
no que se refere a administração de medicamentos, tais como: promoção da educação
continuada para os profissionais, a efetiva supervisão do enfermeiro e o conhecimento
sobre preparo de medicação.
Palavras-chave: equipe de enfermagem, erros de medicação, segurança do paciente
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O PROCESSO DE ACOLHIMENTO FEITO PELA ENFERMAGEM COM
MORADORES DE RUA DIANTE DE UMA URGÊNCIA
Denise Pereira Gomes Da Silva, Francisco Canindé Dos Santos Silva, Lidiane Cristina
De Sousa Neri, Rogério Antônio Barros, Valeska Cahú Fonseca Da Nóbrega, Vanessa
Ferreira Cosme, Zuleika Dantas Do Vale Tavares
lidianeneri@gmail.com,vanessafcosme87@gmail.com,denisepereiragomesdasilva@gm
ail.com, valeskacahu@yaoo.com , zuleikaenfa@gmail.com
Resumo
Esse acolhimento com usuários em situação de pobreza requer um olhar atento pela
enfermagem frente à prestação do cuidado com essa população tão carente não só de
cuidados, mas de informações, pois esses usuários se encontram em situação de risco
pessoal e social. É preciso entender como ocorre a organização da assistência, a
articulação dos serviços, e as resoluções, com isso promover a universalidade do acesso,
a equidade na alocação de recursos e a integralidade na atenção prestada para esses
usuários tão necessitados. Assim tentou-se compreender como acontece o fluxo de
acolhimento, pois a maioria desses usuários não tem sequer um documento pessoal para
assim legalizar o entendimento e demandar para outros níveis de atendimento, caso
preciso for. Objetivo: descrever o fluxo de acolhimento de moradores de rua diante de
uma urgência. Metodologia: É uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo,
através dos procedimentos inteiramente bibliográficos em fontes secundárias de
materiais científicos já publicados sobre o tema. Resultados: os resultados apontaram
que é possível perceber como é feito o acolhimento, porém o fluxo vai de acordo com a
classificação de risco do usuário, porém quando se trata de moradores de rua, deve-se
levar em consideração a necessidade de um atendimento diferencial, pela necessidade
da situação em que eles se apresentam. No entanto, sabe-se que muitas outras situações
que existem não foram relatadas neste trabalho por falta de materiais que tenham mais
propriedades sobre o assunto e que o campo de pesquisa, ainda, é bem extenso. Por fim,
sugere-se a capacitação dos profissionais da saúde em urgência, com foco no
atendimento aos moradores de rua e a efetivação dos consultórios de rua, para essas
populações facilitando assim o acolhimento e tornando o atendimento mais eficiente e
eficaz.
Palavras-chave: Acolhimento na Enfermagem. Serviço de Urgência. Moradores de
Rua
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS EVENTOS ADVERSOS PÓSVACINAIS OCORRIDOS EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS
Simone Regina de Carvalho, Kaliane Paulino da Rocha, Maria Madalena da Silva Lima,
Zuleika Dantas do Vale Tavares
simone.rc.lu@gmail.com, kalianerocha1@gmail.com, madalenamary14@gmail.com,
zuleikaenfa@gmail.com
Resumo
INTRODUÇÃO: O Brasil, através do Programa Nacional de Imunização (PNI),
disponibiliza gratuitamente para a população um vasto número de imunobiológicos que
compõem o calendário nacional de vacinação, posicionando-se entre os países que
oferecem maior número de vacinas à população. Porém, no cenário atual observa-se
alterações relacionada ao percentual da cobertura vacinal. De acordo com dados do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Organização Mundial da Saúde
(OMS) 20 milhões de crianças em todo o mundo – mais de uma em dez – perderam
vacinas vitais, como as vacinas contra sarampo, difteria e tétano, em 2018. Nesse
contexto, voltam a surgir novos casos de doenças que anteriormente considerava-se que
estavam controladas, como exemplo, o sarampo. Tal fato é preocupante e deixa em
alerta especialistas, autoridades e profissionais de saúde. OBJETIVOS: Diante do
exposto, o estudo apresenta como objetivos: elencar os fatores relacionados a eventos
adversos pós vacina em crianças de 0 a 5 anos e identificar os cuidados prestados pela
equipe de enfermagem. METODOLOGIA: para isso realizou-se uma revisão integrativa
da literatura. Foram consultadas as bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic
Library Online), BVSMS (Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde) e
Google Acadêmico. Seguindo as etapas preconizadas na literatura, a saber: o
estabelecimento das questões e objetivos da revisão integrativa; aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão de artigos; definição das bases de dados e extração das
informações relevantes dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão dos
dados; e, por último, a síntese da revisão. RESULTADOS: Os resultados encontrados
referentes aos eventos adversos pós-vacina estão relacionados a fatores como elementos
presentes na composição das vacinas, conservação dos imunobiológicos. As
manifestações locais mais frequentes foram: o edema, o eritema e a dor e dentre os
eventos sistêmicos, observou-se a febre foi o mais citado e raramente o episódio
hipotônico hiporresponsivo (EHH). CONCLUSÃO: considera-se que os eventos
adversos pós-vacinas mais observados correspondem a eventos locais e transitórios,
prevalecendo os benefícios da vacinação em detrimento aos riscos. Portanto, faz-se
necessário a elaboração de estratégias que possam incentivar a vacinação das diferentes
camadas populacionais, promovendo o conhecimento da população sobre a segurança e
os benefícios das vacinas.
Palavras-chave: vacinas, efeitos adversos, imunização, crianças
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RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE: O USO DO PLASMA FRIO COMO
UMA ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL
Louise Lino Ribeiro Dantas, Maria De Fátima Da Silva, Maria Madalena Vieira
Martins, Valeska Cahú Fonseca Da Nóbrega, Zuleika Dantas do Vale Tavares.
louiseribeirodantas@gmail.com; madalenavm01052015@gmail.com;
fatinhabandeira@outlook.com; valeskacahu@yaoo.com; zuleikaenfa@gmail.com
Resumo
Introdução: Os Resíduos Sólidos da Saúde (RSS) constituem uma problemática a nível
mundial, que necessitam ser constantemente discutido e trabalhado, uma vez que o seu
gerenciamento deve se dar de forma apropriada para não atingir a população e o meio
ambiente. Objetivo: realizar o levantamento do gerenciamento dos RSS e aprofundar-se
no estudo do plasma frio, uma tecnologia inovadora para tratamento dos resíduos, que
apesar de recente, se mostra mais limpa e adequada para a preservação do meio
ambiente. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e
descritivo. que se norteia através das bases de dados científicos. Resultados: Esse
estudo visualizou a necessidade de discussão e estudo constante acerca do
gerenciamento dos RSS. Demonstrou ainda, a dificuldade da maioria dos profissionais
com relação ao conhecimento técnico sobre o manejo dos RSS, além de abordarem a
inexistência de ações educativas acerca desta temática, impossibilitando assim um
maior envolvimento dos profissionais da saúde com as questões ambientais. Além disso,
mostra a utilização de uma tecnologia inovadora para o tratamento dos RSS, o plasma
frio; demonstrando a sua eficácia, os benefícios e as desvantagens da utilização dessa
forma de gerenciamento de RSS.
Palavras-chave: Resíduos da saúde, plasma frio, meio ambiente.
.
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CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER
DE MAMA
Juliana Dantas De Carvalho, Ludmila Garcia De Azevedo, Monica Santana Do
Nascimento. Orientadores: Luiza De Marilac Alves De Fonsêca, Simone Regina De
Carvalho, Valeska Cahú Fonseca De Nóbrega
luiza_fonseca@hotmail.com; simone.rc.lu@gmail.com; valeskacahu@yahoo.com.br
Resumo
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer da mama é a primeira
causa de morte em mulheres no Brasil. Na maioria das vezes, o diagnóstico é
estabelecido em uma fase tardia da doença, isso se deve a uma política ineficaz de
controle e rastreamento, além disso é uma doença estigmatizada por causar do
sofrimento e mudanças na vida das pessoas. O aumento de sua incidência torna-o mais
preocupante. Segundo relatório recente da International Agency for Research on
Cancer (IARC), o impacto global da doença mais que dobrou em 30 anos. Objetivo o
presente estudo objetivou compreender os cuidados paliativos no cuidado a paciente
com câncer de mama com foco na música terapia. Metodologia O presente estudo se
configura como pesquisa bibliográfica, cuja principal vantagem consiste no fato de
permitir ao investigador a cobertura de uma sequência de fenômenos com base em
dados bibliográficos. Essas pesquisas têm como foco central identificar fatores que
determinam e que contribuem
Sa3para ocorrência de determinados fenômenos. Resultados A música terapia é uma
terapia através da música, utilizando todos os seus elementos – ritmo, som, melodia,
timbres e harmonia. Qualquer uma dessas partes pode ser usada para terapia, prevenção
ou reabilitação de pacientes. O ritmo, por exemplo, induz ao movimento, mesmo em
pessoas com deficiências física, podendo ser utilizado técnicas de audição (ouvir a
música), de recreação (cantar), além de tocar, compor e improvisar. Estudos apontaram
que, no aspecto fisiológico, associado aos cuidados paliativos do câncer de mama, a
música é capaz de interferir na batida cardiovascular, no sistema respiratório e na
tonicidade muscular, o que a faz um fator de extrema importância e ser utilizada como
método terapêutico no tratamento de neoplasias. Conclusão Os dados obtidos no
presente estudo afirmam que o uso da música e, mais especificamente, da
musicoterapia, traz benefícios para os pacientes que recebem o tratamento, para os
familiares e para os profissionais das equipes de saúde. Porém, a produção de pesquisas
sobre o assunto é escassa, sendo que as poucas existentes nos últimos anos são, na
grande maioria, produções internacionais.
Palavras-chave: Humanização; qualidade de vida; Câncer de mama.
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SUICÍDIO: EXISTE PREVENÇÃO?
Eduarda Crislayne Ferreira da Silva (FANEC), Fernanda Bernardo dos Santos
(FANEC), Larissa Nonato Canuto (FANEC), Luana Pereira Gomes da Silva (FANEC),
Sinthia Mayara Campos Barbosa (FANEC), Luiza Marilac Alves da Fonsêca (FANEC),
Simone Regina de Carvalho (FANEC), Valeska Cahú Fonseca da Nóbrega (FANEC).
Resumo
O índice de mortalidade por suicídio tem sido um assunto cada vez mais recorrente nos
últimos tempos, ocorrendo a qualquer faixa etária, sendo mais frequente em jovens e
adultos. Além de uma tragédia pessoal é também um problema de saúde pública. Os
fatores de risco mais importantes para comportamento suicida são: transtornos mentais,
antecedentes familiares, sexo, idade, relações familiares, abuso de substâncias,
problemas físicos e situação social desfavorável. Considerando que os usuários com
comportamento suicida tendem a procurar auxílio nos serviços de atenção primária
antes de tentarem contra suas próprias vidas. Por isso, o conhecimento dos fatores de
risco e intervenções preventivas para o comportamento suicida pode trazer benefícios
para a comunidade e profissionais de saúde, garantindo um cuidado seguro e
tecnicamente orientado. O objetivo deste artigo é discorrer sobre fatores de risco para o
comportamento suicida e as possíveis intervenções utilizadas para sua prevenção na
atenção primária à saúde. Objetivo deste artigo é discorrer sobre fatores de risco para o
comportamento suicida e as possíveis intervenções utilizadas para sua prevenção na
atenção primária à saúde. Metodologia Foi realizado buscas exploratórias em pesquisas
de artigos científicos, com enfoque na prevenção ao suicídio, o trabalho revela os
números crescentes de pessoas com pensamento suicida, tentar entender suas causas e
efeitos para obter sucesso na redução desses números e preveni-los é objetivo.
Resultado é a quarta maior causa de morte entre jovens no Brasil; prevalente em sexo
masculino é de maior índice de suicídio 79%; Idade média de 15 a 29 anos; Principais
causas: depressão, luto, bullying, e orientação sexual e classe socioeconômica baixa.
Conclusão Devido aos fatos, torna-se claro, a necessidade de ações de prevenção,
fatores de proteção e riscos ao suicídio, objetivando a redução dos índices de tentativas.
Diante dessa problemática, formulou-se uma série de ações voltadas para a prevenção
do suicídio, entre elas a conscientização da comunidade acerca do suicídio e seus fatores
além de ser importante os bons vínculos afetivos: Familiares e social.
Palavras-chave: Suicídio; fatores de risco; comportamento e prevenção
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FATORES QUE INTERFEREM NA ADESÃO E CONCLUSÃO AO
TRATAMENTO DA SÍFILIS COM FOCO NA GESTANTE
Ana Gláucia Lopes do Nascimento (FANEC), Anzielyson Félix Silva dos Santos
(FANEC), Mateus Breno Pinheiro (FANEC), Sergilene Fonseca Teixeira Santos
(FANEC), Reginessia Micaelle Bezerra da Costa (FANEC), Luiza Marilac Alves da
Fonseca (FANEC), Simone Regina de Carvalho (FANEC), Valeska Cahú Fonseca da
Nóbrega (FANEC), Zuleika Dantas Do Vale Tavares
glaucia@colegiodasneves.com.br, anzielyson.santos@gmail.com,
mateusbreno07@gmail.com, sergilene.100@hotmail.com, micaellebc@hotmail.com,
luiza_fonseca@hotmail.com; simone.rc.lu@gmail.com; valeskacahu@yahoo.com.br;
zuleikaenfa@gmail.com
Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa transmitida pela relação sexual com pessoas
infectadas via transfusão sanguínea e verticalmente durante a gestação. Ataca
praticamente todos os órgãos e sistemas, é causada pela bactéria treponema pallidium.
Esta se apresenta em vários estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária. É
uma doença de fácil diagnóstico e fácil tratamento, apesar disso é considerada um
problema de saúde pública. Objetivo: identificar as razões que impossibilitam a adesão
e conclusão do tratamento contra sífilis. Metodologia: Trata-se de uma revisão
bibliográfica descritiva exploratória. O estudo desenvolveu-se partindo da questão
norteadora “quais fatores que interferem na adesão e conclusão ao tratamento da
sífilis?”. Foi entregue uma luz maior a sífilis em gestante, devido à importância da
sífilis congênita e todo contexto que a envolve. Conclusão: a pesquisa trouxe a reflexão
além dos já esperados fatores para não adesão ao tratamento como: falta de informação
e desconhecimento acerca da doença, baixa condição socioeconômica, baixo nível de
escolaridade e multiplicidades de parceiros, as dificuldades da equipe da Estratégia de
Saúde da Família referente ao encaminhamento e tratamento de gestantes e de parceiros,
a necessidade de se pesquisar outra droga para o combate à sífilis, já que a única
existente é a penicilina que devido a possíveis reações adversas deve ser tomada em
ambiente hospitalar, representando outro fator para não adesão e conclusão do
tratamento.
Palavras-chave: sífilis, sífilis congênita, gestação
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IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO BIODIGESTOR EM UNIDADES
RESIDENCIAIS
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Fabricio Silva Gonçalves Barbosa (FANEC), Profª Dra. Cátia Guaraciara Fernandes
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Resumo
O presente trabalho visa apresentar a implantação de conjunto biodigestor sanitário em
unidades residenciais unifamiliares, na qual será abordado a sua contribuição química
ao meio ambiente adjacente, quais vantagens e procedimentos gerais com a utilização
deste sistema pré-fabricado em substituição a outros métodos de captação sanitária mais
antiga, existente na normatização brasileira. Um dos fatores que poderiam viabilizar o
correto funcionamento hidrossanitário no imóvel é a contratação de um bom projeto,
propondo as diretrizes de cálculo de contribuição adequados ao uso e dimensionado sem
excessos, na qual a produção de agentes exógenos no interior do espaço confinado
mantenham níveis proporcionais com a vazão demandada diariamente. Com isso, a
pesquisa pretende promover a educação ambiental e sanitária para população residente
em comunidades periféricas e/ou zonas de expansão urbana, cujo sistema autônomo de
esgotamento sanitário tem sido executado irregularmente, popularmente denominado
por ‘fossas negras’, ou seja, altamente poluidor do lençol freático local. Esta pesquisa
tem caráter explicativo a partir de observações diretas no mercado da Construção Civil,
onde as pequenas obras não possuem uma gestão adequada de coordenação dos projetos
técnicos de engenharia. Buscou-se aplicar um estudo de caso direto em uma edificação
residencial situado em lote urbano de condomínio horizontal da Grande Natal,
evidenciando o sistema sanitário executado e, efetuar um comparativo teórico com os
outros sistemas, fundamentado pela consulta da literatura técnica. Os resultados
encontrados foram representados sob a forma de cálculos matemáticos e da simulação
tridimensional de uma edificação residencial, cuja dinâmica de funcionamento abrange
até cinco moradores. Assim, conclui-se que a importância do profissional de engenharia
na sociedade é fundamental para garantia de conforto, qualidade e equilíbrio do meio
geográfico, minimizando impactos ambientais proporcionados pelas intervenções em
obras e reforma sem equipe técnica completa ou por vezes executado por pessoa física
não qualificada, caracterizado pela auto-construção.
Palavras-chave: Biodigestor sanitário, Contribuição química, Construção Civil.
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Resumo
Os sistemas de amortecimento empregados na Engenharia Civil são utilizados para
minimizar os impactos provocados pelos fenômenos naturais (fortes ventos, terremotos
e etc), que atingem os diversos tipos de estruturas da Engenharia Civil. Soluções são
desenvolvidas para controlar as vibrações e evitar que ocorram tragédias de grande
tamanho, minimizando ao máximo o número de vítimas fatais (mortes). Neste contexto,
a Engenharia Civil utiliza de várias tecnologias para sanar essas vibrações indesejadas,
principalmente em países que ocorrem fortes tremores frequentemente, como: Japão,
Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia, Ilha do Pacífico Sul. Esses países estão localizados
em uma área conhecida como Circulo de Fogo, situada no Oceano Pacífico. Na região
ocorrem muitos tremores, tem cerca de 40 mil km de extensão e vive em constante
alerta. Os abalos mais fortes, como os que atingem magnitude 7, ou mais, na escala
Richter, acontecem de 15 a 20 vezes por ano. Este trabalho tem como objetivo geral
estudar o controle de vibrações em edifícios quando submetidos a cargas externas
(vento ou terremoto). A engenharia Civil busca constantes respostas para atenuar os
efeitos das vibrações naturais ou forçadas, visando tornar os ambientes mais agradáveis
e confortáveis para os dependentes. Portanto, é preciso estudar os cálculos práticos da
matemática e os fenômenos físicos, visando entender e criar soluções para controlar os
impactos negativos nas edificações.
Palavras-chave: vibrações, amortecedor visco-fluido, vento, abalos sísmicos.
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O USO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL –
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Resumo
RESUMO
O presente trabalho busca apresentar uma tecnologia já utilizada na construção civil em
algumas partes do mundo como Europa e Asia, no Brasil embora exista o
conhecimento desta, pouco foi explorada ou mesmo pensada a possibilidade de
utilização. Estou falando da Impressora de Casas Tridimensional ou impressora de casa
3D, uma maquina com uma tecnologia apurada capaz de construir uma edificação em
poucas horas. A construção civil é uma das áreas de maior crescimento no Brasil,
responsável por inúmeros empregos bem como pelo crescimento e desenvolvimento da
nação, a utilização de novas tecnologias é uma tendência natural, porém muitos se fala
sobre o uso de tal tecnologia como quantas pessoas perderiam o emprego por causa
dessa tecnologia? ou, será que vale a pena comprar? Essas e outras perguntas sempre
surgem com o aparecimento de novas tecnologias, neste trabalho sera possível
esclarecer o que é a impressão de casas tridimensional, bem como quais são os
benefícios e as dificuldades, que serão detalhados utilizando estudos de casos, material
didático e on-line, bem como demais meios capazes de suprir as duvidas que irão surgir
no desenvolvimento deste, por fim vamos poder entender se no Brasil o uso de tal
tecnologia é capaz mudar a economia de forma significativa e quais mudanças seriam
essas, bem como quais adaptações precisariam ser feitas.
Palavras-chave: Tecnologia, Construção Civil, Economia, Sociedade.
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Júnior (FANEC); Elio P. Cazuza (FANEC); José P. da Silva Júnior (FANEC).
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Resumo
O Rio Grande do Norte é hoje o estado brasileiro com maior capacidade instalada de
energia gerada por parques eólicos. Os bons números são da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) que destaca o RN com 736,7 MW (Mega Watts) de
capacidade instalada nos 29 parques em operação. O Rio Grande do Norte superou o
Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, e atualmente tem 52 parques eólicos em construção
que aumentará em 1447,6 MW a capacidade instalada. Com investimentos privados da
ordem de R$ 14 bilhões no setor eólico, a estimativa do Governo do Estado é que o
segmento se mantenha em crescimento nos investimentos privados, gerando emprego e
renda. Com uma política energética apoiada na manutenção da competitividade do setor
aliada à inovação tecnológica, o Governo do Rio Grande do Norte trabalha com o
projeto do Parque Tecnológico de Energia, que será construído na região metropolitana
de Natal e reunirá em um mesmo espaço, empresas, universidades, instituições de
pesquisa e órgãos governamentais. Para ter uma ideia, apenas um GW (Giga Watts) é
suficiente para abastecer entre 1,5 e 2 milhões de residências. Com relação a Energia
Solar, a matriz de energia solar no Rio Grande do Norte continua em processo de
expansão. Em junho, o número de unidades com painéis fotovoltaicos operacionais de
potência de até 5MW – a chamada micro e minigeração distribuída – chegou a 1.349
projetos instalados, o que corresponde a uma potência total instalada e integrada à rede
de distribuição da ordem de 20MW, Esse desempenho posiciona o Rio Grande do Norte
como o terceiro estado do Nordeste com maior potência instalada. O aumento de
unidade geradoras no Rio Grande do Norte se deve à entrada no mercado de mais
empresas integradoras, como são chamadas as companhias que atuam nessa cadeia
produtiva desde a instalação até a manutenção dos equipamentos, e também a
iniciativas, como o RN Solar, um programa do Sebrae no Rio Grande do Norte que visa
estimular e expandir a utilização de energia fotovoltaica entre pequenos negócios. Com
isso fica claro o potencial energético do RN.
Palavras-chave: Energia Eólica, Energia Solar, Potencial Energético.
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Resumo
Atualmente no Rio Grande do Norte, aproximadamente 80% das barragens ou
reservatórios de água possuem alto risco de colapso. A barragem de Umari, uma das três
maiores em volume de água do estado, na cidade de Upanema, apresenta avarias na
estrutura que podem ser irreversíveis, com um alto risco de dano ambiental. Por causa
da falta de manutenção e inspeção de segurança na maioria das barragens construídas no
Brasil, Comitê Brasileiro de Barragens publicou em 1983, o documento intitulado:
Diretrizes para a Inspeção e Avaliação de Segurança de Barragens em Operação, e no
ano de 2010 que foi estabelecida a Política Nacional de Segurança de Barragens
aprovada, por meio da Lei n° 12.334. Porém, ao longo dos anos graves acidentes e
incidentes ocorreram no país, como as tragédias em Mariana e Brumadinho, no estado
de Minas Gerais. Um dos grandes problemas encontrados para inspeção de uma
barragem, são as falhas internas, muitas vezes causadas pela vegetação que brota no
concreto. Nesse contexto, o presente trabalho propõe métodos para prevenção e
segurança de barragens, utilizando instrumentação geotécnica, como radares geofísicos
e sensores de pressão. Um dos métodos de sondagem que pode ajudar na manutenção é
utilizar um radar de penetração, para mapear rachaduras em concreto, a partir da análise
de sinais eletromagnéticos. Outro método que pode ser utilizado é o de perfilagem de
poços que consiste na obtenção de informações internas do material perfurado em
relação à profundidade. Por último, também é proposto a colocação de sensores de
pressão em pontos estratégicos, durante a construção da barragem, e assim, verificar
variações de pressão relacionadas a problemas estruturais. Espera-se com esse trabalho,
contribuir com a manutenção das barragens, para evitar problemas maiores, como
inundações de cidades e impactos ambientais severos.
Palavras-chave: Geotecnia, Barragens, Recursos Hídricos.
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Resumo
As pontes suspensas são as estruturas mais antigas da construção Civil. Em 1940, a
ponte suspensa Tacoma Narrows desmoronou depois de que rajadas de vento
provocaram grandes oscilações, que acarretou em seu colapso. Pesquisas antigas
apontaram que o movimento oscilatório, causado pela ressonância provocada por meio
da ventania, gerava uma força vertical. Esse fenômeno linear pode provocar grandes
amplitudes de vibrações e provocar o colapso da estrutura. No entanto, estudos recentes
mostram que que as causas foram por efeitos não-lineares, causados pelo rotação e
aumento na tensão de ruptura dos cabos que sustentam a ponte. Nesse contexto, o
presente trabalho pretende apresentar soluções matemáticas para identificar quais
parâmetros são ideais para construção de pontes e viadutos. Para isso, foram utilizados
modelos de flexão de materiais rígidos e tensões de rupturas de cabos, usando equações
diferenciais, assim como a modelagem do oscilador harmônico forçado. A partir desses
resultados, espera-se contribuir com o desenvolvimento de equações e modelos para
engenharia civil, além disso, também podem ser utilizadas para o desenvolvimento de
trabalhos científicos como meio de expandir conhecimento tanto para a área acadêmica
como para o campo profissional, além de oferecer para a amplitude da utilização de
construções mais eficientes e seguras.
Palavras-chave: Equações diferenciais; Oscilador Ressonante; Modelagem em
Engenharia.
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Resumo
Introdução Desde a Lei nº 5.194/1966 que define o caráter social dos profissionais de
Engenharia Civil, como o Código de Ética Profissional, regido pela Resolução Nº 1002
– de Novembro/2002 – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, é
dever do Engenheiro Civil de desenvolver um trabalho ético mediante orientações do
código e seguir seus princípios do qual o profissional deve pautar sua conduta. Objetivo
Informar sobre os reais fundamentos éticos e as condutas necessárias para uma boa e
honesta prática do Engenheiro Civil no exercício de sua atividade. Metodologia
Demostrar os princípios éticos do profissional (Do objetivo da profissão, Da natureza da
profissão, da natureza da profissão, da eficácia profissional, Do relacionamento
profissional, Da intervenção profissional sobre o meio, e Da liberdade e segurança
profissionais), os Deveres no exercício da profissão, as Condutas vedadas ao
profissional e os Direitos coletivos e universais inerente a profissão. Após
demonstração, tipificar a infração ética para efeito de processo disciplinar, a partir das
disposições do Código de Ética Profissional, na forma que a lei determinar. Resultado
Fazer lembrar-se dos preceitos do Código de Ética e alcançar sobre os profissionais da
Engenharia Civil, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou
especializações, a consciência dobre os fundamentos éticos e as condutas necessárias à
boa e honesta prática da profissão, como também os atos de infração cometidos pelo
profissional. Conclusão Conduzir a definição de ética para o esclarecimento do
Engenheiro Civil através e de um pacto profissional, visando o melhor senso crítico
coletivo entre a sociedade e as categorias envolvidas no sistema profissional e a conduta
cidadã.
Palavras-chave: Conduta ética, Código de Ética, Engenharia Civil, Profissional
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Resumo
O Desenvolvimento e uso de tecnologia é um dos trunfos da humanidade no caminho
em direção à sustentabilidade, o tratamento de resíduos é hoje um dos maiores desafios
da maior parte dos países. Portanto este trabalho teve por objetivo a obtenção de um
Biodigestor que dará melhor destino a estes materiais, não só para a obtenção de gás de
forma bastante econômica como também para a produção de adubo orgânico de real
valor para a fertilização do solo em residências biosustentáveis. Os Biodigestores são
equipamentos de fabricação relativamente simples, durante o processo, todo o material
orgânico acaba convertido em gás metano. Assim através de uma matéria prima
considerada até então insignificante, há uma contribuição para o meio ambiente,
favorecendo um futuro propicio para as gerações futuras.
Palavras-chave: Biodigestor, sustentabilidade, tecnologia, gás, metano
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Resumo
O aquecedor solar de água funciona agregando uma série de vantagens, que vão desde
um maior conforto no banho gerado pelo fornecimento da água quente aquecida pelo
sol, fonte gratuita de energia, passando pela elevada economia de energia, que se
constitui em uma verdadeira poupança solar para o seu bolso, pelos muitos benefícios
ao meio ambiente. Um sistema básico de aquecimento de água por energia solar é
composto de coletores solares (placas) e reservatório térmico (boiler). As placas
coletoras são responsáveis pela absorção da radiação solar. O calor do sol, captado pelas
placas do aquecedor solar, é transferido para a água que circula no interior de suas
tubulações de cobre. O reservatório térmico, também conhecido por boiler, é um
recipiente para armazenamento da água aquecida. São cilindros de cobre, inox ou
polipropileno, isolados termicamente com poliuretano expandido sem CFC, que não
agride a camada de ozônio. Desta forma, a água é conservada aquecida para consumo
posterior. A caixa de água fria alimenta o reservatório térmico do aquecedor solar,
mantendo-o sempre cheio. Em sistemas convencionais, a água circula entre os coletores
e o reservatório térmico através de um sistema natural chamado termossifão. Nesse
sistema, a água dos coletores fica mais quente e, portanto, menos densa que a água no
reservatório. Assim a água fria “empurra” a água quente gerando a circulação. Esses
sistemas são chamados da circulação natural ou termossifão. O número de coletores a
ser usado numa instalação depende do tamanho do reservatório térmico, mas pode
também variar de acordo com o nível de insolação de uma região ou até mesmo de
acordo com as condições de instalação. O reservatório térmico é como uma caixa
d’água especial que cuida de manter quente a água armazenada no aquecedor solar.
Esses cilindros são feitos de cobre, inox, ou polipropileno e depois recebem um isolante
térmico.
Palavras-chave: aquecedor, térmico, termofissão.
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Resumo
A automedicação é uma prática caracterizada fundamentalmente pela iniciativa de um
doente, ou de seu responsável, em obter ou produzir e utilizar um produto que acredita
lhe fazer benefícios no tratamento de doenças ou alívio de sintomas. Esta prática, muito
utilizada pela população brasileira, leva a diversos problemas entre eles: reações
adversas, diagnóstico de doenças tardio ou incorreto, interações medicamentosas entre
outros. Neste estudo, foi identificado os principais riscos provocados pela
automedicação. Foram analisadas as características sociodemográficas do usuário de
automedicação e como o farmacêutico pode contribuir de forma positiva para essa
prática. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica fundamentada em material
já publicado como livros, artigos, periódicos, revistas científicas, Internet, e em sites
especializados sobre o tema em questão. Os artigos foram pesquisados entre os anos de
2015 a 2019, utilizando como base de dados Scielo, Bireme e Google Acadêmico. De
acordo com a pesquisa, um dos principais motivos que levam a automedicação, é a
cefaleia em seguida a gripe. Pessoas do sexo feminino são as quem mais se
automedicam e a faixa etária de destaque é dos idosos, nessa idade, a prevalência de
doenças crônicas é bem maior. Os fármacos de venda livre se enquadram entre as
classes mais utilizadas para automedicação. Orientar o paciente sobre o uso de
medicamento não é atribuição exclusiva do farmacêutico, mas seu conhecimento amplo
sobre fármacos e sua atuação ativa na dispensação, conferem a essa profissional
oportunidade única para atuação a favor do uso racional, reforçando o papel do
farmacêutico no combate a essa prática. Sendo assim o farmacêutico tem como papel
orientar a população para a utilização correta dos medicamentos, ou seja, o seu uso
racional.
Palavras-chave: Automedicação, riscos, farmacêutico
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Resumo
Introdução: Revisão sistemática sobre os riscos ocasionados pelo uso indiscriminado de
AINES. As complicações gastrointestinais desencadeiam devido ao bloqueio da
cicloxigenases 1 (COX-1) da mucosa gástrica, culminando em uma baixa produção de
muco e bicarbonato que protege o epitélio gástrico. Já o dano renal provocado pelo
consumo abusivo de AINES dar-se pela baixa produção de prostaglandinas, devido ao
bloqueio das cicloxigenases. Outra complicação de importância clínica ocasionada pelo
uso exacerbado de anti-inflamatórios não esteroides são os riscos cardiovasculares,
implicando em danos trombóticos, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular
cerebral. Objetivo: Analisar os principais riscos gastrointestinais, cardiovasculares e
renais ocasionados pelo uso indiscriminado de AINES. Método: Este trabalho foi
realizado através de uma pesquisa bibliográfica e de cunho qualitativo para alcançar
elementos descritivos, utilizando as plataformas de pesquisa, onde foram usados os sites
científicos publicados pela PubMed, Scielo, Science e google acadêmico entre 2006 e
2019. Considerações finais: verificou-se que o consumo indiscriminado de AINES tem
a capacidade de provocar danos gastrointestinais, cardiovasculares e renais. Nessa
perspectiva, o corrente estudo corrobora para o conhecimento dos principais riscos
gastrointestinais, cardiovasculares e renais ocasionados pelo uso indiscriminado de
AINES, levando a uma reflexão sobre o tema, por parte dos prescritores, profissionais
de saúde e usuários.
Palavras-chave: AINES, efeitos, gastrointestinais, cardiovasculares, renais.
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NO PROCESSO
DE CURA DA TUBERCULOSE.
Adalberto de Araújo Antunes (FANEC), Giancarlo Paiva Nicoletti (FANEC)
adalbertoantunes1@hotmail.com
giancarlo_nicoletti1@hotmail.com
Resumo
Estudos mostram que o mundo esta enfrentando uma séria ameaça a saúde pública, em
2015 os casos de Tuberculose ultrapassaram os da síndrome da imunodeficiência
adquirida, como a doença infecciosa mais fatal do mundo. Segundo projeções da
organização mundial de saúde, dois bilhões de pessoas, cerca de um terço da população
mundial, encontrasse infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Dos quais, oito
milhões apresentarão a doença e dois milhões poderão vir a óbito a cada ano. De fato é
uma situação preocupante, tendo em vista isto, o presente trabalho busca ressaltar e
constatar a importância do Profissional Farmacêutico no processo de cura da
tuberculose. E para tal realizou-se uma pesquisa bibliográfica integrativa nas bases de
dados: Scielo, Pubmed, Google Acadêmico, livros, revistas especializadas, sites
governamentais e resoluções. Tendo como resultados uma coletânea de vinte e sete
referenciais teóricos dividindo-se em: artigos descritivos; exploratórios; qualitativos;
quantitativos; comparativos; revisões integrativas; revisão clinica e informativos. Além
de relatórios, trabalhos de conclusão de curso, entrevistas, resoluções e livros.
Observando, portanto que as ações de combate à tuberculose estão indiscutivelmente
interligadas de forma multiprofissional e coesa e que o portador desta doença ainda está
cercado de preconceitos tanto histórico como sociais, e mesmo em alguns artigos que
não mencionam o farmacêutico diretamente no texto ele está presente, mesmo que
subentendido nas entrelinhas, fazendo parte de todo o processo de cura da tuberculose.
Diante deste panorama, ficou claro que é imprescindível conduzir e planejar esforços
para amenizar o problema. Também foi possível refletir e notar que a implantação do
cuidado farmacêutico clínico junto às equipes de saúde, ainda é desafiadora, e que este
possui muitos pontos positivos frente aos desafios impostos pela tuberculose. De forma
a encorajar pares da profissão acredita-se, portanto que o presente trabalho apresenta
formas de como o farmacêutico pode contribuir, com estratégias e conhecimento para
ampliar a gama de cuidados e intervir em pontos de melhorias para o avanço da prática
clínica farmacêutica junto aos pacientes, através de ações que almejam prevenir,
controlar e promover melhor qualidade de vida a estas pessoas, pois a cura também
depende deste profissional.
Palavras-chave: Adesão ao tratamento, Atenção farmacêutica, Cuidado farmacêutico,
Resistência a tuberculose, Novos fármacos para tuberculose.
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O PAPEL DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Eduardo Guedes De Moura (FANEC), Giancarlo Nicoletti (FANEC)
eduardoguedesmoura@hotmail.com, giancarlo_nicoletti1@hotmail.com
Resumo
Introdução: Revisão bibliográfica sobre a farmácia comunitária que é um importante
espaço no cenário da saúde pública brasileira, como local de dispensação de
medicamentos e de contínua promoção do consumo de medicamentos para a população.
Nesses estabelecimentos, o usuário busca através do consumo de produtos, prescritos ou
não, o restabelecimento da sua saúde. Os modelos tradicionais de prática farmacêutica
mostram-se pouco efetivos sobre a morbimortalidade relacionada a medicamentos e
atenção farmacêutica, com isso novas propostas de prática profissional têm surgido na
profissão farmacêutica. Objetivo: Ampliar conhecimentos sobre o verdadeiro papel da
farmácia comunitária no Brasil e esclarecer quais serviços podem ser desenvolvidos
pela farmácia comunitária, identificar serviços autorizados pela anvisa, (compêndios
oficiais), conhecer as falhas da assistência farmacêutica da farmácia comunitária e criar
meios de aumentar a interação entre a farmácia comunitária e comunidade são objetivos
desta pesquisa. Método: O trabalho aqui descrito tem como método fazer uma revisão
bibliográfica a respeito do papel da farmácia comunitária no Brasil, para tanto foi feito
estudos e pesquisas a fim de referenciar e embasar as informações aqui contidas, nesse
intuito utilizamos fontes de pesquisa e leitura, dos últimos anos, utilizamos também
ferramentas como livros, revistas especializadas, artigos científicos e site como: google
acadêmico, sciencedirect, scielo e pubmed além de Leis e RDCs como 44/09, a
585/2014 e a lei 13021/14, que instituem a prestação dos serviços farmacêuticos.
Considerações finais: Contudo vimos que os serviços como o acompanhamento
farmacoterapêutico, a conciliação de medicamentos ou a revisão da farmacoterapia,
rastreamento em saúde e da educação em saúde entre outros, devem ser prestados
inerentes à farmácia comunitária que de fato necessitam de farmacêuticos bem
informados atualizados e competentes com objetivos bem definidos, pois dessa forma
não terão dificuldades em realizar qualquer um dos serviços listados nas resoluções.
Portanto a farmácia comunitária deve estar preparada para os novos paradigmas ou seu
novo papel ao qual se apresenta a nova realidade de farmácia, a clínica farmacêutica,
com maior assistência e de articulação com a rede pública de saúde.
Palavras-chave: Farmácia Comunitária, Pesquisa, Atenção Farmacêutica.
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PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS, UM ESTUDO EM UMA FARMÁCIA
DO CONJUNTO NOVA NATAL
Nayane Kivya Lima do Nascimento (FANEC) Giancarlo Paiva Nicoletti (FANEC)
nayanekivya@hotmail.com; giancarlo_nicoletti1@hotmail.com
Resumo
A Diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica que acomete milhares de pessoas em
todo o mundo, e por isso, vem se caracterizando hoje em dia como uma epidemia. No
Brasil os índices da doença também se tornaram preocupantes, pois vem avançando
consideravelmente nos últimos anos. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo
demonstrar a importância da prevenção da Diabetes Mellitus na população, como
também, na orientação e nos cuidados aos pacientes que já são acometidos da doença.
Assim, se realizará um recorte sobre o tema com um estudo sobre os pacientes
diabéticos do conjunto Nova Natal, localizado na zona norte de Natal/RN, pacientes
esses, que procuram a farmácia para pegar seus medicamentos. O referido recorte se deu
por atender, em uma farmácia no bairro, e perceber que inúmeras pessoas procuram
medicamentos referentes a doença. Pretende-se também com esse objeto de estudo,
salientar o papel do profissional de Farmácia, tendo em vista que ele atua na análise dos
índices glicêmicos do paciente, como também, na orientação dos medicamentos que
devem ser tomados e na pesquisa sobre a existência de comorbidades, buscando evitar
os efeitos colaterais dos medicamentos. Dessa forma, o profissional de farmácia deve
orientar os pacientes e mais precisamente, aos que usam insulina e medicamentos
injetáveis para controle dos níveis de glicose, procurando as melhores práticas quanto
ao uso deles.E, notar a frequência do uso dos medicamentos e seus efeitos, buscando
reduzir ocorrência de problemas relacionados aos medicamentos e com isso, melhorar a
qualidade de vida dos usuários. Compreendeu-se que a melhor forma de se evitar a
doença é com prevenção e para isso, é preciso campanhas informativas, alimentação
saudável e práticas de atividades físicas.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Prevenção, Cuidados.

108

Área do conhecimento: Farmácia
PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO
ARTERIAL AUTORREFERIDA ENTRE ADULTOS
Julliendy Daisy Lopes do Vale(FANEC) , Isabel Cristina Cavalcante Barros (FANEC) ,
Lauro Rafael de Oliveira (FANEC)
Barbosa , Daliana Caldas Pessoa da Silva (FANEC)
julliendylopes@gmail.com, isabelbarros22@hotmail.com, rafael_fekrn@hotmail.com,
dalicaldas@hotmail.com
Resumo
INTRODUÇÃO Hipertensão arterial Sistólica (HAS), popularmente conhecida como
pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão
sanguínea nas artérias, apresentam custos médicos e socioeconômicos elevados. O não
controle da pressão arterial compromete a saúde do paciente de forma tão intensa que
pode levar esse paciente hipertenso a desenvolver diversos tipos de patologias, como:
acidente vascular cerebral (AVC), infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e
cardíaca. Na maioria dos casos a hipertensão não apresenta sintomas e a única maneira
de controlá-la é através da prevenção primária, identificando os fatores de riscos e
combatendo-os. OBJETIVO O objetivo desse trabalho é analisar a prevalência e os
fatores de risco associados à hipertensão arterial autorreferida em adultos.
METODOLOGIA Revisão de artigos e publicações em periódicos eletrônicos, que
foram selecionados entre 2010 e 2019. RESULTADO Estudos relatam que as pessoas
do sexo feminino apresentam em maior quantidade o diagnóstico médico prévio de
hipertensão arterial. Independente do sexo, a idade mais avançada mostrou ser um fator
que contribui para uma maior prevalência dos pacientes acometidos por essa doença
crônica, aumentando de 3% (em pacientes com idade entre 18 e 24 anos) para 55% para
pacientes com idade superior a 65 anos. Constatou-se também que a obesidade é um
relevante fator de risco para hipertensão. CONCLUSÃO A alta prevalência desses
fatores de risco mostra o seu impacto epidemiológico atual e a necessidade da sua
contínua busca para combater a alta taxa de mortalidade na população adulta.
Palavras-chave: Hipertensão, Obesidade, Fatores de Risco
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INFECÇÃO POR SÍFILIS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
Isabel Cristina Cavalcante Barros (FANEC), Isabelle Caldas Pessoa da Silva(UNIFOR),
Julliendy Daisy Lopes do Vale (FANEC), Lauro Rafael de Oliveira Barbosa(FANEC),
Daliana Caldas Pessoa da Silva(FANEC)
isabelbarros22@hotmail.com, isabellecpessoa@gmail.com, julliendylopes@gmail.com,
Rafael_fekrn@hotmail.com, dalicaldas@hotmail.comResumo
INTRODUÇÃO As Infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão entre os
principais problemas de saúde pública no Brasil, dentre elas destacam-se a sífilis e a
sífilis congênita. A Sífilis é uma doença sistêmica, de caráter crônico, transmitida
através do agente etiológico Treponema pallidum, que possui formato espiral do grupo
espiroquetas. O principal meio de transmissão da sífilis é pelo contato sexual
desprotegido, também podendo ocorrer transmissão vertical através da placenta durante
a gestação, caracterizando a sífilis congênita (SC). Embora a prevalência da infecção
pelo T. pallidum tenha diminuído sensivelmente com a descoberta da penicilina na
década de 40, nos últimos anos vem se evidenciando um aumento de casos, tornando-a
um dos mais desafiadores problemas de saúde pública no Brasil e em todo o mundo.
OBJETIVO Determinar, de acordo com o estudo, as principais causas de contaminação
do T. pallidum no Brasil. METODOLOGIA Revisão de artigos e publicações em
periódicos eletrônicos, que foram selecionados entre 2016 e 2019. RESULTADOS É
alarmante o aumento de incidência de sífilis no Brasil, de acordo com MS. Segundo
dados, o grupo de pessoas mais afetado é o de mulheres jovens com idade entre 20 a 29
anos, seguidos daqueles com idade entre 15 a 19 anos e entre 30 e 39 anos. Esse grupo
de mulheres (entre 20 a 29 anos) representam 14,4% de todos os casos de sífilis
adquirida e em gestantes que foram notificados.
Palavras-chave: Sífilis. Sífilis congênita, Transmissão, Prevenção, Tratamento.

110

Área do conhecimento: Farmácia
O USO NÃO PRESCRITO DE METILFENIDATO POR ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE FARMÁCIA: UMA BARREIRA PARA O
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.
Maressa Irene Dos Santos (FANEC), Menilla Maria Alves de Melo (UFRN)
maressairene04@gmail.com, menillamam@gmail.com
Resumo
Metilfenidato é o fármaco psicoestimulante mais consumido em todo o mundo, sua
indicação médica está relacionada ao diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), e Narcolepsia. Entretanto o aumento expressivo do seu
consumo está sendo relacionado ao uso irracional desse medicamento, com a finalidade
de obter melhoramento cognitivo por parte, principalmente dos estudantes. Nesse
contexto, este trabalho objetivou avaliar o uso, não prescrito, de metilfenidato por
estudantes do curso de farmácia da Faculdade Natalense de Ensino e Cultura – FANEC,
no município de Natal-RN. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo e
observacional que teve como meio de abordagem um questionário construído
especificamente para avaliar o uso de metilfenidato e outros psicoestimulantes pelos
estudantes. A coleta de dados ocorreu na faculdade descrita acima, com autorização
prévia da mesma. Foram respondidos 136 questionários em que, 58,8% da amostra
correspondeu ao sexo feminino, com idades variadas entre 18 e 51 anos. 58% dos
voluntários afirmaram já terem usado algum psicoestimulantes durante a graduação e
12,65% destes haviam feito uso do metilfenidato, com o objetivo de aumentar a
concentração ao estudar, vigília e/ou experiência. Além disso, os estudantes relataram
inquietação e arritmia como os principais efeitos adversos apresentados ao fazer uso do
medicamento. Os dados encontrados demonstraram uma prevalência do uso indevido e
irracional de metilfenidato por estudantes do curso de farmácia, uma vez que não havia
prescrição medica para uso. Apesar da população restrita estudada, este trabalho serve
de incentivo para novos estudos, e dessa forma age como meio de traçar medidas
preventivas e educativas de modo a reduzir a prática da automedicação.
Palavras-chave: Uso irracional, metilfenidato, estudantes de farmácia.
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A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: O
PAPEL DO FARMACÊUTICO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
IGLACI SILVA DE CARVALHO (FANEC)
IGKACISILVA23@GMAIL.COM
Resumo
O avanço da ciência e a inovação tecnológica no desenvolvimento de medicamentos
têm contribuído, de forma efetiva, para o controle das doenças, propiciando aumento na
expectativa de vida de indivíduos e grupos populacionais, fato que, por sua vez,
demanda novos medicamentos. Esta demanda crescente por medicamentos envolve
elevado aporte de recursos ¬ financeiros, cujo gerenciamento efetivo pode propiciar o
acesso regular aos medicamentos pela população. A Assistência Farmacêutica exerce
um importante papel no setor produtivo, na inovação e no desenvolvimento tecnológico
e, de outro lado, é essencial na produção de serviços, propiciando integralidade e
resolutividade às ações de saúde. A problemática do trabalho surgiu da percepção de
pouco material técnico-científico que possa vir a orientar melhor o profissional
farmacêutico que trabalha na assistência básica à saúde, e com isso capacitá-lo ainda
mais, para assim atender o paciente, dando a assistência e orientando o mesmo quanto
ao uso racional do medicamento. A importância do artigo está na construção do
farmacêutico como educador na atenção básica de saúde, a fim de melhorar a assistência
e orientação do Uso Racional de Medicamentos aos usuários das Unidades Básicas de
Saúde.
Palavras-chave: Assistência Farmacêutica,SUS, Uso racional de medicamentos.
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A INFLUÊNCIA DA ILEGIBILIDADE DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS SOBRE
PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM ADERIR AO TRATAMENTO
Claudia Fabiana Wanderley de Macêdo (FANEC), João Felipe Bezerra (FANEC)
claudiafwmacedo@gmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo
A receita ou prescrição é um documento dirigido ao paciente após uma consulta médica,
onde é indicado um tratamento, geralmente envolvendo fármacos. Ela deve ser
claramente lida e compreendida pelo paciente e também pelo farmacêutico ou atendente
de farmácia, que irá dispensar a medicação prescrita, evitando que se comprometa a
adesão ao tratamento. A ineficiência das prescrições manuscritas, muitas vezes
ocasionam problemas como a recorrência das patologias clínicas, que provavelmente
não ocorreriam com a adesão e os devidos cuidados com o tratamento inicial. O
objetivo desta pesquisa é investigar os tipos de erros que ocorrem na medicação usada
por pacientes leigos que não conseguem usar o fármaco de forma correta, devido à
dificuldade da leitura da receita médica, e a ausência de informações consideradas
importantes para a eficácia do tratamento. Foi desenvolvido um estudo descritivo
transversal, qualitativo e quantitativo em uma farmácia comunitária do município de
Nova Cruz-RN, onde foram analisadas através de um questionário 55 prescrições
médicas, por pessoas leigas e profissionais da área da saúde. Das respostas coletadas
observou-se que entre os entrevistados leigos, 49,09% tinham entre 25 e 35 anos e
52,73% tinham concluído o ensino médio, o que nos leva a perceber que o público
entrevistado tem idade e nível de ensino que pode representar bem a população de uma
cidade. A questão sobre LEGIBILIDADE, direcionada a população, foi dividida em
quatro níveis de compreensão: Totalmente Ilegível, quando não se conseguiu ler
nenhum dos itens questionados (1,81%), Ilegível (9,09%), Pouco Legível (43,63%) e
LEGÍVEL (45,46%). As siglas e abreviações se mostraram como a maior dificuldade,
juntamente com o tempo de tratamento, que não constava na maioria das prescrições.
As informações coletadas revelaram que mesmo estes pacientes tendo ido a uma clínica
ou hospital buscar ajuda profissional, para tratamento de suas enfermidades, os mesmos
não retornaram com todas as suas dúvidas sanadas e tampouco conseguirão garantir que
o tratamento que lhes foi indicado, tenha o efeito desejado.
Palavras-chave: Ilegibilidade, Prescrição Médica, Adesão ao tratamento, Farmacêutico
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO IDOSO NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA
nO MÉTODO DÁDER
Camila Poliana de Lira Alves (FANEC)
polianaalves79@hotmail.com
Resumo
A proporção de idosos vem crescendo rapidamente, o aumento da expectativa de vida
começaram a alterar sua estrutura, estreitando progressivamente a base da pirâmide
populacional e alargando seu ápice (brasil, 2010). Em geral, com o aumento da idade,
ocorre uma maior prevalência de condições crônicas de saúde, o que predispõe os
idosos um maior consumo de medicamentos, apresentando peculiaridades se comparado
ao restante da população. Soma-se, assim com a falta de qualidade da terapia
medicamentosa, a presença de polifarmácia, o uso de medicamentos inadequados, o que
contribui para ocorrência de reações adversas e interações medicamentosas.
Considerando que os idosos são os maiores usuários dos serviços de saúde, suas taxas
de internação são mais elevadas em relação a outros grupos etários, e o tempo médio de
ocupação do leito hospitalar é também mais elevado. Essa situação requer um
atendimento multiprofissional em um modelo distinto para este grupo, em que as
informações sejam valorizadas no sentido de retardar a manifestação ou o agravamento
de doenças crônicas, melhorando a qualidade de vida e a abordagem terapêutica.
Opresente trabalho tem como objetivo orientar e oferecer o serviço (método dáder) a
pessoas idosas que buscam atendimento dentro de uma farmácia comunitária.
Participaram 10 idosos (acima de 60 anos), de ambos os sexos e com diabetes ou
hipertensão arterial diagnosticada. Avaliaram-se as médias semanais das pressões
arteriais. Realizou-se uma revisão sobre os aspectos gerais da contribuição do
farmacêutico na atenção à saúde e uso dos medicamentos na população idosa. Os casos
analisados, apontam a existência de problemas com medicamentos. Os resultados
obtidos permitem concluir que através da atenção farmacêutica, utilizando o método
dáder é possível identificar, resolver e prevenir problemas ocasionados pelo uso dos
medicamentos, favorecendo a adesão do usuários ao tratamento medicamentoso,
reduzindo possíveis interações medicamentosa indesejáveis e esclarecendo dúvidas
sobre ouso de medicamentos, o que proporciona resultados terapêuticos positivos e
melhoria da qualidade de vida dos pacientes
Palavras-chave: Medicamentos, Idoso, Atenção Farmacêutica
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DOCKING DOS HIBRIDOS DA PIOGLITAZONA COM RESVERATROL E
PTEROSTILBENO NOS RECEPTORES PPARα E PPARγ.
Hegel Rangel de Paiva Sales (FANEC) e Vanessa Almeida Otelo (FANEC)
1 e-mail hegelrangel@hotmail.com, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 profa_vanessaotelo@yahoo.com.br, Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Resumo
Introdução: A síndrome metabólica é atualmente um dos maiores fatores de risco à
saúde. Está relacionada com o aumento da obesidade, da hipertensão, de dislipidemias e
de doenças coronarianas, além de tornar o paciente susceptível a diabetes mellitus tipo 2
(DM2). Os Receptores Ativadores da Proliferação de Peroxissomos (PPAR) são fatores
de transcrição celular que, quando ativados, podem promover o controle glicêmico.
Estão dividos em três classes: PPARα, PPARβ e PPARγ. A pioglitazona é um fármaco
da família das tiazolidionedionas, com ação sobre os receptores PPARγ, aumentando a
sensibilidade do paciente diabético à insulina e utilizado no tratamento de DM2. O
resveratrol e o pterostilbeno são biomoléculas naturais, análogas entre si, com ação
sobre o receptor PPARα. São responsáveis pela oxidação de ácidos graxos, diminuindo
os níveis de triglicerídeos e aumentando os níveis de HDL. Neste contexto, a
Modelagem Molecular mostra-se como uma ferramenta útil no planejamento de novos
fármacos. Objetivo: Este trabalho teve por objetivo propor dois híbridos moleculares:
pioglitazona-resveratrol e pioglitazona-pterostilbeno, os quais pudessem ter ação
agonista sobre PPAR e PPAR . Acredita-se que estes híbridos poderiam promover a
redução dos níveis glicêmicos dos pacientes diabéticos, diminuir os níveis de
triglicerídeos e aumentar a sensibilidade à insulina. Metodologia: Os híbridos
moleculares foram propostos e desenhados no programa MarvinSketch. Cálculos de
docking nos receptores PPARα e PPARγ foram realizados no programa Chimera.
Resultado: Verificou-se a presença de ligações de hidrogênio e de interações
hidrofóbicas dos híbridos com ambos os receptores. Interações semelhantes as
encontradas na pioglitazona em PPARγ, como nos aminoácidos Phe363, Ser289 e
Tyr327, foram evidenciadas nas moléculas híbridas, assim como também foram
evidenciadas interações compatíveis com resveratrol em PPARα nos aminoácidos
Arg280, Ser342 e Ile341. Conclusão: Ambos os híbridos moleculares apresentaram
interações relevantes, o que o poderia sugerir uma possível ação destes com os
receptores PPARα e PPARγ.
Palavras-chave: Palavras-chave: Dislipidemia, Hipogliceminates, Docking.
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ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS EM DOMICÍLIO EM NATAL /
RIO GRANDE DO NORTE
Luiz Felipe Freitas da Silva (FANEC)
felipefreitasnatal@gmail.com
Resumo
Os medicamentos são caracterizados, por serem toda a substância ou associação de
substâncias apresentada como propriedades curativas ou preventivas de doenças em
seres humanos, com fim de exercer uma ação farmacológica, imunológica ou
metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Medicamentos
armazenados em casa podem representar um perigo a nossa saúde, desde que estejam
alocados de maneira errada, não levando em consideração todas as especificações de
acondicionamento dos mesmos. Devido isso, pode ocorrer o uso irracional dos
medicamentos, até mesmo no que diz respeito a sua validade e descarte. O objetivo
deste trabalho foi verificar como está sendo o armazenamento dos medicamentos em
domicílio, no município de Natal/RN. Do total de 100 pessoas que responderam o
questionário, 68% não acondicionam o medicamento no local apropriado e em
condições adequadas. Outro dado importante foi que 90% alegaram não terem recebido
nenhum tipo de informação sobre o armazenamento na hora que foi adquirido o mesmo.
O auxílio do profissional capacitado da área é indispensável e fundamental, para
assegurar que o mesmo seja acondicionado da maneira correta, com a finalidade de
garantir a eficácia e estabilidade do mesmo.
Palavras-chave: Armazenamento de medicamentos, medicamentos em domicílio,
condições de armazenamento.
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ESTUDO DE DOCKING DO HÍBRIDO MOLECULAR 6-GINGEROL E
CAFEÍNA COM O RECEPTOR DE ADENOSINA
Jhuliete Duarte Silva,1 Vanessa Almeida Otelo2
(drajhuliete@gmail.com, prof_vanessaotelo@yahoo.com.br)
Resumo
INTRODUÇÃO: O fibroedema geloide (FEG), mais conhecido como celulite, são
pequenas depressões visuais encontradas na pele. Estas ocorrem devido a degradação do
tecido adiposo, causada pela má circulação decorrente do rompimento de fibras
musculares e pelo acúmulo de gordura. Algumas medidas podem ser adotadas para
combater a FEG, tais como dietas, exercícios físicos, eletroterapia, uso de cosméticos,
tratamento estético e até cirúrgico, bem como farmacoterapia. O 6-gingerol e a cafeína
mostraram capacidade de alterar a expressão de enzimas marcadoras do processo
lipídico. Ambas agem como antagonistas competitivos dos receptores de adenosina,
potencializando a liberação do cálcio e a atividade do AMPase no músculo esquelético,
o que resulta no aumento da lipólise. Neste contexto, a Modelagem Molecular mostra-se
como uma ferramenta útil no planejamento de novos fármacos. OBJETIVO: Este
trabalho teve por objetivo propor o híbrido molecular formado por partes dos fármacos
6-gingerol e cafeína, denominado gingeína, e realizar o estudo de docking no sítio ativo
da adenosina. Espera-se que esta nova molécula possa ter uma afinidade melhor pelo
receptor. METODOLOGIA: Para o desenho, otimização do híbrido e realização do
docking utilizou-se o programa ArgusLab. Foi utilizada a enzima 3QAK obtida no
“protein data bank” (PDB). RESULTADOS: A gingeína apresentou interações
hidrofóbicas, semelhante a adenosina, da cadeia alquílica com os aminoácidos leucina
(LEU 249), metionina (MET 270), fenilalanina (PHE 168) e treonina (THR 256),
indicando possível potencial de ação da nova molécula. CONCLUSÃO: A gigeína
apresentou interação com o sítio ativo da adenosina, semelhante ao ligante adenosina.
Isto poderia indicar uma possível ação para a FEG. No entanto, estudos adicionais são
necessários.
Palavras-chave: fibroedema-gelóide, cafeína, 6-gingerol.
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EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO NO BRASIL
RUBENS ARTHUR GOMES DA SILVA, FACULDADE NATALENSE DE ENSINO
E CULTURA (FANEC).
rubensarthur@hotmail.com
Resumo
INTRODUÇÃO: A primeira vacina descoberta no mundo foi em 1796, por Edward
Jenner, com o intuito da erradicação da varíola presente em meados do século XVIII na
Inglaterra. Doença responsável por cerca de 10% de óbitos no país, nesse período. A
varíola por sua vez foi tida extinguida pela organização mundial de saúde (OMS) em
1980, após um programa de vacinação mundial. OBJETIVO: Relatar os eventos
adversos pós-vacinação, em diferentes regiões do país, buscando informações sobre tais
casos e seus problemas em questão. METODOLOGIA: O estudo foi feito com buscas
nas principais plataformas de pesquisas de artigos científicos nas bases de dados do
Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Google Acadêmico, publicados nos
últimos 10 anos. RESULTADO: A utilização da vacina como o objetivo da imunização
sobre algum agente infeccioso ou alguma doença transmissível é uma prática que vem
se consolidando no Brasil e no mundo. Porém, é impossível deixar de notar alguns
efeitos indesejáveis após a vacinação, muitas vezes ocasionando ate conflitos, como o
caso da revolta da vacina na década de 90. Na maioria das vezes recai sobre uma
parcela pequena na qual foi exposta pela vacina, entretanto, é preocupante e importante
uma análise crítica sobre determinados eventos, buscando assim solucionar cada
anormalidade. Em 2017, foi notificado aos programais de imunização 17.319 casos de
EAPV, sendo eles presentes em sua maioria nos respectivos estados brasileiros; São
Paulo 4.524 casos (20,3%), Minas Gerais 2.638 (15,2%), 2.512 casos no Paraná
(14,5%), 1.546 no Rio de Janeiro (8,9%),1.187 na Bahia (6,8%), 1.183 no Rio Grande
do Sul (6,8%), e 1.160 em Santa Catarina (6,7%). CONCLUSÃO: Diante do
determinado estudo apresentado acima, pode detectar e informar sobre alguns casos
específicos de EAPV no Brasil, relatando seus principais sintomas, complicações e
desafios. Relatando também sobre as faixas etárias em que mais sofrem com os eventos
adversos, o sexo com maior predomínio e as vacinas que apresentam maior índice de
EAPV.
Palavras-chave: Eventos adversos, vacinação, programa de imunização, sintomas mais
frequentes.
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RISCOS E BENEFÍCIOS DOS ANOREXÍGENOS
Carlos Andriere Silva de Lima (FANEC)
camposfarma01@gmail.com
Resumo
Segundo o levantamento do ministério da Saúde, uma em cada cinco pessoas no País
está acima do peso. A prevalência da obesidade no Brasil, passou de 11,8%, em 2006,
para 18,9%, em 2016; a capital potiguar está acima da média nacional: 19,8% da
população de Natal está obesa. O tratamento da obesidade é complexo e deve abranger
restrição calórica, exercícios físicos e orientação psicológica para estabelecer novos e
permanentes hábitos alimentares. O uso de medicamentos é apenas um dos
componentes dessa terapêutica, devendo ser de medida temporária, pois apesar dos
benefícios, podem ocorrer efeitos indesejáveis a curto e a longo prazo causados pelo uso
de anfetaminas e derivados. Entre os problemas, estão a tolerância e a dependência que
se instalam. Em virtude do uso indiscriminado de anorexígenos, a Anvisa (Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária), implantou algumas normas com o propósito de
manter um controle mais rígido na venda desses medicamentos. Este trabalho teve como
objetivo realizar uma revisão de literatura abordando os riscos e benefícios do uso de
anorexígenos no combate a obesidade. Os resultados verificados neste estudo sugerem a
necessidade de melhorar a qualidade dos serviços médicos e farmacêuticos prestados à
comunidade e de ampliar a conscientização dos usuários sobe os riscos inerentes ao uso
abusivo e desnecessários de anorexígenos.
Palavras-chave: Obesidade, Anorexígenos, Anvisa
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MULTIRRESISTÊNCIA BACTERIANA EM UROCULTURAS OBTIDAS DE
PACIENTES COMUNITÁRIOS, EM UM LABORATÓRIO DE NATAL-RN
Elânnia Marta de Araújo(FANEC), Elio Pessoa Cazuza(FANEC), Elizabeth Cristina
Gomes dos Santos(FANEC)
elannia-araujo@hotmail.com, elio_mirocazuza@yahoo.com.br,
elizabethcgsantos@gmail.com
Resumo
A Infecção do Trato Urinário está entre as patologias mais frequentes em processos
infecciosos, caracterizando um problema de saúde pública devido ao aumento da
multirresistência aos antibacterianos, principalmente, pelas enterobactérias, abrangendo
tanto o âmbito hospitalar quanto comunitário. O presente trabalho teve como objetivo
analisar o perfil de multirresistência dos micro-organismos isolados de uroculturas de
pacientes com infecção urinária comunitária, no período de janeiro a fevereiro de 2019,
em um laboratório do munícipio de Natal-RN, nos quais os dados foram coletados dos
registros do Laboratório de Microbiologia clínica, com prévia autorização, analisandose os casos de urocultura positivas; os micro-organismos mais prevalentes; os microorganismos, as classes de antibióticos e o antibiótico com maior perfil de
multirresistência. Como critério de inclusão para coleta de dados de bactérias com
multirresistência, considerou-se as que apresentaram resistência a partir de quatro
antibióticos, e como critério de exclusão, aquelas com resistência menor ou igual três
antibióticos. De 1856 uroculturas realizadas, 319 (17,2%) foram positivas. Dentre os
micro-organismos isolados, a Escherichia coli (71%) foi a mais prevalente, seguida da
Klebsiella pneumoniae (18%). A classe antimicrobiana com maior perfil de resistência
foi a penicilina (43%), destacando-se ampicilina (39%) e amoxicilina (38%). E a
bactéria que mostrou maior perfil de multirresistência foi a Klebsiella pneumoniae
(40%), compreendendo as penicilinas, cefalosporinas, nitrofuranos, quinolonas e
sulfonamidas. Dessa forma, é de suma importância a realização do estudo do perfil de
multirresistência de bactérias oriundas de infecção urinária, antes observadas somente
em âmbito hospitalar, e que devido ao uso inadequado dos antimicrobianos, tem
contribuído para o aumento desta resistência a médio e a longo prazo.
Palavras-chave: Infecção do Trato urinário; Urocultura; Antibacterianos;
Multirresistência.
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PERFIL DO CONSUMO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM UMA FARMÁCIA
COMUNITÁRIA NA ZONA NORTE DE NATAL/RN
Clayton Isaac Dantas dos Santos (FANEC), Sergio Augusto Fonseca de Albuquerque
(UFRN).
claytonisaq@gmai.com, safa@globo.com
Resumo
INTRODUÇÃO: Os benzodiazepínicos (BDZ) são fármacos capazes de inibir a ação do
Sistema Nervoso Central através da ligação com o receptor GABA, aumentando a
frequência de abertura do canal de íons cloreto, o que gera hiperpolarização da
membrana plasmática neural, reduzindo a excitação. Os BZD estão entre os fármacos
mais prescritos no mundo, sendo utilizados para o tratamento de ansiedade e insônia,
além de apresentar propriedades anticonvulsivantes, sedativas e funcionar como
relaxante muscular. OBJETIVO: Descrever o mapeamento de consumo dos
benzodiazepínicos em uma farmácia comunitária de pequeno porte na região Norte de
Natal/RN.METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal em uma farmácia
comunitária da zona norte de Natal-RN, junto com uma revisão sistemática de literatura.
Os dados foram coletados através do software Infarma (Sistema de Gestão). Foram
incluídos na pesquisa a relação de psicotrópicos benzodiazepínicos dispensados durante
o período de 1 ano e 1 mês, entre 01 de agosto de 2018 à 31 de agosto de 2019.
RESULTADOS: Os resultados foram dispostos em forma de tabela e arquitetados em
um gráfico percentual. Foram analisadas as classes de benzodiazepínicos apenas
disponíveis para comercialização no estabelecimento. O clonazepam em sua forma
farmacêutica sólida na posologia de 2mg em apresentações com 30 comprimidos foi o
fármaco mais dispensado de acordo com o estudo, com uma grande distância
quantitativa em relação ao segundo apontado, o diazepam, também em formulação
sólida, com a dosagem de 5mg e apresentação com 30 comprimidos, seguido pelo
clonazepam gotas na concentração de 2,5mg por ml e com apresentação de 20 ml.
CONCLUSÃO: Este estudo conclui que, existe uma tendência à determinada substância
para a população alvo em estudo, podendo alguma parte desta estar necessitando ou não
da permanência de suas prescrições médicas, e aos que necessitam de tratamento
contínuo, principalmente para casos de ansiedade e distúrbios do sono, alerta o
marcador para a emergência em um estudo do perfil social e epidemiológico visando o
esclarecimento das reais causas que possam ocasionar a necessidade destas substâncias,
observando a possível mudança nos hábitos de vida e tratamentos através de terapias
alternativas e a facilitação do acesso a especialidades que orientem uma melhor inserção
na sociedade.
Palavras-chave: Perfil de Consumo, Benzodiazepínicos, Farmácia Comunitária.
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EVENTOS ADVERSOS ASSOCIADOS A VACINAS NO BRASIL
Rubens Arthur Gomes da Silva e Luanda Bárbara Ferreira Canário de Souza
rubensarthur@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura,
luanda_canario@hotmail.com Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
Resumo
Introdução: Desde seu surgimento, a vacina vem sendo um importante meio de controle
e erradicação de doenças transmissíveis em todo o mundo, bem como no Brasil.
Possibilitando assim uma diminuição nos índices de mortalidade no país associado a
doenças infecciosas como: influenza, gripe, varíola, rubéola, sarampo, tuberculose,
entre outros. Seus inúmeros protocolos padrões de segurança e efetividade a trazem
como produto de extrema confiabilidade, entretanto, é possível verificar a ocorrência de
eventos adversos associados à vacinação. Objetivo: Portanto, esse estudo tem como
objetivo relatar e analisar os principais eventos adversos pós-vacinação, em diferentes
regiões do Brasil, buscando informações sobre possíveis eventos adversos notificados
após o uso de determinada vacina, relatando sintomas, causas e complicações.
Metodologia: Realizou-se uma busca de artigos científicos relacionados com o tema
estudado nas bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (Scielo), e Google
Acadêmico, publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram: “eventos
adversos”, “risco pós-vacinação”, “sintomas pós-vacinação”. Os artigos foram
analisados pelo título e resumo, sendo os escolhidos lidos na integra e utilizados para a
construção do trabalho. Resultado: Entre os artigos analisados foi possível detectar que
no Brasil os eventos adversos associados a vacina ocorrem mais em crianças menores
que um ano de idade, sendo esse fato justificado pelo desenvolvimento do sistema
imunológico ainda imaturo, como também maior número de vacinas tomadas durante a
vida acontecerem nessa faixa etária. Esses eventos adversos geralmente se manifestam
com sintomas brandos como: febre, cefaleia, dor no local de aplicação, podendo
também chegar a sintomas mais complexos como a convulsão. A maioria dos eventos
adversos registrados é relacionada com erros advindos da preparação e aplicação das
doses vacinais, podendo ser evitados. Conclusão: Apesar da possível ocorrência de
eventos adversos pós-vacinação, as vacinas são imunobiológicos de grande
confiabilidade e essenciais no combate a doenças infecciosas, sendo de suma
importância informar e conscientizar a população sobre sua relevância para a
manutenção da saúde brasileira e também mundial.
Palavras-chave: Vacinas; eventos adversos; risco pós-vacinação; sintomas pósvacinação.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM PACIENTE
PORTADOR DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UM RELATO DE
CASO
Najara de Freitas Martins (FANEC), Menilla Alves (FANEC)
Najara.freitas@hotmail.com, Menillamam@gmail.com
Resumo
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) possui origem idiopática, que envolve diferentes
sistemas do organismo, caracterizado pela formação e deposição de imunocomplexos e
a oclusão de pequenos vasos em órgãos variados, ativando o complemento e demais
mediadores químicos e, por consequência, o processo inflamatório. De incidência rara
antes dos oito anos de idade, é mais frequente no gênero feminino. Como uma de suas
manifestações mais comuns, tem-se o comprometimento renal, caracterizado pela
glomerulonefrite proliferativa difusa, que ocasiona edema e hipertensão arterial. A
doença renal é uma das formas mais frequentes de apresentação do LES, ocorrendo em
30-70% dos enfermos. O tratamento com corticoides e outras drogas imunossupressoras
contribui para o controle da doença autoimune, diminuindo a sobrecarga renal. No
presente trabalho, realizou-se um estudo de caso, buscando avaliar, por intermédio de
análise minuciosa de prontuário clínico, do paciente J.E.C, 44 anos, portador de Lúpus,
a evolução da doença renal, os resultados de exames laboratoriais complementares,
tratamentos empregados e as intervenções realizadas ao longo do período de
acompanhamento, considerando-se o transplante renal como último recurso, a ser
empregado em estágios avançados da doença. Os estudos que relatam casos concretos
são fundamentais para a humanização do atendimento com a aproximação
profissional/paciente, ampliação técnico da medicina baseada em evidências e evolução
dos tratamentos empregados.
Palavras-chave: Lupus Eritematoso Sistmêmico, Doença Renal crônica, Transplante
Renal, Tratamento
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USO DE ÔMEGA 3 E DA IXORA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICO
DEGENERATIVAS: UM ESTUDO DE REVISÃO.
LUCIANA PRYCILIA DIAS
LUCIANAIVINEANTONIA@GMAIL.COM
Resumo
Entre os diversos estudos epidemiológicos o ômega 3 e a Ixoria, tem sido apontado
benéfico para reduzir ações inflamatórias relacionadas a doenças crônicodegenerativas. O objetivo é analisar a importância do ômega 3 na prevenção de doenças
crônico-degenerativas, o estudo se justifica em promover informações devido ao
aumento de números de casos. Com os descritores ômega 3, doenças crônicodegenerativas, aplicação critérios de inclusão e exclusão. Os resultados irão trazer de
maneira objetiva a importância sobre o ômega 3 nas crônico- degenerativas
promovendo assim uma melhor qualidade de vida. A atividade antioxidante do extrato
de metanol de Ixora coccinea L. foi determinada pelo ensaio de eliminação de radicais
livres de DPPH, reduzindo a potência e a capacidade antioxidante total pelo método do
fosfomolibdênio. A triagem fitoquímica preliminar revelou que o extrato da flor de
Ixora coccinea possui flavonóides, esteróides e taninos. O extrato mostrou atividades
significativas em todos os ensaios anti-oxidantes em comparação com o anti-oxidante
padrão de maneira dependente da dose e atividades notáveis para eliminar espécies
reativas de oxigênio (ERO) podem ser atribuídas à alta quantidade de fenólicos
hidrofílicos.
Palavras-chave: Ômega 3, Ixora, Prevenção,Doenças crônico-degenerativas
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DO DIABETES MELLITUS
NUMA ZONA RURAL DE NOVA CRUZ, RN.
Sávio da Silva Costa (Faculdade Natalense de Ensino e Cultura), João Felipe Bezerra
(Faculdade Natalense de Ensino e Cultura).
sccosta96@gmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo
Introdução: Diabetes mellitus (DM) é um conjunto de distúrbios metabólicos de
etiologia múltipla que acarreta hiperglicemia crônica ao portador. É uma doença crônica
com elevado potencial causador de complicações à saúde do indivíduo, se não tratado.
O diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) corresponde a maioria dos casos de diabetes no
mundo, e se destaca pela crescente prevalência e danos aos sistemas de saúde em todo o
planeta. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico de pacientes com diabetes
mellitus numa zona rural do município de Nova Cruz, RN. Metodologia: Foram feitas
visitas domiciliares para o preenchimento do questionário utilizado para coleta de
dados, bem como busca em prontuários dos pacientes diabéticos assistidos pelo
Estratégia Saúde da Família da localidade. Termos de Consentimento foram expedidos.
Resultado: A pesquisa incluiu 39 voluntários com diagnóstico de DM. Todos os
participantes apresentaram a forma DM2 da doença. A prevalência do diabetes foi
maior no sexo feminino (85%) e em pacientes com faixa etária acima dos 60 anos
(54%). Todos possuíam baixa renda, e grande parte baixo grau de escolaridade:
analfabetos e ensino fundamental incompleto, 64 e 33%, respectivamente. 79% dos
participantes possuíam história familiar de diabetes, 67% não fazia dieta alimentar, e
79% eram hipertensos. Na farmacoterapia, se destacaram os hipoglicemiantes orais e
anti-hipertensivos. 67% praticavam polifarmácia. 82% diziam cumprir a prescrição
médica, no entanto, 44% alegaram dificuldades com a organização dos horários
posológicos e identificação dos medicamentos. Conclusão: O DM2 pode ser
considerado como um dos principais problemas de saúde na atualidade, exigindo ações
urgentes que promovam a adesão concreta do diabético ao tratamento, e como formas
de prevenção e rastreamento, principalmente, voltadas a reeducação da população em
geral, promovendo sua conscientização.
Palavras-chave: perfil epidemiológico, diabetes mellitus, hiperglicemia,
farmacoterapia.
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TROMBOFILIA GESTACIONAL DESAFIOS E IMPACTOS AS
PARTURIENTES DO BRASIL
JOSENILDO BATISTA DA SILVA JUNIOR(FANEC)
JOSENILDODK@GMAIL.COM
Resumo
INTRODUÇÃO: A trombofilia é definida como a propensão ao desenvolvimento de
eventos tromboembólicos, tais como: tromboses arteriais; trombose venosa profunda e o
tromboembolismo pulmonar. As ocorrências destes eventos podem estar associadas à
trombofilias adquiridas, representada principalmente pela síndrome antifosfolípede ou a
trombofilia hereditária. OBJETIVOS: Avaliar períodos em que se acometem o maior
número de óbitos fetais em detrimento da trombofilia gestacional, bem como esclarecer
a terapia e cuidados que as parturientes devem tomar a partir de um possível
diagnóstico. METODOLOGIA: Trata-se de um delineamento de forma qualitativa, por
meio de pesquisa teórica e revisão bibliográfica. DISCUSSÃO: Convém ressaltar ainda,
que as gestantes são de 4 a 5 vezes mais propensas a desenvolver o tromboembolismo
venoso, do que às não grávidas. Estima-se que a incidência global de trombofilias em
gestantes esteja em 0,76 a 1,72 por mil gravideze. De forma infeliz, no Brasil poucos
ainda são os trabalhos divulgados sobre a epidemiologia da doença em gestantes não
sendo possível desta feita, estimar dados nacionais. Dessa forma é possível afirmar que
a incidência desta patologia é por deveras maior em pessoas do sexo feminino, isto se
explica pelos seguintes motivos: uso de medicamentos contraceptivos, gestações e
cirurgias de todos os gêneros em especial as cesarianas. Não obstante, é exatamente
durante o processo gestacional que a patologia em destaque se torna um dilema, não
somente para a genitora, mas também para o nascituro. Um desafio a ser compreendido,
estudado e tratado pelo universo acadêmico e seus atores. Ademais, o trabalho traz
consigo a necessidade de tornar cada vez mais público e notório a existência dessa
patologia no meio social. Espera-se com isso, suprimir casos de abortos no território
nacional. Outrossim, acerca da judicialização a pesquisa evidencia um aumento
vertiginoso no tocante ao acionamento da justiça, afim do acesso a saúde, Sobre tudo no
quesito a compras de medicamento, que no caso concreto é a enoxoparina uma heparina
de baixo peso molecular. CONCLUSÃO: percebe-se que o diagnóstico de tal patologia
é traumático e tardio. Na maioria das vezes se faz necessário que a mulher passe por
processos abortivos, para que então se possa iniciar um arquétipo investigativo a cerca
de trombos nos vasos fetais. Em consonância a isto, ainda existe um grande dilema em
torno da terapia, que se dá por heparinas de baixo peso molecular, fármacos onerosos
para se adquirir de forma particular, e que por vezes faltam na rede publica, tornando
um desafio a gestação, sobre tudo às mamães mais carentes.
Palavras-Chaves: Trombofilia, Gestacional e heparinas
Palavras-chave: Palavras-Chaves: Trombofilia, Gestacional e heparinas

126

Área do conhecimento: Farmácia
ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTES EM UMA
FARMÁCIA COMUNITÁRIA
CHRISTINA BENTO CARDOSO DA SILVA (FANEC), SÉRGIO AUGUSTO
FONSECA DE ALBUQUERQUE (FANEC)
christina-bento@hotmail.com
Resumo
Introdução: Consultas farmacêuticas é um serviço aonde é oferecido aos clientes
orientações farmacêuticas nos mais diversos âmbitos terapêuticos, desde orientações
quanto a avaliação de parâmetros incluindo avaliações de níveis pressóricos e
glicêmicos. Objetivos: Verificar a eficácia das consultas farmacêuticas e quais
tratamentos são acompanhados pela farmácia clínica, quais tratamentos possuem a
maior adesão farmacoterapêutica. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão
bibliográfica, realizado em uma farmácia comunitária, localizada em Natal/Rio Grande
do Norte. Farmácia de grande porte, distribuída nos 26 estados de Brasil e Distrito
Federal, contando com 1.100 lojas e mais de 22 mil colaboradores. Foram incluídos os
pacientes/clientes atendidos no sistema de serviços farmacêuticos da empresa, com
idade>18 anos, de ambos os gêneros. Resultados: durante o período em estudo foram
analisados 989 pacientes na farmácia em estudo. Na tabela 1, temos um total de 209
paciente diabéticos, 361 pacientes hipertensos e 419 pacientes com outro tipo de
comorbidade (hipercolesterolemia, depressão, entre outros), número obtido durante o
período do estudo. Na tabela 2, temos dados sobre o gênero dos pacientes atendidos. Por
fim, na tabela 3, demonstra que a maioria dos pacientes tinham idade > 65 anos.
Conclusão: Este estudo demonstra a importância do profissional farmacêutico, bem
como a sua atenção, no seguimento farmacoterapêutico, promovendo o uso racional de
medicamento, com isso diminuindo a incidência de eventos/efeitos adversos. Em que, a
maioria dos pacientes acompanhados eram do sexo feminino com mais de 65 anos, e no
geral grande parte tinham hipertensão arterial ou diabetes.
Palavras-chave: FARMACOTERAPIA, DIABETES, FARMÁCIA COMUNITÁRIA
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UTILIZAÇÃO DA ALFAEPOETINA PARA CONTROLE DA ANEMIA EM
PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA
Lauro Rafael de Oliveira Barbosa (FANEC), Isabel Cristina Cavalcante Barros
(FANEC), Julliendy Daisy Lopes do Vale (FANEC), Sergio Augusto Fonseca de
Albuquerque (UFRN).
rafael_fekrn@hotmail.com, isabelbarros22@hotmail.com, julliendylopes@gmail.com,
safa@globo.com
Resumo
INTRODUÇÃO: A doença renal é um problema de saúde pública global, afetando mais
de 750 milhões de pessoas em todo o mundo. Os rins fazem um papel importante em
nosso organismo, atuando na homeostase corporal e secretando a eritropoetina, um
hormônio que atua na medula óssea, estimulando as células progenitoras dos eritrócitos.
Com a baixa produção da ertropoetina pelos rins comprometidos, é comum que os
pacientes com doença renal apresentem um quadro de anemia. A hemodiálise é um tipo
de terapia renal substitutiva oferecida pelo SUS e faz o papel de filtração dos rins
comprometido. Para correção da anemia nesses pacientes, a alfaepoetina, (um
medicamento estimulador de eritropoiese) é utilizada após as sessões de hemodiálise,
buscando promover uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. OBJETIVO:
Descrever como ocorre o tratamento utilizando a alfaepoetina no controle da anemia em
pacientes com doença renal crônica. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo
transversal junto com uma revisão de literatura. Foram incluídos na pesquisa os
pacientes em hemodiálise entre janeiro e abril de 2019, que fizeram ou não o uso da
alfaepoetina para controle da anemia durante as sessões. Foram excluídos os pacientes
que vieram a óbito, em trânsito, que recebiam medicamentos pelo UNICAT e que foram
atendidos em outra unidade. A busca bibliográfica foi realizada em uma biblioteca
multidisciplinar nacional (Scielo), em arquivos da Sociedade Brasileira de Nefrologia e
em diretrizes do Ministério da Saúde. RESULTADOS: Os resultados dessa pesquisa
apontam que os parâmetros e diretrizes que regulamentam a utilização da alfaepoetina
sejam revisados, tendo em vista que apenas 66 pacientes (23,9%) tiveram as doses de
alfaepoetina reduzidas no seu tratamento ao longo dos meses analisados.
CONCLUSÃO: A utilização da alfaepoetina na correção da anemia em pacientes com
doença renal crônica é uma ferramenta essencial para buscar a melhora da qualidade de
vida dos mesmos. Entretanto, devem ser discutidos e atualizados os parâmetros que
regulam a sua utilização, para que os resultados obtidos sejam cada vez mais
satisfatórios, justificando a sua utilização.
Palavras-chave: Doença Renal Crônica, Hemodiálise, Alfaepoetina.

128

Área do conhecimento: Farmácia
INCIDÊNCIA E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE NOVOS
CASOS DE SÍFILIS EM DOADORES DE SANGUE EM NATAL/RN
Francisco Nilson Cerino Junior1, João Felipe Bezerra2
1 ribania_nilsoncerino@hotmail.com – Faculdade Natalense de Ensino e Cultura
2 jfb_rn@hotmail.com - Faculdade Natalense de Ensino e Cultura

Resumo
Introdução: A Sífilis é uma infecção causada pelo Treponema pallidum, uma bactéria
pertencente ao grupo das espiroquetas, que pode ser transmitida por via sexual,
placentária (materno-fetal ou transmissão vertical) e por transfusões de sangue
contaminado. Tem distribuição cosmopolita, sendo os países em desenvolvimento os
detentores dos maiores números de infectados. No Brasil, segundo dados da OMS, a
infecção por Sífilis tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Objetivos: o
presente trabalho buscou avaliar a incidência de novos casos de positividade por Sífilis
em um Banco de Sangue no município de Natal/RN. Metodologia: análise de dados em
um Banco de Sangue no município de Natal/RN no período de janeiro de 2018 a
dezembro de 2018, incluindo as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil e tipo de
doação. Visa também, registrar o acompanhamento destes casos, notificando os
verdadeiros positivos, os falsos positivos e os que não retornaram para segunda
avaliação. Resultados: de 6734 doadores aptos pela avaliação clínica e hematológica, 73
foram inaptos por sorologia reativa para Sífilis. Dentre os reativos, os doadores
masculinos apresentaram maior frequência (80,82%). A média de idade dos doadores
inaptos foi de 40,46 anos, e a faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos
(28,76%). Os solteiros (47,94%) e os doadores de reposição (53,42%) tiveram maiores
taxas de sorologia reativa. Sobre o acompanhamento, houveram 33(45,20%) casos
confirmados, 14(19,17%) falsos positivos e 26(35,61%) doadores não retornaram para
coleta de segunda amostra. Conclusão: Os resultados demonstraram um perfil
epidemiológico de doadores e a importância do acompanhamento e busca ativa dos
inaptos sem comparecimento, ressaltando a necessidade de novas estratégias de
captação como também avaliação e atualização dos programas de controle às ISTs.
Palavras-chave: Palavras-chave: Sífilis, doadores inaptos, epidemiologia,
acompanhamento
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PERFIL DOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMERCIALIZADOS EM
UMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE MONTANHAS.
SILVÂNIA MARIA BERNARDO DA SILVA (FANEC), SÉRGIO AUGUSTO
FONSECA DE ALBUQUERQUE (UFRN)
drogariamarques@hotmail.com, safa@globo.com
Resumo
INTRODUÇÃO: Os antibióticos são uma classe de fármacos utilizados para o
tratamento de doenças infecciosas, que diferem uns dos outros quanto as suas
propriedades físicas, químicas, farmacológicas, no espectro e mecanismo de ação.
Havendo critérios muito importantes que devem ser considerados para que a terapia de
doenças bacterianas com antibióticos venha a ser eficaz, como a necessidade de que um
alvo (ligante) exista dentro da célula bacteriana, a concentração do antibiótico alcance o
alvo em quantidade suficiente, não podendo ocorrer inativação ou modificação
estrutural do fármaco. OBJETIVO: Analisar o perfil dos medicamentos controlados
comercializados em uma farmácia comunitária da cidade de montanhas.
RESULTADOS: Constata-se que o mais vendido em todos os meses foi o fármaco
Amoxicilina, com um total de vendas nos meses de 714 unidades. Este é um
medicamento muito conhecido e amplamente utilizado pela população, isto requer
atenção ao uso indiscriminado. Todo medicamento deve ser adequado a cada situação,
para não ter agravos à saúde, como mostra o estudo, um número grande de resistência
bacteriana, com pacientes que fazem o uso sem um receituário médico.
METODOLOGIA: Realizada uma pesquisa descritiva observacional. Apresentação de
dados de vendas de Novembro/2018 a Abril/2019 de uma farmácia comunitária na
cidade de Montanhas-RN, sobre a dispensação de medicamentos controlados e
destacando o antibiótico mais vendido durante o período. CONCLUSAO: Verifica-se
que a amoxicilina é um dos medicamentos mais utilizados no combate as infecções, e
por ele ser bastante conhecido, pode levar a uma automedicação, caso não se respeite a
venda somente com receita.Portanto os profissionais farmacêuticos, podem ser agentes
multiplicadores de informações sobre o uso indiscriminado dos antibióticos, alertando
aos pacientes os danos que podem causar a saúde, caso o medicamento seja utilizado de
maneira errada. Conscientizando para o uso adequado destes fármacos, seja nas
farmácias e drogarias ou nos hospitais.
Palavras-chave: Medicamentos controlados, uso abusivo de antimicrobianos,
Antibióticos, Resistência bacteriano.
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PERFIL DOS ANTIBIÓTICOS COMERCIALIZADOS EM UMA FARMÁCIA
NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Victor da Silva Oliveira (FANEC) , Sérgio Albuquerque (FANEC)
victor_7oliveira@hotmail.com , safa@globo.com
Resumo
Introdução: Os antibióticos são substâncias químicas, naturais ou sintéticas, com
capacidade de impedir a multiplicação de bactérias ou de destruí-las, usados com
finalidade de prevenir ou tratar infecções causadas por microrganismos patógenos. Seu
uso indiscriminado e indevido, muitas vezes sem prescrição, sem dose e ou sem
indicação, acarreta em uma exacerbada resistência microbiana, ocorrendo assim a
ineficiência do medicamento. Os antibióticos representam uma importante classe de
medicamentos encontrados constantemente nos receituários médicos. São fármacos
capazes de tratar doenças infecciosas de variada etiologia. A utilização abusiva e
desnecessária, tanto no uso dentro da comunidade quanto em ambiente hospitalar, tem
sido relatada na literatura. Objetivos: Analisar o perfil dos antibióticos comercializados
em uma farmácia comunitária do município de Jucurutu. Apresentar dados de vendas de
uma farmácia comunitária sobre a dispensação de antibióticos; Mostrar dentre os
pacientes se mais homens ou mulheres utilizaram os antibióticos comercializados;
Determinar qual antibiótico foi mais comercializado. Método: O estudo foi realizado a
partir da pesquisa nas bases de dados da Scielo, Nescon, artigos acadêmicos em geral e
sites da área, realizando-se assim a revisão de literatura. Para a avaliação do perfil dos
medicamentos antibióticos comercializados em uma farmácia comunitária no município
de Jucurutu/RN. A pesquisa incluiu a diferenciação por sexo, antibióticos mais
comercializado em cada mês da pesquisa, antibióticos mais comercializado ao final dos
3 meses. A pesquisa foi realizada nos meses de maio a julho de 2019. Resultado: Dos
736 pacientes do estudo, 22% no total fizeram uso do medicamento cefalexina, 20% no
total fizeram uso do amoxicilina, 18% no total utilizaram o amoxicilina+clavulanato,
14% no total utilizaram ciprofloxacino, 14% no total utilizaram o azitromicina, e 12%
no total metronidazol. Demonstrando assim que o medicamento cefalexina foi o mais
vendido dentre os três meses do estudo. Conclusões: Verificou-se neste estudo, que a
cefalexina é um dos medicamentos mais utilizados no combate as infecções, tanto ele
quanto a amoxicilina, ocupa um lugar de destaque nas vendas, são amplamente
conhecidos. No resultado dos gráficos com relação ao uso de antibióticos, verifica-se
que as mulheres utilizam mais os antibióticos do que os homens. Com base na pesquisa
realizada o que se identifica é que os profissionais de farmácia têm papel fundamental
para tentar diminuir o uso desordenado dos antibióticos, não realizando a venda sem a
devida prescrição médica, podendo assim conscientizar os pacientes para os riscos de
efeitos adversos dos medicamentos utilizados sem uma posologia adequada para cada
caso.
Palavras-chave: antibióticos. resistência bacteriana. uso indiscriminado de antibióticos.
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PERFIL DOS MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATÓRIOS
COMERCIALIZADOS EM UMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA NA CIDADE
DE PARNAMIRIM-RN
Fábio Bruno da Silva santos (FANEC) Sérgio Albuquerque (FANEC)
brunosantosf20@hotmail.com , safa@globo.com
Resumo
Introdução: Os fármacos anti-inflamatórios representam uma das classes de maior
diversidade de fármacos disponíveis no Brasil, isto é atribuído sobretudo a contínua
necessidade de analgesia para pacientes de dor crônica. Eles constituem um grupo
heterogêneo de compostos que apresentam estrutura química e propriedades estruturais
bem diferentes e compartilham o mesmo mecanismo de ação. AINEs como Naproxeno,
Ibuprofeno e Cetoprofeno constam na lista de Medicamentos Isentos de Prescrição
(MIP) de 2003 e podem ser facilmente encontrados em farmácias de todo o Brasil sem
considerar sua toxicidade, efeitos adversos e interações medicamentosas. Esta situação
favorece a automedicação, que é uma perigosíssima ação infelizmente comum entre as
pessoas. Objetivos: Analisar o perfil de vendas de antiinflamatórios em uma farmácia
comunitária na cidade de Parnamirim/RN. Apresentar dados de vendas de uma drogaria
sobre a dispensação de antiinflamatórios; Demonstrar sexualidade dos pacientes que
mais utilizaram os antiinflamatórios comercializados; Determinar qual antiinflamatório
foi mais comercializado; Mostrar os efeitos da automedicação. Método O método
utilizado para a elaboração deste estudo foi através de pesquisa bibliográfica em revistas
eletrônicas, artigos científicos indexados em bases de dados como Scielo e Bvsalud.
Utilizado o programa Excel para fazer a análise dos resultados, e assim gerou-se
gráficos para mostrar os dados. O estudo foi realizado através do consumo dos clientes
que optaram pela aquisição de medicamentos antiinflamatórios em uma farmácia na
cidade de Parnamirim-RN. No decorrer de três meses consecutivos, junho, julho e
agosto do ano de 2019. Resultado: Verifica-se que dos 488 pacientes do estudo com
relação ao uso de junho a agosto. Um total de 31% utilizaram o diclofenaco, 28%
utilizaram o nimesulida, 23% utilizaram o ibuprofeno, e 18% utilizaram o naproxeno.
Sendo o diclofenaco o mais vendido durante os três meses do estudo. Conclusões: É
preciso esclarecer aos pacientes que os anti-inflamatórios têm efeitos adversos e devem
ser sempre considerados, como qualquer medicamento, e nos casos de automedicação
este risco pode ser maior. Portanto os profissionais da área da saúde, podem contribuir
para tal esclarecimento da população, o farmacêutico no seu dia-a-dia pode repassar seu
conhecimento sobre os efeitos adversos que podem vir de um uso abusivo ou
indiscriminado dos AINES.
Palavras-chave: anti-inflamatórios. medicamentos. automedicação.
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OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA: TRATAMENTO COM ANOREXÍGENOS
E SUPRIMENTO DE VITAMINA D
Gabriela Barboza Pereira(FANEC), João Felipe Bezerra (FANEC)
agabybarboza@gmail.com, jfb_rn@hotmail.com
Resumo
Introdução: A obesidade é uma condição física que vem crescendo a cada ano, já sendo
considerada uma doença que atinge várias faixas etárias. Uma doença presente na
infância e adolescência que pode estar associada a uma variedade de enfermidades,
aumentando com isso a tendência de morbidade e mortalidade. Objetivo: Este trabalho
tem como objetivo discutir o uso de anorexígenos como tratamento para obesidade na
adolescência relacionando com a deficiência de vitamina D. Metodologia: O trabalho
foi realizado através de uma revisão integrativa (RI) com intermédio de artigos
científicos relacionados com o tema de estudo. Foram utilizados bancos de dados
eletrônicos de artigos como Scielo, Pubmed e Google acadêmico. Durante a pesquisa
bibliográfica foram adotados critérios para o estudo, como obesidade na adolescência,
uso medicamentos anorexígenos, sedentarismo e deficiência de vitamina, para que a
pesquisa tenha um direcionamento na discussão dos dados. Desenvolvimento: A
obesidade atualmente é um problema enfrentado por grande parte da população, e
quando esta obesidade esta relacionada na adolescência inclui diversos fatores que
podem afeta a qualidade de vida na adolescência. Em busca de saúde ou ate mesmo de
um corpo perfeito padronizado pela sociedade o uso de anorexígenos pode ser para os
adolescentes uma solução, quando usado com consciência. Dentre as causas que
provocam a obesidade além da falta de atividade física e educação alimentar, pode esta
diretamente ligada a deficiência de vitamina D. Considerações finais: O uso racional de
anorexígenos associado à atividade física e alimentação saudável é uma solução para
adolescente obesos, como também o suprimento de vitamina D no organismo para obter
um tratamento eficaz.
Palavras-chave: Obesidade. Adolescentes. Anorexígenos. Deficiência de vitamina D.
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS
TIPO II.
Jaquelyne Cardoso Alves (FANEC)
jaquelyne.cardoso@bol.com.br
Resumo
As doenças crônicas não transmissíveis têm se tornado as principais causas de morte em
todo o mundo. Segundo Cortez et al (2015), entre estas doenças, o diabetes mellitus é a
que mais cresce, especialmente em países em desenvolvimento, como é o caso do
Brasil. O diabetes apresenta graves complicações, que podem ser agudas ou crônicas,
com alta morbimortalidade. É um problema de saúde pública, que vem aumentando em
decorrência do crescimento e envelhecimento da população, crescente prevalência de
obesidade e sedentarismo, assim como de uma maior sobrevida das pessoas com a
doença, o que se traduz em altos custos, necessários para a realização de seu controle e
tratamento de suas complicações. No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Diabetes
(2018) informam haver atualmente mais de 13 milhões de brasileiros com diabetes
(6,9% da população). Dados da World Health Organization (WHO, 2018) afirmam
haver 422 milhões de portadores de diabetes no mundo, com 1.6 milhões de mortes
atribuídas em consequência da doença, por ano. Apesar dos números alarmantes, o
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tem tratamento e controle, que devem ser realizados em
conjunto com programas de educação em saúde, associados à uma abordagem
multiprofissional na atenção básica, sendo capaz de prevenir as complicações da doença
(ALMEIDA; ALMEIDA, 2018). No Brasil, segundo Gois et al (2017), a Atenção
Primária em Saúde se caracteriza como porta de entrada do paciente ao Sistema Único
de Saúde (SUS). Em relação a linha de cuidados do paciente com diabetes, essa atenção
precisa ser integral e continuada, com acompanhamento inicial sendo realizado pelo
médico da atenção primária à saúde, que irá identificar os fatores de risco, provendo
orientações e, caso necessário, iniciando o tratamento farmacoterápico. Nesta
continuidade, uma atenção multidisciplinar se faz necessária, onde a figura do
farmacêutico adquire grande importância, pois é o profissional que irá fazer a
dispensação dos medicamentos, momento que pode ser fundamental para esclarecer
dúvidas e orientar o paciente. Dessa forma, conforme explicam Silva e Souza (2017), a
integração entre profissionais de saúde e pacientes possibilita um sistema de saúde mais
eficaz, trabalhando em conjunto com uma equipe multiprofissional, com foco central no
paciente, objetivando sempre a melhora contínua da qualidade dos serviços prestados a
população. Serviços estes que visam o uso racional de medicamentos, garantindo um
tratamento farmacológico positivo, utilizando para isso, os recursos disponíveis pelo
SUS. Diante desta realidade, o presente estudo teve o objetivo de reunir informações
sobre como a atenção farmacêutica pode influenciar na adesão ao tratamento e na
conscientização do paciente sobre os riscos a sua saúde, caso não promova as alterações
necessárias em seu estilo de vida. O estudo foi desenvolvido através de uma revisão da
literatura, com a pesquisa de dados feita no mês de novembro de 2018, em artigos
publicados em revistas científicas, selecionados através dos bancos de dados: Biblioteca
Virtual de Saúde, Scielo, Pubmed e Google Acadêmico. Para isso foram utilizados os
descritores: Atenção farmacêutica (Pharmaceutical care), Diabetes mellitus tipo 2
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(Diabetes type 2), Assistência à saúde (Delivery of healthcare), Custos de cuidados em
saúde (Healthcare costs). Foram escolhidos 20 artigos publicados entre 2009 e 2018,
com informações relevantes sobre o diabetes mellitus tipo 2 e sobre a influência da
atenção farmacêutica nestes pacientes. Para complementar os dados, também foram
coletadas informações relevantes nos sites da Organização Panamericana da Saúde e
Organização Mundial da Saúde Brasil (OPAS/OMS Brasil), da World Health
Organization (WHO) e da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), totalizando 23
referências bibliográficas, nos idiomas português e inglês. Após avaliar os dados
coletados na literatura, é possível identificar que a atenção farmacêutica a pacientes com
diabetes mellitus do tipo 2 é capaz de melhorar substancialmente o controle da doença,
com a redução dos níveis de HbA1c, colesterol e pressão arterial, melhorando a
qualidade de vida do paciente e diminuindo os escores de risco cardiovascular. Portanto,
é recomendável a inclusão deste profissional no atendimento básico de saúde, para
auxiliar no controle da doença em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2,
proporcionando não apenas mais saúde para os pacientes, como redução no custo dos
tratamentos. Inclusive, como boa parte dos pacientes não promove um controle
adequado da doença, a droga acaba por desempenhar um papel central no tratamento do
diabetes, fazendo com que a presença do farmacêutico torne-se essencial para o
monitoramento e o manejo da doença. Assim, esse profissional pode utilizar a atenção
farmacêutica como ferramenta para o atendimento desses pacientes, prática esta que
envolve interação direta entre o profissional e o paciente. Dessa forma, com o
fornecimento responsável de terapia medicamentosa e conhecimentos, o farmacêutico é
capaz de promover resultados definitivos que melhorem a qualidade de vida do
paciente, levando-o a efetuar um adequado controle da doença.
Palavras-chave: Atenção farmacêutica, Diabetes mellitus tipo 2, Assistência à saúde.
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AVALIAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES DE INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO DE
SEROTONINA EM UMA DROGARIA DO MUNICÍPIO DO NATAL/RN
ANA PATRÍCIA ARAÚJO (FANEC)
anapatriciafah@gmail.com
Resumo
Introdução: Medicamentos psicotrópicos são aqueles que agem modulando as funções
do Sistema Nervoso Central (SNC), o uso desses tipos de substâncias tem crescido no
mundo inteiro. A depressão é um dos distúrbios psiquiátricos mais comuns que tais
medicamentos tratam, dentre as mais variadas classes de antidepressivos podemos
destacar os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS). Objetivo: Foi
realizado um estudo quantitativo, com coleta, observação e avaliação das prescrições de
cada ISRS para saber os mais dispensados em uma drogaria no município do Natal/RN.
Método: baseia-se na contagem realizada a partir do relatório de vendas desta classe de
medicamentos controlados, no período de Julho à Setembro de 2019, levando em
consideração 6 tipos de substâncias: Citalopram; Fluoxetina; Sertralina; Paroxetina;
Escitalopram e Fluvoxamina, sendo que partir destes foi feito um levantamento do ISRS
mais prevalente. Resultado: No período em questão foram avaliados 582 receitas, onde
foram encontrados os seguintes resultados: Citalopram (8,76%); Fluoxetina (25,08%);
Sertralina (14,60%); Paroxetina (10,48%); Escitalopram (40,37%); Fluvoxamina
(0,68%). Conclusão: A depressão é um problema sério de saúde pública, dependente de
diagnóstico médico e posteriormente tratado com medicamentos antidepressivos. Uma
das classes destes medicamentos que merece destaque é a dos ISRS, onde nesse estudo
há uma prevalência maior da dispensação do Escitalopram. Esses resultados podem ter
sido obtidos em função desta substância e os demais que pertencem a essa classe serem
mais seletivos, portando apresentam menos efeitos adversos e menor risco de
cardiotoxicidade.
Palavras-chave: PLAVRAS-CHAVE: Medicamentos Psicotrópicos, Depressão, ISRS
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MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA À
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Thayse Mendes da Silva - FANEC, Emanuelly Campos Pereira, e-mail – FANEC,
Francisco Costa da Rocha- FANEC, Juliana Silva de Azevedo - FANEC, Snéia Evelyn
Pereira – FANEC, Catharinne Angélica Carvalho de Farias - FANEC
thayse_1997@hotmail.com, emanuellycampospereira@gmail.com,
ffcorocha@gmail.com, julyazevedo2234@gmail.com, sneia_evelyn@hotmail.com,
cathfarias@hotmail.com.
Resumo
Introdução: a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é evidenciada
24/48h após o início da ventilação mecânica. Está associada a critérios clínicos,
radiológicos e laboratoriais e para evitá-la, a equipe hospitalar precisa adotar medidas
de cuidados padrão. Objetivo: esclarecer e expor, mediante uma revisão de literatura,
medidas para prevenção da PAV. Metodologia: revisão de literatura elencando artigos
científicos sobre a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica,
publicados entre 2010 a 2019. Os critérios de inclusão foram: abordar medidas que
previnam a PAV; estudos em português; publicados entre o ano de 2010 a 2019; ser
estudo de coorte; estudo de caso controle ou ensaio clínico controlado e/ou relato de
casos. Foram pesquisadas nas bases de dados da plataforma BVS, com os seguintes
descritores: “ventilação mecânica”,” prevenção”, “UTI”, “pneumonia”, estruturando o
artigo de acordo com as recomendações do PRISMA para fluxograma. Como critérios
de exclusão: todos os artigos que não fossem relacionados ao tema; não abordassem os
principais fatores da PAV; que não fossem em português nos anos entre 2010 a 2019; e
não fosse revisão de literatura. Resultado: dos 716 artigos encontrados, somente 424
artigos eram relacionados ao tema principal do presente estudo. Dentre os artigos que
enfatizavam diretamente o tema, encontraram-se muitas revisões de literatura, que
também foram excluídos. Optou-se pelos artigos em português que fossem estudo de
coorte, estudo de caso controle, ensaio clínico controlado ou relato de caso. Ao fim,
finalizou-se em 10 estudos. Dentre os 10, foi descartado 1 que se tratava de uma revisão
sistemática. Mediante a comparação das conclusões, viu-se que as medidas adotadas
para prevenção de PAV são bastante eficazes e reduzem significativamente o número de
pacientes infectados em ambiente hospitalar. Conclusão: a ventilação mecânica é um
procedimento crescente nas UTI's. Com isso o aumento de infecções e patologias em
UTI também vem aumentando, em especial, a Pneumonia Associada à Ventilação
Mecânica. A adoção das medidas de prevenção da PAV têm se mostrado, segundo
estudos, eficaz e, quando aplicadas, diminuem e evitam que os pacientes se infectem
pela PAV.
Palavras-chave: Ventilação mecânica, prevenção, UTI, pneumonia.
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TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Gabriel Martins de Araújo (FANEC), Jadson Fernandes da Silva (FANEC), Jefter
Vinícius Cardoso da Silva (FANEC), Lucas Shayabb Cabral de Oliveira (FANEC),
Marina Lorena Silva de Almeida (FANEC), Thiago Medeiros da Silva (FANEC),
Catharinne Angélica Carvalh
Gabriel.martins097@gmail.com , jadsonfernaandes@outlook.com,
jefter98@hotmail.com, lucasshayabb@gmail.com, Marinalorena_a@hotmail.com,
thiagomdrssilva@gmail.com, cathfarias@hotmail.com
Resumo
Introdução: A utilização de ventilação mecânica invasiva, com longo tempo de duração,
leva o indivíduo ao desenvolvimento de complicações respiratórias, metabólicas e
musculares, como: hipotrofia muscular, fraqueza muscular, atelectasias. Objetivo:
avaliar o efeito do treinamento muscular inspiratório na unidade de terapia intensiva,
através de uma revisão de literatura. Metodologia: revisão de literatura com o
levantamento de artigos científicos sobre o treinamento muscular inspiratório na
unidade de terapia intensiva, publicados nos últimos 12 anos. Como critérios de
inclusão foram selecionados artigos que abordassem sobre o tema proposto e fossem
publicações dos últimos 12 anos. Foram pesquisadas nas bases de dados das
plataformas: (BVS) e (PubMed), utilizando os seguintes descritores e suas associações:
“Reabilitação”, “Músculos respiratórios”, “UTI”; e seus correspondentes na língua
inglesa: “Rehabilitation’’, “Respiratory muscle’’, “ICU’’. O presente artigo teve como
embasamento para a sua estruturação as recomendações do PRISMA para organograma.
Apresentando como critérios de exclusão todos os artigos que não abordassem o tema
ou que fossem revisão de literatura. Resultado: Dos 241 artigos encontrados na íntegra,
sendo 104 na base de dados BVS e 137 na PubMed, após o processo de avaliação,
análise e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 artigos foram selecionados,
sendo 1 artigo excluído por ser repetido e 2 por terem mais de 12 anos de publicação.
Para o presente estudo foram utilizados 7 artigos. A maioria dos artigos analisados
comprovaram que o treinamento muscular inspiratório, em indivíduos que se
encontravam nas UTIs, apresentou efeitos benéficos na melhora da capacidade
funcional e no sucesso do desmame do ventilador mecânico, levando em consideração
que esse treinamento melhorou a força dos músculos respiratórios. Conclusão: o
treinamento muscular inspiratório (TMI), mostrou ser eficaz dentro do ambiente de
terapia intensiva, reduzindo o tempo de internação e melhorando a capacidade funcional
respiratória em indivíduos submetidos a esse treinamento.
Palavras-chave: TMI, ventilação mecânica, desmame, UTI.
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EFEITOS DA REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR EM PACIENTES COM
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - REVISÃO DE
LITERATURA
Luanna Karolyne Costa da Silva (UNP), Maria Paula Marques de Oliveira (UNP),
Louhanne Christine Berto Bezerra(UNP), Mariana Galvão de Medeiros Nogueira
(UNP)
luannakarolyne97@gmail.com, mpaulamarques@outlook.com,
louhannebezerra@hotmail.com, marianagalvaom@gmail.com
Resumo
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (Dpoc) é caracterizada pela
obstrução ou limitação crônica ao fluxo aéreo, de caráter lento e progressivo. Os
comprometimentos da doença ocorrem na musculatura cardiorrespiratória com sinal de
dispneia e fraqueza precoce durante atividades de mínimos esforços. Desta forma, a
fisioterapia se propõe a atuar com medidas preventivas através da reabilitação
cardiopulmonar, exercícios, e fortalecimento para melhoria do condicionamento físico,
visando retardar a progressão da doença e garantir melhor qualidade de vida. Objetivo:
O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos da reabilitação cardiopulmonar
em pacientes com Dpoc. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura nas bases
de dados google acadêmico e periódicos Capes, utilizou-se como descritores na língua
inglesa: cardiopulmonary rehabilitation, DPOC e suas respectivas traduções na língua
português. Ao finalizar a pesquisa em cada base as referências duplicadas foram
excluídas. Sendo selecionados os artigos publicados entre 2014 e 2019. Resultados:
Foram selecionados 379 artigos dos quais 357 foram excluídos por ser revisão de
literatura, artigos duplicados, monografias ou ter acesso restrito. Diante dos achados, a
reabilitação cardiopulmonar em pacientes com DPOC baseia-se na realização de
exercícios físicos aeróbicos e de intensidade moderada obtida através da fórmula de
Karvonen, sendo realizados em esteiras, ciclo ergômetros, com uso de pesos livres ou
na piscina. Atuando assim de forma eficaz e segura, pois a aplicação de exercícios
terapêuticos mostrou significância na melhora da qualidade de vida, no aumento da
capacidade para o exercício, redução da hiperinsuflação dinâmica e dispnéia.
Conclusão: Pode-se concluir que os programas de reabilitação cardiopulmonar são
considerados como importantes ferramentas no arsenal terapêutico disponibilizado a
pacientes com Dpoc. Além disso, a reabilitação cardiopulmonar exerce efeitos sobre a
função pulmonar, exacerbações e mortalidade. Entretanto, esses desfechos precisam ser
mais pertinentes e satisfatórios, para a aplicabilidade clínica.
Palavras-chave: Reabilitação, DPOC, Cardiopulmonar
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INSTRUMENTOS PARA AVALIAR FUNCIONALIDADE EM UTI
Francilúcia Santos Ferreira (FANEC), Raquel Fernanda Dantas Advíncula (FANEC),
Valquíria Ferreira Rodrigues (FANEC), Catharinne Angélica Carvalho Farias (FANEC)
(franciluciaferreira@hotmail.com, advincula_raquel@hotmail.com,
valquiriaferreira_@outlook.com, cathfarias@hotmail.com)
Resumo
Introdução: A unidade de terapia intensiva (UTI) é um local para atender pacientes
graves necessitados de cuidados especiais e atenção contínua, ela é constituída por
equipamentos de manutenção e monitorização de sinais vitais e uma equipe
multidisciplinar. A longa permanência na UTI trás danos deletérios para os pacientes,
atingindo vários sistemas e reduzindo sua capacidade funcional e qualidade de vida. A
funcionalidade descrita como habilidade de exercer as funções do corpo, precisa ser
mantida ou reestabelecida para um melhor prognóstico do paciente. Na UTI o
fisioterapeuta pode usar como ferramenta escalas específicas para avaliar e quantificar a
funcionalidade. Objetivos: O objetivo desse estudo foi trazer exemplos de escalas mais
utilizadas na rotina da UTI para avaliar funcionalidade, e ressaltar sua aplicação.
Metodologia: Este estudo foi do tipo revisão integrativa da literatura, onde os artigos
científicos foram pesquisados nas bases de dados da Scielo, Google Acadêmico, revistas
científicas e sites especializados. Os critérios de inclusão dos artigos foram: Artigos
publicados em português e inglês; artigos que retratassem de pelo menos uma escala
que foi selecionada para ser abordada no presente estudo e artigos científicos publicados
nos últimos dez anos. Resultado: A amostra final do presente estudo foi constituída por
dez artigos científicos, selecionados de acordo com os critérios de inclusão. Foram
identificados seis escalas avaliativas da funcionalidade em pacientes críticos, que são:
Physical Function in Intensive care Test (PFIT) - Teste de Terapia Intensiva da Função
Física; Chelsea Critical Care Physical Assessment tool (CPAx) - Ferramenta de
avaliação física de cuidados intensivos de Chelsea); Perme Intensive Care Unit Mobility
Score (Escala Perme); Surgical Optimal Mobilization Score (SOMS); ICU Mobility
Scale - Escala de mobilidade na UTI e Functional Status Score for the ICU - Escala de
Estado Funcional em UTI. Conclusão: Avaliar a funcionalidade dos doentes críticos a
partir de instrumentos seguros e apropriados para tal ambiente é fundamental para
elaboração do diagnóstico fisioterapêutico e planejamento da abordagem,
proporcionando maior funcionalidade desta população após a alta da UTI
Palavras-chave: Palavras-chaves: Funcionalidade, UTI, escalas de funcionalidade,
paciente crítico.
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BARREIRAS PARA MOBILIZAÇÃO DO DOENTE CRITICO: UMA REVISAO
INTEGRADA DE LITERATURA
Andressa Maria da Silva (FANEC) Danilo Magalhães Duarte (FANEC) Harolho
Venceslau de Lima (FANEC) Raquel Costa da Silva (FANEC) Vilma Soares da Silva
(FANEC)
(andressa_magga@hotmail.com)(daniloduarte809@gmail.com)(haroldovenceslau@hot
mail.com)(raquelcostasilva@bol.com.br)(soaresvilma222@gmail.com)
Resumo
Introdução: A mobilização precoce é uma terapia realizadas nas UTI a onde o paciente
crítico geralmente está em ventilação mecânica. Há mais de 30 anos já se falavam nessa
mobilização, as quais apresentavam diversas barreiras para sua realização nos pacientes
críticos. Com o passar do tempo foi observado que os pacientes pouco mobilizados
apresentavam desconforto físico, fraqueza muscular, necessitando de cuidados mais
prolongados. A mobilização precoce surgiu para tratar e prevenir as complicações
neuromusculares causadas pelo imobilismo, onde inclui mobilizações com diversos
níveis de complexidade posicionamento adequado no leito e deambulação. Objetivo:
fazer uma revisão integrativa da literatura na busca das principais barreiras encontradas
para mobilização do doente crítico. Metodologia: revisão integrativa da literatura,
baseada em dados encontrados nas bases eletrônicas MedLine, SciELO e PubMed. Para
busca de artigos foram utilizados os seguintes descritores: Mobilização, Mobilização
precoce, Fisioterapia, Terapia intensiva, publicadas entre 2013 e 2019, em língua
portuguesa. Resultado: foram selecionados para o estudo 8 artigos, onde foi identificado
que as principais barreiras para a mobilização precoce são equipes poucos treinadas,
falta de equipamento, instabilidade do paciente, sedação inadequada, obesidade,
ventilação mecânica, acesso vascular, sonda, trenos e cateter e a segurança do paciente
na UTI. Conclusão: Concluímos que a mobilização precoce em pacientes críticos, vêm
acelerando a recuperação de muitos pacientes em estado crítico, reduzindo o tempo de
permanência na UTI e no hospital, além de diminuir os gastos hospitalares.
Palavras-chave: Mobilização,Mobilização precoce,Fisioterapia,Terapia intensiva
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INSUFLAÇÃO DE GÁS TRAQUEAL
ANDREZA ALEXSANDRA TEOTONIO DE FREITAS REIS (FANEC),
GUILHERME NIXON SOARES DE SÁ CARVALHO (FANEC), LINDAYANE
BARBOSA DIAS (FANEC), LYANDRA VIANA DA SILVA (FANEC).
andrezafalexsandra@gmail.com , nixonguilherme0@gmail.com ,
lindayanebarbosa00@gmail.com , lyandravianaa@gmail.com .
Resumo
Introdução: A fisioterapia respiratória é uma especialidade que através de técnicas
específicas buscam a otimização da função do sistema cardiorrespiratório, contribuindo
na prevenção, reversão ou minimização das disfunções ventilatórias, promovendo o
maior bem estar do paciente enfermo (LUIS et al.,2007). Os pacientes com indicações
de terapia intensiva podem apresentar comprometimentos motores, respiratórios,
cardíacos, neurológicos, como também pós traumáticos e condições pré e pósoperatório. A atuação do fisioterapeuta na UTI vai além da avaliação funcional do
sistema do corpo humano, também está junto com a equipe multiprofissional para
controlar aplicação de gases tanto na ventilação mecânica invasiva (VMI), quanto na
ventilação não invasiva (VMNI), além da insuflação traqueal de gás. Em pacientes com
SARA, utiliza-se baixos níveis de frequência e volumes respiratórios pois estes
diminuem a chance de ocorrer uma lesão pulmonar. Porém, ventilar dessa forma acaba
por aumentar o nível da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial
(PaCO2) em níveis acima de 50mmHg, o que gera uma hipercapnia permissiva.
Objetivo: Aumentar a importância da ventilação protetora no ambiente de terapia
intensiva para evitar lesões sistêmicas que podem ser motivados pela desregulação da
PaO2 e PaCO2. Metodologia: A base de dados escolhida foram três artigos publicados
em revistas de neurociências, terapia intensiva e acadêmica. Resultado: Viu-se a
relevância dos atributos que o fisioterapeuta e a equipe multiprofissional realizam no
hospital em manter o controle dos níveis de oxigênio e gás carbônico, no organismo do
paciente para não ocasionar danos, visto ainda a sua dependência em manter a boa
capacidade respiratória.Conclusão: O efeito do procedimento da insuflação de gás
traqueal melhora consideravelmente o PaCO2 elevado, podendo facilitar a perfusão de
O2 nos espaços mortos anatômico do pulmão, principalmente em pessoas que são
diagnosticadas com o SARA (síndrome da angústia respiratória aguda), permitindo a
estabilidade dos gases respiratórios na corrente sanguínea.
Palavras-chave: Terapia Intensiva, Fisioterapia, Gás Traqueal, SARA, Hipercapnia
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O EFEITO DA CRIOLIPÓLISE NA LIPODISTROFIA LOCALIZADAREVISÃO DE LITERATURA
Louhanne Christine Berto Bezerra (UNP), Luanna Karolyne Costa da Silva(UNP),
Maria Paula Marques de Oliveira (UNP), Murilo Paulino Ribeiro (UNP).
louhannebezerra@hotmail.com, luannakarolyne97@gmail.com,
mpaulamarques@outlook.com, murilo.pr@hotmail.com
Resumo
Introdução :A lipodistrofia localizada é um acúmulo de gordura em determinadas
regiões do tecido subcutâneo, o que provoca uma desarmonia no contorno corporal.
Uma opção de tratamento não invasiva é a criolipólise que, por meio do congelamento
dos adipócitos, reduz o volume de gordura na região tratada. Devido ao fato de os
adipócitos serem mais sensíveis ao frio do que a outras estruturas histológicas, como a
epiderme, derme, vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas, nervos e músculos, advêm
seu apoptose antes das demais células.O aparelhamento mantém a temperatura
previamente ajustada abaixo de 0ºC em sua aplicação completa, através de sensores
agrupados internamente nas placas de resfriamento situadas em cada lado do aplicador.
O equipamento realiza a sucção, mantendo assim a gordura entre as placas de peltier,
resfriando automaticamente a área a ser tratada. A sensação na hora da acoplação é de
uma sucção firme e o resfriamento não afeta as estruturas adjacentes. Deste modo, o frio
induz uma resposta inflamatória que ocasiona a extermínio planejado do adipócito,
reduzindo gradualmente a camada de gordura. Objetivo: Analisar o efeito da criolipólise
na lipodistrofia localizada. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada
nas bases de dados Google Acadêmico, Pubmed e Science Direct. Utilizou-se como
descritores cryolipolysis, lipodystrophy, Localized fat; tratamento e suas respectivas
traduções na língua portuguesa e inglesa. Foram selecionados os artigos publicados no
ano de 2014 a 2019.Resultados: Foram selecionados 18 artigos dos quais 11 foram
excluídos por ser revisão bibliográfica, estudos de caso, monografia ou ter acesso
restrito. A exposição ao frio aumenta a necessidade de produção de calor pelo corpo a
fim de promover a homeotermia através da liberação de hormônios pelo hipotálamo,
que induzem a utilização dos ácidos graxos livres como substratos energéticos nas
mitocôndrias, promovendo um dispêndio de energia, ou seja, o aumento das taxas
metabólicas. Quando ocorre a paniculite o organismo reage causando uma resposta antiinflamatória, ocasionando a eliminação das células lesadas. Devido estas respostas
fisiológicas ocorre a redução do panículo adiposo e a consequente diminuição das
medidas.Conclusão: A criolipólise segundo os autores, afirma resultados benéficos na
perda da lipodistrofia localizada, em pacientes não obesos, ou seja, com uma moderada
quantidade de adiposidade localizada. Embora seja uma tecnologia inovadora e seu
mecanismo de ação não estando totalmente elucidados, resultados promissores tem sido
verificado em pesquisas e sem grandes efeitos adversos, todavia, mais estudos ainda são
indispensáveis para avanços.
Palavras-chave: Criolipolise, lipodistrofia localizada, gordura localizada.
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OS BENEFÍCIOS DO PILATES NA TERCEIRA IDADE – REVISÃO DE
LITERATURA
Maria Paula Marques de Oliveira (UNP), Louhanne Christine Berto Bezerra (UNP),
Luanna Karolyne Costa da Silva (UNP), Murilo Paulino Ribeiro(UNP).
mpaulamarques@outlook.com, louhannebezerra@hotmail.com,
luannakarolyne97@gmail.com, murilo.pr@hotmail.com
Resumo
Introdução: O envelhecimento consiste na diminuição da reserva funcional dos
indivíduos, um processo natural, dinâmico e progressivo, caracterizado por diversas
manifestações nos campos biológicos, psíquico e social. No entanto, o pilates é relatado
como uma estratégia de promoção de saúde, com efeitos sobre o risco de quedas devido
à diminuição de fatores intrínsecos (sarcopenia, diminuição de equilíbrio, diminuição de
sinergia, resposta mecânica rápida) e fatores extrínsecos (medo de cair e
depressão).Objetivo: Analisar os efeitos benéficos do pilates na terceira idade.
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados Google
Acadêmico, Pub Med, Science Direct, utilizou-se como descritores na língua inglesa:
pilates in the elderly, third age e suas respectivas traduções na língua portuguesa e
espanhola. Ao finalizar a pesquisa em cada base as referências duplicadas foram
excluídas. Sendo selecionados os artigos publicados entre 2015 e 2019. Resultados:
Foram selecionados 379 artigos dos quais 357 foram excluídos por ser revisão de
literatura, artigos duplicados, monografias ou ter acesso restrito. Diante dos achados, o
método pilates é uma técnica muito utilizada no tratamento de diferentes patologias,
visando à prevenção e o surgimento de algumas doenças que podem ser decorrentes do
próprio envelhecimento ou até mesmo por apresentarem um estilo de vida sedentário. O
mesmo é considerado de fundamental importância, pois melhora as funções
respiratórias, motoras, além de restabelecer o equilíbrio estático e dinâmico através de
exercícios desafiadores, promovendo, assim, a conscientização corporal. A população
pode ser beneficiada, pois melhora a qualidade de vida e oferece resultados rápidos,
sendo obedecido com fidelidade aos seus princípios e disciplina. Quando se trata de
avanço, estudos também relataram que os exercícios de pilates solo promoveram
evoluções significativas no desempenho funcional de idosas saudáveis, em atividades
como: vestir a camiseta levantar-se da posição sentada, deitada, durante a marcha, entre
outras. Conclusão: Os estudos mostram que as vantagens do método pilates são
abundantes, uma vez que trabalha o corpo como um todo, favorecendo a saúde em
idosos patológicos ou proporcionando bem-estar em idosos saudáveis. Apesar disso, são
necessários mais estudos, com maior tempo de interferência, além de uma comparação
com exercícios de resistência muscular e aeróbicos.
Palavras-chave: pilates, terceira idade, idosos.
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BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM EMPRESAS: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.
Clebson da Silva(FANEC), Maria Beatriz da Costa Silva(FANEC), Gerlane de Oliveira
Gomes(FANEC), Catharinne Angélica Carvalho de Farias(FANEC).
clebsondasilva@hotmail.com, beatrizmaria604@gmail.com,
lanny_oliveira25@hotmail.com, cathfarias@hotmail.com
Resumo
RESUMO
Introdução: O funcionário depende de uma boa saúde e bem-estar para poder se dedicar
e trabalhar bem. Os prejuízos para as organizações decorrentes das LER e dos DORT
afetam várias áreas. Ocorre comprometimento da capacidade produtiva das áreas
operacionais e da empresa, gastos com tratamento médico, afastamentos prolongados,
custos com processos de reintegração ao trabalho e processos indenizatórios de
responsabilidade civil. Diante disso, as empresas viram a necessidade de se ter presente
em suas empresas um profissional que promovesse a saúde do trabalhador. Objetivo:
Este estudo objetiva apresentar os benefícios que a implementação da Fisioterapia nas
empresas trás para si mesma e para os seus funcionários. Metodologia: O presente
estudo foi desenvolvido através de revisão integrativa da literatura, utilizando como
palavras-chave: Benefícios, Fisioterapia do Trabalho e Preventiva na base de dados do
Google Acadêmico e SciELO. Foram selecionados estudos publicados entre os anos de
2004 a 2011 na língua portuguesa que abordam os benefícios que a atuação
fisioterapêutica promove para as empresas e seus colaboradores. Resultados: Após a
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restou para compor esse estudo o total de
11 artigos. Os resultados obtidos em todos os estudos tiveram êxito constatando que os
beneficíos fisioterapêuticos são importantes tanto na produção/prestação de serviços
quanto na saúde do trabalhador, em aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e
econômicos, tanto em grandes como em pequenas nos diferentes segmentos. Conclusão:
A partir da revisão de literatura realizada pode-se concluir que a Fisioterapia acarreta
para a empresa redução nos afastamentos do trabalho e que tem um papel importante no
que diz respeito ao controle e combate das doenças ocupacionais e que sua presença
dentro das empresas, promovendo a saúde do colaborador de forma significativa e
trazendo benefícios econômicos para a empresa, espera-se que esse trabalho possa
inspirar próximos artigos mais aprofundados no futuro.
Palavras-chave: Benefícios da Fisioterapia; Fisioterapia do trabalho; Fisioterapia
preventiva.
Palavras-chave: Benefícios da Fisioterapia, Fisioterapia do trabalho, Fisioterapia
preventiva.
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Área do conhecimento: Fisioterapia
PAPEL DOS RINS NA REGULAÇÃO DO PH SANGUÍNEO
Elielma Ingrydi da Silva Neves, Francisco de Assis do Vale Nascimento, Maria
Angelita Cavalcante Leal, Raquel Gonçalves Olegário
elielmaneves@yahoo.combr, 1franciscovale@gmail.com,
raquelgolegario@yahoo.com.br, angelita-leal@hotmail.com
Resumo
Introdução: Os rins atuam no controle do pH do meio interno com importante relevância
na ação enzimática e no estado das proteínas do organismo, a regulação da concentração
de íons de hidrogênio (H+), onde dentro dos níveis estritos, é essencial para a
manutenção das funções celulares. Quando se fala em regulação do equilíbrio ácidobásico, refere-se à regulação da concentração do íon de H+ nos líquidos corporais. A
homeostase do pH depende de tampões dos pulmões e dos rins. Podemos dizer que a
defesa contra as alterações na concentração de H+ é realizado pelos sistemas tampões
ácido-básicos, remoção de dióxido de carbono dos líquidos corporais, regulação de
outros íons (cálcio, magnésio e fosfato) e excreção de urina. Objetivo: O presente
trabalho tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, onde foi realizado um
levantamento, utilizando bancos de dados como artigos científicos, revistas e livros.
Metodologia: Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão integrativa da
literatura com busca de material no site Google Acadêmico e livros de Fisiologia.
Resultados: Os rins controlam pH sanguíneo através do equilíbrio ácido-básico que
significa homeostase do pH e é uma das funções essenciais do nosso organismo. Os rins
desempenham papel chave na regulação dos íons H+, pois eles impedem a perda de
bicarbonato na urina, ajudando assim a normalizar a concentração de H+ dos líquidos
corporais. Por outro lado, o sistema tampão tem o propósito de limitar alterações do pH
ao acrescentar um ácido, a maior parte dos H+ combina-se com a base conjugada do
sistema tampão, restringindo-se de maneira acentuado os íons de H+ de modo
semelhante ao acrescentar outra base a maior parte dos íons H+ livres removidos pela
base é substituída por íons de H+ que se dissociam do ácido do sistema tampão. Os rins
controlam o pH ajustando a quantidade de HCO3− que é excretada ou reabsorvida. A
reabsorção de HCO3− é equivalente a excretar H+ livre. Conclusão: O pH do sangue
deve estar dentro de 7,35 e 7,45, sendo esta manutenção essencial para manter a
qualidade das células do corpo e evitar danos e complicações celulares.
.
Palavras-chave: Regulação do pH, rins, equilíbrio , ácido-base
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PAPEL DOS RINS NA REGULAÇÃO DO pH SANGUÍNEO: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DE LITERATURA
Catharinne Angélica Carvalho de Farias (ORIENTADORA FANEC). Elielma Ingridy
da Silva Neves (FANEC), Francisco de Assis do Vale Nascimento (FANEC), Maria
Angelita Cavalcante Leal (FANEC), Raquel Gonçalves Olegário (FANEC).
E-mails (cathfarias@hotmail.com, elielmaneves@yahoo.com.br,
1franciscovale@gmail.com, angelita-leal@hotmail.com,
raquelgolegario@yahoo.com.br
Resumo
Introdução: Os rins atuam no controle do pH do meio interno com importante relevância
na ação enzimática e no estado das proteínas do organismo, a regulação da concentração
de íons de hidrogênio (H+), onde dentro dos níveis estritos, é essencial para a
manutenção das funções celulares. Quando se fala em regulação do equilíbrio ácidobásico, refere-se à regulação da concentração do íon de H+ nos líquidos corporais. A
homeostase do pH depende de tampões dos pulmões e dos rins. Podemos dizer que a
defesa contra as alterações na concentração de H+ é realizado pelos sistemas tampões
ácido-básicos, remoção de dióxido de carbono dos líquidos corporais, regulação de
outros íons (cálcio, magnésio e fosfato) e excreção de urina. Objetivo: O presente
trabalho tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, onde foi realizado um
levantamento, utilizando bancos de dados como artigos científicos, revistas e livros.
Metodologia: Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão integrativa da
literatura com busca de material no site Google Acadêmico e livros de Fisiologia.
Resultados: Os rins controlam pH sanguíneo através do equilíbrio ácido-básico que
significa homeostase do pH e é uma das funções essenciais do nosso organismo. Os rins
desempenham papel chave na regulação dos íons H+, pois eles impedem a perda de
bicarbonato na urina, ajudando assim a normalizar a concentração de H+ dos líquidos
corporais. Por outro lado, o sistema tampão tem o propósito de limitar alterações do pH
ao acrescentar um ácido, a maior parte dos H+ combina-se com a base conjugada do
sistema tampão, restringindo-se de maneira acentuado os íons de H+ de modo
semelhante ao acrescentar outra base a maior parte dos íons H+ livres removidos pela
base é substituída por íons de H+ que se dissociam do ácido do sistema tampão. Os rins
controlam o pH ajustando a quantidade de HCO3− que é excretada ou reabsorvida. A
reabsorção de HCO3− é equivalente a excretar H+ livre. Conclusão: O pH do sangue
deve estar dentro de 7,35 e 7,45, sendo esta manutenção essencial para manter a
qualidade das células do corpo e evitar danos e complicações celulares.
Palavras-chave: Regulação do pH, rins, equilíbrio, ácido-base
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Área do conhecimento: Educação Física
DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NO AMBIENTE ESCOLAR
Lúcio Antônio Florêncio, Fábio Alves de Farias, Orientadora: Kalina Veruska da Silva
Bezerra Masset
Resumo
Os professores de educação física na esfera escolar vêm enfrentando grandes desafios
no exercício de sua profissão. Entre os maiores obstáculos em sua atuação estão a falta
de reconhecimento de sua importância na formação humana, a necessidade de valorizar
seu papel no ambiente escolar e o direito ao acesso de recursos didático-pedagógicos
adequados. Pouco estudos abordaram esse tema na cidade de Natal-RN, sobretudo
quantificando o impacto desses fatores nos sistemas de ensino público e privado.
Objetivo: comparar os principais desafios enfrentados pelos professores de educação
física entre escolas públicas e privadas de Natal-RN, identificando a causa de maior
dificuldade na atuação profissional. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, de
delineamento transversal e quantitativo. A amostra foi selecionada por conveniência e
composta por 20 professores, sendo 10 de escolas públicas (EPu) e 10 de escolas
privadas (EPr). Optou-se por aplicar um questionário com 20 questões do tipo Likert
elaborado pelos autores do presente trabalho inspirados na problemática das obras de
Darido (2007) e Leite (2006). As questões foram agrupadas em cinco categorias de
análise: Recursos (3), Metodologias aplicadas (6), Habilidades pessoais (4), Valorização
profissional (4) e Satisfação pessoal (3). Os dados foram tratados em grupamentos de
média e desvio padrão de forma geral e por categoria. Resultados: constatou-se uma
melhor média geral para as EPr (82) que as EPu (67,5) com maior diferença na
categoria de recursos (70 pontos para a EPr e 27,5 e para a EPu), e menor diferença na
categoria de habilidades (91,35 pontos para a EPr e 87,43 para a EPu). Entretanto, a
categoria recursos obteve o menor resultado para ambas as escolas. Conclusão: os
desafios são mais evidentes para as escolas públicas, muito embora as condições de
trabalho (recursos e valorização profissional) nas escolas de Natal sejam elas públicas
ou privadas, foram as mais afetadas quando comparadas as outras categorias avaliadas.
Palavras-chave: Professores, Educação Física, condições de trabalho.
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Área do conhecimento: Educação Física
PREFERÊNCIAS DO LAZER DE UNIVERSITÁRIOS DAS SÉRIES INICIAIS
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Júlia Braga dos Santos Figueredo, Orientadora: Kalina Veruska da Silva Bezerra Masset
Resumo
Os professores de educação física são profissionais que também atuam no campo do
lazer, seja no âmbito escolar, empresarial, em espaços públicos e privados. É esperado
que estudantes da área de educação física elejam exercícios físicos como sua principal
atividade de lazer. Entretanto, estudos constataram que cerca de 41% a 50% dos
estudantes universitários em séries iniciais são sedentários. Objetivo: Identificar as
preferências do tipo e do tempo dedicado ao lazer de universitários em séries do curso
de educação física. Metodologia: Trata-se de um estudo descrito, de delineamento
transversal e quanti-qualitativo. A amostra foi selecionada por conveniência e composta
por 20 universitários dos anos iniciais do curso de educação física, de ambos os sexos
com idade variando entre 19 e 45 anos. Foi utilizado um questionário elaborado pelos
autores do presente trabalho contendo três perguntas sobre a escolha do lazer preferido,
o tempo de sono e de lazer diário. Os dados foram tratados por média e desvio padrão
ou mediana e intervalo interquartil das horas para fins comparativos entre os sexos.
Resultados: os estudantes usam em média 3,25 horas (intervalo interquartil=5-1,75)
para lazer (13,34%) do dia. Além disso, 45% dos estudantes optam por lazer ligado a
atividade física, sendo desses 88,9% do sexo masculino. Dentre os outros estudantes,
15% optaram por lazer ligado a encontrar amigos, 20% optaram por lazer ligado ao uso
da internet, 5% preferem uso do videogame e 15% outros usos como tocar instrumentos
e encontro com namorado, sendo essa última classe comporta 100% por estudantes do
sexo feminino. Dentre as estudantes do sexo feminino, 50% optou por lazer através da
internet e 12,5% optou por atividade física. Conclusão: os estudantes de anos iniciais
utilizam menos de 15% de horas de lazer por dia. A maior parte das preferências dos
estudantes do sexo masculino são as atividades físicas, e do feminino, o uso da internet.
Palavras-chave: Lazer, Universitários, Educação Física.

149

Área do conhecimento: Educação Física
CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE
HIPERTENSÃO EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA
Erijhonison Felix de Araújo, Huirlan Clécio Freire Barbosa, Ana Camila Campelo de
Albuquerque, Natália Maria Conceição Figueirôa
jhonsoneri@hotmail.com; barbosahuirlan@hotmail.com; ccampelo32@gmail.com;
profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo
A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de
doenças cardiovasculares e atinge grande parte da população brasileira.
O exercício físico é um dos tratamentos não farmacológicos mais utilizados para essa
doença e o professor de Educação Física é o responsável por esta intervenção. O
objetivo do presente estudo foi avaliar os conhecimentos dos profissionais de educação
física sobre as recomendações de prescrição de exercício na hipertensão. Trata-se de
uma pesquisa do tipo observacional, quantitativa, descritiva com corte transversal.
Foram entrevistados 40 profissionais sendo 28 homens (33.2±5.5) e 12 mulheres
(32.2±3.3) anos. Participaram desse estudo profissionais que atuavam em academias da
região metropolitana de Natal/RN com no mínimo (4.7±2) anos de atuação. Para coleta
de dados foi utilizado um questionário elaborado pelo próprio autor contendo perguntas
sobre hipertensão, com informações sobre como aferir melhor pressão arterial, tipos de
exames solicitados, critérios para não praticar atividade física e medicamentos mais
utilizados na hipertensão. Para a análise dos dados foi utilizado a média, assim como o
percentual das respostas. Foram incluídos no estudo profissionais devidamente
registrado no CREF16. O estudo apresentou resultados onde 80% trabalhavam com
hipertensos e que 51% apenas sabiam um critério para aferição da PA. Ainda, apenas
13% conheciam os critérios para hipertensos não iniciarem o exercício naquele dia. Em
relação a adquirir um melhor controle da PA, 43% conheciam entre 2 e 3 critérios e
sobre medicamentos apenas 3% informaram o nome e ação desses medicamentos na
hipertensão. Conclui-se, portanto que o conhecimento desses profissionais para este
público foi considerado insuficiente de acordo com as recomendações da VII Diretriz
Brasileira Hipertensão arterial e ciência sobre treinamento para grupos especiais com
risco cardiovascular. Sugere-se que mais estudos sejam realizados para se obter dados
que auxiliem na elaboração de programas voltados para a atuação profissional, frente a
alunos com hipertensão arterial.
Palavras-chave: Pressão arterial, Educação física, Musculação, Informação.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES
GESTANTES
Robson Gomes da Silva Marque, Ana Camila Campelo de Albuquerque, Natália Maria
Conceição Figueirôa ranilson.iglesias@hotmail.com;
robson2063@gmail.com; ccampelo32@gmail.com; profnataliafigueiroa@gmail.com
Resumo
Para mulheres grávidas a prática de atividade física pode reduzir e o padrão sedentário e
persistir até o término da sua gestação. Mesmo que já existam recomendações para
continuar ou ser ativa durante a gestação, a prática ainda é limitada. O objetivo desse
estudo foi investigar o nível de atividade física em mulheres grávidas entre 8 a 40
semanas de gestação. Trata-se de um estudo de campo, descritivo e transversal. A
amostra foi composta de 40 gestantes, com idade média de 23,5 ± 3,5 anos e 22 ±4
semanas de gestação. Foi utilizado o questionário validado Pregnancy Physical Activity
Questionnaire (PPAQ) com perguntas abertas e fechadas para descrever o nível de
atividade física das gestantes. Os resultados para os itens relacionados à atividade física
não estruturada foi maior tempo gasto com a limpeza da casa (70,5% das gestantes
ativas e 80,2% das não ativas). Em relação ao menor tempo gasto das gestantes ativas e
inativas, a limpeza leve do lar (6,3%) e tomar banho e vestir-se (5,3%) obtiveram
valores menores que 1 hora por dia. Já em horas de tela (computador, celular, televisão)
as gestantes não ativas responderam permanecer mais que 3 horas por dia (81,2%) neste
comportamento quando comparado às ativas. Para a prática de atividade física
estruturada leve, moderada e vigorosa foi observado tempo acima de 1 hora por dia
(67,1%, 53,4% e 62,8%) para as gestantes ativas, respectivamente. No entanto 76% das
gestantes que não praticam atividades estruturadas responderam não realizar nenhum
tipo de atividade física durante todo o período gestacional. As modalidades mais
realizadas entre as gestantes ativas foram musculação (33%), hidroginástica (13%),
caminhada (11%) e dança (8%). Esta pesquisa concluiu que as mulheres grávidas ativas
estão praticando atividade física estruturada de forma regular quando comparadas a não
ativas que tem um maior comportamento sedentário. As gestantes não ativas
permanecem mais tempo de suas atividades diárias realizando rotinas domésticas.
Palavras-chave: Gravidez, Atividade física, Sedentarismo
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