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ABORTO ANENCEFÁLICO E AS TEORIAS QUE DEFINEM O INÍCIO DA VIDA:
CONTROVÉRSIAS SOBRE OS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DO NASCITURO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Alessandro Rodrigo de Oliveira Santos
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: O presente trabalho visa analisar as controvérsias sobre os direitos personalíssimos
do nascituro, em especial atenção ao anencéfalo. A referida análise se desenvolveu após o
julgamento da ADPF no 54, que resultou na interrupção terapêutica da gestação nos casos de
fetos acometidos por anencefalia. Nesse diapasão, inicia-se uma vasta pesquisa doutrinária
sobre a origem da vida e seus direitos, abrangendo os princípios norteadores de seu início em
consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Dentre os objetivos levantados, buscou-
se discutir as controvérsias sobre os direitos personalíssimos do nascituro e a interrupção
terapêutica da gestação de fetos anencéfalos no Brasil. Pontos importantes da ADPF no 54 e
do  Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica  foram analisados  em consonância  com a  doutrina
majoritária  para uma melhor compreensão da legalização da interrupção terapêutica  da
gestação  dos  fetos  acometidos  por  anencefalia  e,  por  fim,  uma  breve  análise  da
inconstitucionalidade  da  ADPF  no  54  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Portanto,  o
presente trabalho trata-se de pesquisa bibliográfica, em que os resultados foram esculpidos
pela melhor doutrina, em indagações minuciosas de livros e artigos publicados na internet.

Palavras-chave: Fetos Anencéfalos. Anencefalia. Aborto Anencefálico. Interrupção 
Gestacional. ADPF no 54. Direito à Vida. Direito à Personalidade.

SUPERENDIVIDAMENTO NUMA ANÁLISE DO MERCADO DE CONSUMO E AS
FACILIDADES QUE O DESENCADEIAM

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Aline Costa Godinho
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: -----***-----

Palavras-chave: -----***-----
 



O ATUAL SISTEMA PRISIONAL FRENTE AO PRINCÍPIO DOS DIREITOS HUMANOS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Brenda Cruz da Silva
Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva

Resumo: O presente trabalho monográfico propõe fomentar o estudo qualitativo sobre o
atual sistema prisional frente ao princípio dos direitos humanos sob a luz da legislação e
jurisprudência nacional. O método utilizado na elaboração da monografia é de compilação
ou bibliográfico, que consiste na exposição de pensamento de vários autores que escreveram
sobre o tem escolhido. Assim sendo, pondera-se que este trabalho foi sistematizado de forma
didática, em três partes. O primeiro capítulo analisa o surgimento das penas, sua evolução,
bem  como  será  abordado  acerca  do  surgimento  das  penas  e  ainda  sobre  os  sistemas
penitenciários  utilizados  para  cumprimento  dessas  penas.  O  segundo  capítulo  pretende
explorar o sistema prisional brasileiro, com suas características, bem como a aplicação da
pena  privativa  de  liberdade  e  o  funcionamento  da  Lei  De  Execução  Penal  no  Brasil.  O
terceiro capítulo trata sobre as dificuldades encontradas no sistema prisional brasileiro, a
violação da dignidade humana apesar do princípio da humanidade e dos Pactos firmados em
San Jose da Costa Rica e ainda a ressocialização dos apenados após o cumprimento de sua
pena. Almeja colaborar, para a melhor compreensão do tema abordado, visto que este é de
suma importância na nossa Jurisprudência e também na legislação nacional.

Palavras-chave: Sistema Prisional. Direitos Humanos. Jurisprudência e Legislação Nacional.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ENFOQUE DA LEI MARIA DA PENHA: NOTÁVEIS
CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Brenda de Sousa Santos
Orientador(a): Zilmar Wolney Aires Filho

Resumo: A Lei Maria da penha surgiu com a proposta de desenvolver mecanismo proteger a
mulher contra a violência no âmbito familiar, fazendo com os direitos fundamentais inerentes
a pessoa humana, sejam respeitados. Neste sentido evidenciou-se que esta legislação não veio
com a finalidade apenas punitiva, mas também educativa e preventiva. Destaca-se ainda que
a violência contra a mulher pode acontecer no âmbito físico, psicológico e moral, que envolve
o  companheiro  como  autor,  seja  ele  o  noivo,  namorado  ou  esposo.  Existe  ainda  a
aplicabilidade da lei quando se trata de violência contra o gênero ou figura feminina, diante
disso é possível evidenciar o repudio do Poder Público em relação a tal violento.

Palavras-chave: Gênero Feminino. Lei Maria da Penha. Mulher. Violência. Violência 
Doméstica.
 



APLICABILIDADE DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Caio Vital Fonseca
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O uso da autoridade é o tema mais polêmico defrontado por todo policial, o
exercício  de autoridade,  deve  satisfazer os  interesses  sociais,  e  não será alcançado o
objetivo se colocado em condição igualitária aos demais, daí o uso de autoridade, sendo
assim  por  estes  motivos  que  a  força  policial  recebeu  a  incumbência  de  exercer
autoridade afim de se chegar aos objetivos determinados
pelas  leis.  Entretanto  o  poder  policial  exercido  de  maneira  incoerente,  levam  a
arbitrariedade, e ao abuso de poder e autoridade, sujeitando o policial as aplicabilidades
da referida lei. O presente artigo tem por objetivo a análise da lei no 4.898/65, frente as
ações policiais. Neste sentido, fez-se uma pesquisa em artigos, livros e doutrinas sobre os
aspectos gerais da lei de abuso de autoridade.

Palavras-chave: Abuso de Autoridade. Aplicabilidade. Lei.

A REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS REFLEXOS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Claudia da Silva Oliveira
Orientador(a): Márcia Beatriz

Resumo:  Todas  as  questões  inerentes  à  economia  brasileira  vêm  sendo  cada  vez  mais
discutidas e tem tomado grandes espaços no cenário tributário, uma vez que se tem notado a
grande necessidade da tão sonhada Reforma tributária, que já foi tema de muitas propostas,
nas quais visam simplificar e harmonizar o atual Sistema Tributário Nacional. No que se
refere  à  Reforma  Tributária  sempre  existe  polemica,  uma  vez  que  se  sugere  uma
contrapartida de melhor qualidade do governo em relação aos contribuintes, quando se fala
em reformulação de tributos geram-se conflitos, principalmente diante da existente guerra
fiscal entre os entes competentes.  Nesse contexto a proposta de Reforma tributária que é
objeto desse estudo, visa diminuir a quantidade de tributos sobre o consumo, que acaba por
onerar  de  forma  significativa  aos  contribuintes,  visando  redistribuir  a  competência  de
arrecadação e a criação de um órgão que irá ter uma maior autonomia para fiscalizar. Diante
do estudo realizado é possível concluir a necessidade da aprovação da reforma proposta, uma
vez que se visa a criação do IVA (Imposto sobre o Valor Agregado), a eliminação da guerra
fiscal entre os entes competentes e diminuir os índices de sonegação.

Palavras-chave: Guerra Fiscal e Tributária. Imposto sobre Valor Agregado. Reforma 
Tributária no Brasil. Sistema Tributário Nacional. Tributo.



NOVAS FORMAS DE DIREITO DE FAMÍLIA E SEUS REFLEXOS JURÍDICOS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Deusimar Junio Alves
Orientador(a): Alexander Corrêa

Resumo: O novo modelo de família tem como finalidade a preservação da dignidade da
pessoa humana, liberdade individual, desenvolvimento humano, igualdade, justiça e a
não descriminalização,  promovendo uma sociedade justa e tolerante.  A família é um
elemento ativo dentro da sociedade, por isso ao longo dos anos vem passando por um
processo  de  evolução  continuo  e  crescente,  fazendo  que  surjam  novos  modelos
familiares, deste modo a família desempenha um papel individual e coletivo. O conceito
de família deixou de ser ligado apenas a laços sanguíneos com o avanço da modernidade,
passa  a  ser  visto  como  laços  de  afeto  e  respeito,  sendo  este  novo  modelo  bastante
discutido  dentro  da  sociedade.Essa  proteção  fornecida  a  nova  forma  da  família
brasileira é de responsabilidade do Estado, com a finalidade de impedir que abusos e
preconceitos existentes dentro da sociedade decorrente da escolha individual.

Palavras-chave: Família. Homossexual. Adoção.

A SOBERANIA DOS VERETIDOS DO TRIBUNAL DO JÚRI: SOB O ASPECTO
SUBJETIVO DOS JURADOS LEIGOS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Édenn Henrique de Freitas Paiva
Orientador(a):Tiziano Mamede Chiarotti

Resumo: -----***-----

Palavras-chave: -----***-----

O INSTITUTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: UMA POSSIBILIDADE DE GARANTIA
AO CONTRADITÓRIO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Edna Luz de Jesus 
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo uma averiguar de



forma mais aprofundada a respeito do instituto da audiência de custódia no sistema
processual penal brasileiro. Está em trâmite legislativo o Projeto de Lei 554/2011, que
estabelece  regramentos  para  a  efetivação  da  audiência  de  custódia  no  ordenamento
jurídico processual penal brasileiro e que é entendida, na atual conjuntura, enquanto
uma  possível  garantia  do  indivíduo  preso,  contudo,  já  existe  previsão  legal  na
Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual estabelece que todo preso deverá ser
encaminhado de maneira célere e posto diante da autoridade judicial, que deverá avaliar
a legalidade e  se  existe  a necessidade da prisão.  Com o objetivos  de averiguar se  o
processo penal brasileiro, como um elemento de contenção do poder punitivo,  possui
(in)suficiência  interna  para  implementar  judicialmente  e  no  plano  legislativo  a  sua
concretização,  o  trabalho  usa  enquanto  procedimento  metodológico  a  pesquisa
descritiva, exploratória e bibliográfica e remete o estudo à origem histórica da pena de
prisão, aborda a influência normativa dos tratados internacionais de direitos humanos
no ordenamento jurídico pátrio e analisa a previsão normativa da audiência de custódia,
seu objetivo e, também, (des)vantagens.

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Direitos Humanos. Tratados Internacionais e 
Processo Penal.
 

FEMINICÍDIO: ANÁLISE DA INSERÇÃO E TIPIFICAÇÃO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Egle Cristina Faustino da Silva
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: A temática é pesquisa de caráter bibliográfico sobre o feminicídio como fenômeno
social se encontra presente em todas as sociedades, atingindo proporções significativas da
população  feminina  em  todo  o  mundo.  Este,  por  sua  vez,  caracteriza-  se  como  uma
modalidade de violência extremada consubstanciada por uma cultura de dominação e de
inferiorização  da  condição  das  mulheres.  Este  estudo  teve  como  objetivo  realizar  uma
reflexão analítica, de caráter sociojurídica, acerca do feminicídio no Brasil. Trata-se de uma
revisão bibliográfica, procedida a partir dos conceitos de violência de gênero e dominação
masculina, desenvolvida no período de maio a novembro de 2015. A tipificação do crime de
feminicídio, por intermédio da Lei no 13.104/2015, expressa o indício de uma mudança na
consciência coletiva e um instrumento protetivo da violência contra as mulheres. Todavia, há
de  considerar-se  que  as  inovações  legislativas,  isoladamente,  não  conseguirão  estabelecer
mudanças significativas, portanto, será necessário a reestruturação do Estado, a consolidação
do empoderamento feminino e da justiça de gênero. A metodologia a ser utilizada na pesquisa
para escrever o trabalho monográfico é o do método dedutivo que tem caráter de análise do
âmbito geral para as especificidades do instituto da União Estável, e para esta realização, as
técnicas  utilizadas  para  a  pesquisa  de  dados  e  para  a  análise  dos  mesmos  é  de  revisão
bibliográfica; coletânea jurisprudências afetas ao tema; análise de conteúdos de argumentos
jurisprudenciais.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Direitos humanos. Medidas Protetivas e Feminicídio.



MEDIDAS PROVISÓRIAS: O EXERCÍCIO NORMATIZADOR SOB A
PERSPECTIVA DOS INTERESSES POLÍTICOS E A OBEDIÊNCIA AOS

REQUISITOS CONSTITUCIONAIS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Evanio Menezes das Silva
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias

Resumo: Este trabalho tem por objeto o estudo das medidas provisórias, atos primários
com força de lei, editados pelo chefe do poder executivo, investigando-as sob a ótica dos
mandamentos constitucionais e das experiências históricas vivenciadas por esse instituto
no direito local e comparado. Pretende-se, no decorrer da pesquisa, esclarecer se o chefe
do poder executivo tem feito uso desses institutos na medida em que lhe outorga a carta
maior do Estado. O estudo examinará a inter-relação entre os poderes do Estado com a
devida  releitura  das  mutações  ocorridas,  de  modo  a  elucidar se  há  usurpação  pelo
Executivo das prerrogativas constitucionais asseguradas ao poder Legislativo, bem como
a forma como está  sendo exercido o  poder de  controle  dos  outros  poderes  sobre  as
medidas provisórias.

Palavras-chave:  Medidas  Provisórias.  Constituição  Federal.  Poder  Normativo.
Separação dos Poderes. Emenda Constitucional. Controle. Urgência e Relevância.
 

EFICÁCIA DO ESTATUTO DO IDOSO SOB A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
SOCIAIS E SEUS ASPECTOS LEGAIS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Fabrício Antônio dos Santos
Orientador(a): Tiziano Mamede Chiarotti

Resumo: A escrita deste trabalho pauta-se em um estudo de caráter bibliográfico que consiste
no desenvolvimento de temática a respeito da eficácia do Estatuto do Idoso no Brasil tendo
como fundamento a Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003, pois o trabalho aborda sobre o
texto  legal  do  Estatuto  do  Idoso  para  conhecer  a  sua  estrutura  e  os  direitos  previstos.
Ademais,  analisa  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  relativas  aos  idosos  desde  a
aprovação da Lei para verificar se houve reflexos do ponto de vista prático. A escolha desta
temática tem como objetivo o interesse de analisar por uma série de fatores de interesse, os
mais  relevantes  são o  seu  histórico  de  aprovação  e  o  teor dos  seus  artigos  e  os  reflexos
causados na jurisprudência pátria. Ademais, trata-se de uma norma de relevância no cenário
nacional em virtude dos sujeitos que tutela e dos comandos que institui. A pesquisa também,



está relacionada com o caráter social, além do caráter jurídico e acadêmico, pois revela a
condição atual do cotidiano de muitos eventos na esfera de atuação dos agentes públicos;
embora  o  tema  já  tenha  considerável  discussão  no  contexto  acadêmico  urge  a
necessidade de rever, ainda que singela esta contribuição, preceitos sobre os institutos
que tem como objeto contribuir no sentido de embasar material de pesquisa para outros
acadêmicos,  que porventura se  interessam por buscar fundamentação  neste  tema.  A
contribuição  jurídica  está  pressuposta  na  discussão  doutrinária  que  impõe  uma
problemática que será analisada sob a perspectiva de considerar que o Estatuto do Idoso
surgiu  a  partir  de  circunstâncias  de  enfrentamento  das  necessidades  geradas  pelo
envelhecimento, havendo assim, uma redistribuição de atribuições, tornando a família, a
sociedade  e  o  Estado  responsáveis  pela  pessoa  idosa,  inclusive  na  situação  de
dependência.  A metodologia  a  ser  utilizada  na  pesquisa  para  escrever  o  trabalho
monográfico é o do
método dedutivo que tem caráter de análise do âmbito geral para as especificidades da
eficácia das políticas públicas relacionadas aos direitos dos idosos no Brasil, e para esta
realização, as técnicas utilizadas para a pesquisa de dados e para a análise dos mesmos é
fundamental revisar a bibliografia, a coletânea jurisprudencial afetas ao tema.

Palavras-chave: Estatuto. Idoso. Políticas Públicas. Legalidade.

SEPARAÇÃO DOS PODERES E ATIVISMO JUDICIAL: UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO
EXPANSIVA DO PODER JUDICIÁRIO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Gustavo Lopes Soares Barbosa
Orientador(a): Márcia Beatriz dos Santos

Resumo: O ativismo judicial tem se tornado um grande influenciador social. Passando pela
análise  da  Constituição  ao  designar  a  Separação  dos  Poderes  Legislativo,  Executivo  e
Judiciário  e  considerando  também  a  essencial  do  significado  do  voto  individual,
ponderaremos sobre como a atuação demasiada do Judiciário tem prejudicado o direito dos
cidadãos e infringido princípios democráticos. A partir de então, consideraremos fatos que
tem contribuído para que se  ocorra  esse  fenômeno e  quais  suas  consequências.  Por fim,
buscaremos soluções práticas e significantemente alcançáveis para o impasse apresentado.

Palavras-chave:  Ativismo  Judicial.  Democracia.  Voto.  Separação  dos  Poderes.  Poder
Judiciário.
 

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Helismar Cipriano Gomes
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: A garantia da saúde é um dos problemas que mais afligem as pessoas na atualidade,



a qual deveria ser garantida por meio de medidas publicas, e quando essas medidas na
são capazes de satisfazer o contento da população, não lhe resta alternativa, a não ser
recorrer á justiça para garantir esse direito. Neste sentido a Judicialização da Saúde,
consiste em um processo pelo qual, na ausência de efetividade na prestação de serviços
de saúde pela administração, se recorre ao Judiciário para tomar medidas ou decisões
que  originalmente  deveriam  ser  atendidas  pelo  Executivo  e  em  certos  casos,  pelo
Legislativo. Não obstante, observa-se que tais medidas quando proferida pelo Judiciário
podem encontrar uma resistência na execução uma vez que interfere na administração,
onde muitas  das vezes  as  verbas já possuem um destino certo,  acaba por deixar de
atender uma gama de pessoas em prol de um único caso julgado. E nesse sentido que
ocorre a discussão sobre o mínimo existencial e a reserva do possível, que será explanado
ao longo do trabalho, bem como o entendimento junto ao Conselho nacional de Justiça
no preparo para novos julgamentos de ações nesse sentido. 

Palavras-chave: Judicialização. Reserva do Possível. Mínimo Existencial.

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR AO COMÉRCIO ELETRÔNICO BRASILEIRO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Izamayra Ferreira Lopes
Orientador(a): Alexander Corrêa Albino da Silva

Resumo: O comércio eletrônico é uma nova forma de consumo, devendo aumentar com o
decorrer  do  tempo,  graças  a  praticidade  e  facilidade,  fazendo  com  que  consumidor  e
fornecedor tenham contato mais rápido e eficaz na comercialização, o que em geral facilita
na hora de consumir, mas é necessário destacar que em certas ocasiões, o consumidor, parte
hipossuficiente, saia lesado. O objetivo geral traçado foi : Analisar aplicabilidade do código
de  proteção  e  defesa  do  consumidor ao  comércio  eletrônico  brasileiro.  Trata-se  de  uma
pesquisa de cunho bibliográfico descritivo. Por fim conclui-se que princípios gerais aplicados
no Código Civil como o da boa fé e a função social que o contrato exerce, são fundamentais
para uma boa interpretação de  um negócio  jurídico,  o  que também deve ser levado em
consideração quando se fala em relação de consumo pela internet.

Palavras-chave: E-commerce. Consumidor. Consumo. Internet. 
 

A EFICÁCIA DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM FACE DA CRIMINALIDADE
INFANTO-JUVENIL

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Jessica Aline de Souza Coutinho Tonetto
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho monográfico teve como finalidade analisar a evolução histórica
do direito da criança e do adolescente bem como a aplicabilidade dos direitos a eles inerentes,



quais eram os métodos de punição antes do ECA ,como as crianças eram tratadas pela
sociedade, qual o tratamento dispensado ao menor que comete ato infracional, tendo em
vista que em outras épocas eram considerados crimes e eram condenados como adultos
de fato e sem direitos. Buscou-se analisar como é a reinserção do adolescente à sociedade
observando quais medidas cabíveis para essa ressocialização e a eficiência das medidas
socioeducativas  bem como as  melhores  maneiras  de reeducar o infante tirando-o da
criminalidade, demonstrando ainda quais os motivos para a reincidência do infante.

Palavras-chave: Ato Infracional. ECA. Medidas Socioeducativas.
 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NO SISTEMA
PRISIONAL BRASILEIRO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): João Paulo Godoi
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: Com o advento dessas recentes formas tecnológicas, pouco a pouco os trabalhadores
foram substituídos por programas de computadores que modificaram o processo de trabalho,
e que desempenhavam as atividades de forma mais precisa  do que a mão de obra humana, e
isto a um custo bem menor. Os avanços tecnológicos, foi considerado o grande algoz para
muitos trabalhadores que enxergaram enquanto uma concorrência desleal e desproporcional.
Contudo, com o passar do tempo e a tecnologia foi integrando ao dia a dia do trabalhador e
da sociedade e, com isso, puderam modificar a forma como enxergava as novas tecnologias
que passou a ser uma grande aliada e pode cada vez mais facilitar as atividades laborais. O
trabalho  tem como  objetivo  desenvolver a  estrutura  abordar a  respeito  das  alternativas
tecnológicas  à  privação  da liberdade  no  sistema prisional  brasileiro  e,  também objetivos
específicos como pesquisar sobre o âmbito histórico e conceitual da aplicação da pena no
direito  brasileiro;  destacar  sobre  a  evolução  do  sistema  prisional  e  caracterizar  os
instrumentos  legais,  doutrinários  e  jurisprudenciais  que  viabilizam  a  aplicação  das
alternativas  tecnológicas  à  privação  da  liberdade  no  sistema  prisional  brasileiro.  A
metodologia a ser utilizada na pesquisa para escrever o trabalho monográfico é o do método
dedutivo  que  tem caráter de  análise  do  âmbito  geral  para  as  especificidades  da  modelo
prisional na atualidade e como as novas tecnologias pode contribuir enquanto alternativas
tecnológicas em relação à pena de prisão, e para esta realização, as técnicas utilizadas para a
pesquisa  de  dados  e  para  a  análise  dos  mesmos  é  fundamental  revisar a  bibliografia,  a
coletânea jurisprudencial afetas ao tema.

Palavras-chave: Tecnologia. Alternativas. Prisão. Liberdade.
 

AS NOVAS REGRAS DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): João Pedro Costa Martins
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias



Resumo: O processo de terceirização da produção e da prestação de serviços no Brasil, e
em quase todos os países capitalistas, desenvolveu-se como parte do rearranjo produtivo, ou
seja, no período da revolução industrial. Diante disso o Objetivo Geral foi: Destacar as novas
regras  da  legislação  brasileira  sobre  a  terceirização,  sobre  o  que isso  irá  afetar para  os
trabalhadores e empregados em sua relação de trabalho e vinculo empregatício. O presente
estudo  foi  construído  a  partir  de  uma  pesquisa  bibliográfica  qualitativa  de  caráter
exploratório, a respeito das novas regras da terceirização no Brasil. Diante disso conclui-se
que  em termos  gerais,  a  terceirização  constitui  um poderoso  instrumento  de  gestão  que
permite às organizações (públicas ou privadas) especializarem-se nas áreas centrais de sua
atividade produtiva, reduzindo custos e fomentando o crescimento econômico e o emprego.

Palavras-chave: Terceirização. Empregado. Empregador. Direito.

A UNIÃO ESTÁVEL E SUAS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS NO DIREITO
BRASILEIRO

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Laysa Minelle Fernandes Abreu
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo:  O  estudo,  ora  apresentado,  aborda  o  tema:  A  UNIÃO  ESTÁVEL  E  SUAS
CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS NO DIREITO BRASILEIRO, à luz das Leis números
8.971/94,  9.278/96  e  do  Novo  Código  Civil  de  2002,  em consonância  com a  Constituição
Federal de 1988. Trazendo no seu contexto um estudo da União Estável no direito brasileiro,
analisando o  seu  regime jurídico  no contexto  atual  e  também, observando suas  possíveis
peculiaridades e imperfeições, tendo em vista as profundas alterações introduzidas no Direito
de Família brasileiro nos últimos tempos, e as que ainda estão em aberto. Em relação à União
Estável,  no  Direito  brasileiro,  verifica-se  que  sua  evolução  mesmo  sendo  expressiva  no
decorrer das  décadas,  omitiu  muitos  outros  contextos  sociais,  tais  como  as  uniões  homo
afetivas, e uma possível modificação em relação ao regime de bens, a ser adotado livremente
pelos conviventes,  sem quaisquer omissões legislativas.  A legislação material civil  de 1916
ignorou  sumariamente  a  União  Estável,  impondo-lhe  somente  sanções  e  restrições,
considerando a mesma uma imoralidade, e fazendo causar inúmeras divergências sobre as
questões patrimoniais e sucessórias.

Palavras-chave: Família. União Estável. Direitos Patrimoniais.
 

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS POR ABANDONO AFETIVO DOS FILHOS

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Lêda Hilário Ribeiro Mendonça
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo:  A responsabilidade  Civil  dos  pais  pelo  abandono  afetivo  dos  filhos  é  assunto



polêmico,  relevante  e  que,  referido  abandono  é  muito  comum  e  frequentemente
constatado  nas  varas  de  família  do  Judiciário  tendo  como  óbice  sua  divulgação  em
função de se tratar de ações tramitando em segredo de justiça. 
O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  a  evolução  das  famílias,  entender as  motivações  e
contexto do abandono afetivo e a possibilidade dos filhos ingressarem no Judiciário contra os
pais, pleiteando indenização por abandono afetivo como forma de punição pelo ato ilícito
praticado por eles.
O  desenvolvimento  do  estudo  terá  como  base  a  realização  de  pesquisa  bibliográfica,
destacando-se entre os principais autores: Maria Berenice Dias, Valter Kenji Ishida e Maria
Helena Diniz.
Assim sendo, o primeiro capítulo, será destinado a evolução histórica das famílias, Direito da
Família, conceito e novos arranjos familiares. 
O  segundo  capítulo,  será  dedicado  ao  entendimento  da  proteção  da  pessoa  dos  filhos,
exercício do poder familiar, dano afetivo, definição de guarda e alienação parental.
No terceiro capítulo, falaremos sobre a Responsabilidade Civil dos pais por abandono afetivo
dos  filhos,  fundamentação  jurídica,  Indenização,  posicionamento  do  Judiciário  e  as
considerações finais.

Palavras-chave: Evolução das Famílias. Poder Familiar. Responsabilidade Civil dos Pais.

A REFORMA TRABALHISTA NA ADVOCACIA EMPRESARIAL

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Lucas Santiago Miranda
Orientador(a): Tiziano Mamede Chiarotti

Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso buscou elucidar as questões atualmente
especulativas sobre as implicações de ordem social, moral e econômicas com as mudanças
ocorridas na legislação trabalhista, com o enfoque na perspectiva da advocacia empresarial
prevencionista, de modo a demonstrar que embora a empresa possua um poder econômico
superior ao empregado, a legislação vigente impactava nas relações econômicas pretendidas.
Desta forma é válida a análise de todo o contexto histórico e o confronto com as mudanças
sociais  e  os  comportamentos  da  ”nova  sociedade”,  contextualizando  os  precedentes
movimentos sociais, a situação econômica do pais no ano de 2017, bem como as reviravoltas
politicas existentes, de modo a fornecer um conteúdo de valiosa finalidade social, onde uma
sociedade individualizada, possa compartilhar e usufruir dos conhecimentos aqui explanados,
vista que pela novidade deste instituto, vê-se cercada de uma escassez literária e informativa.

Palavras-chave:Reforma  trabalhista.  Advocacia  preventiva.  Medida  Provisória.  Problema
Social. Teoria Tridimensional do Direito.

A LEI MARIA DA PENHA SOB A ANÁLISE DE SEU CARÁTER PROCESSUAL PENAL

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Paulo Henrique de Oliveira



Orientador(a): Alexander Corrêa

Resumo:  A temática  é  pesquisa que por objetivo  a análise  bibliográfica  sobre  a Lei
Maria da Penha e o seu caráter Processual Penal, pois a violência contra mulher assume
papel importante de discussão, ainda mais depois da edição da Lei de no 13.104/2015,
também  denominada  como  Lei  Maria  da  Penha.  A problemática  enfrentada  nesta
temática que foi proposta está, especificamente, na questão da representação da vítima
em relação ao seu agressor, que por sua vez, pelo menos em termos conceituais, consiste
na autorização da vítima para a persecução penal e, dessa forma, o Estado, respeita a
vontade  da  ofendida,  deixando  a  propositura  da  ação  penal  fique  ao  seu  critério,
condicionado, desse modo, o seu poder repressivo. Diante de tal cenário processual penal
são  vários  são  os  motivos  para  justificar a  representação,  seja  como maneira  de  se
respeitar a vontade da mulher, seja como forma de empoeirá-la enquanto sujeito. Ainda
sobre a questão mais complexa do
tema é a representação da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar, ainda que
a divergência quanto a representação para lesão leve e a infração para vias de fato esteja
superada, há crimes que ainda estão condicionados à vontade da vítima, como os crimes
de ameaça e estupro, pois o que se tem são dois os principais argumentos quanto a
ensejar  a  ação  penal  pública  condicionada:  as  vítimas  tendem  a  se  retratar  da
representação  e  sua  opinião  deve  ser respeitada;  a  colaboração  da  vítima na  prova
determina o resultado do processo, pois em regra não há testemunhas; deve prevalecer o
interesse familiar sobre o interesse público de repressão ao delito; a conciliação do casal
pode ser afetada, caso seja instaurado. Para solucionar esta problemática, no ano de
2018, foi editada a Lei de n. 13.641/2018, pois esta nova normativa acresce à Lei Maria
da Penha o artigo 24-A, que prevê pena de detenção de três meses a dois anos, sem
exclusão da aplicação de outras sanções cabíveis, para quem descumprir decisão judicial
que  impõe  medidas  protetivas  previstas  na  Lei  Maria  da  Penha.  Trata-se  de  crime
próprio,  só  podendo  ser  cometido  por  aqueles  que  estão  obrigados  a  respeitar  as
medidas protetivas decretadas.A metodologia a ser utilizada na pesquisa para escrever o
trabalho monográfico é o do método dedutivo que tem caráter de análise do âmbito
geral para as especificidades do caráter processual da Lei Maria da Penha, e para esta
realização, as técnicas utilizadas para a pesquisa de dados e para a análise dos mesmos é
de revisão bibliográfica; coletânea jurisprudências afetas ao tema; análise de conteúdos
de argumentos jurisprudenciais.

Palavras-chave:  Lei  Maria  da  Penha.  Direito  Processual.  Representação.
Descumprimento. Medidas Protetivas.

O RECONHECIMENTO E OFICIALIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E DAS RELAÇÕES
PATRIMONIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO E DO DIREITO DE

SUCESSÃO DO CÔNJUGUE POR CAUSA POST MORTEM

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Rodrigo de Souza Fernandes Oliveira
Orientador(a): Márcia Beatriz  dos Santos

Resumo: Desde os primórdios da humanidade, a sociedade tem evoluído de acordo com as
necessidades que lhes são apresentadas. No direito de família veremos que, principalmente a
mulher passou a ter seu espaço e conquistou significância social.  Ao fazer parte de uma



relação não oficializada, que chamamos de união estável, consideraremos direitos que
foram adquiridos no intuito de proteger a mulher e como a legislação evoluiu desde o
concubinato. Em outra esfera, analisaremos os direitos e deveres de ambos na hipótese
do falecimento de um dos conviventes. Como sucessores, debateremos como cada um
deve proceder para ter sua relação devidamente reconhecida. Por fim, discorreremos
sobre as expectativas do direito para o âmbito da união estável.

Palavras-chave: União Estável. Oficialização. Proteger. Falecimento. Sucessão.

DOS ASPECTOS POSITIVOS DE FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA A
REPARAÇÃO DE DANOS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Sergio Renato Silva Maximo
Orientador(a): Heleno José dos Santos Júnior

Resumo: A vítima dentro de uma sociedade sofre inarráveis danos que sevem ser reparados,
sendo um deles o dano moral, que deve ser estabelecido dentro de uma esfera civil. Diante
disso o presente estudo teve como objetivo geral, explanar acerca da fixação do valor mínimo
da  indenização  na  sentença  penal  condenatória.  Para  isso  adotou-se  como  método  de
pesquisa o levantamento bibliográfico que foi feito dentro de livros, artigos, leis, doutrinas e
jurisprudência. Por fim pode-se concluir que a fixação do quantum mínimo indenizatório no
juízo  penal  em relação a  sentença penal  condenatória,  ponto  no qual,  o  artigo  produz o
sentimento de incentivo a continuação do estudo, vez que, da pesquisa restou uma certeza, a
de que  há  muito  mais  questões  envolvidas  e  passíveis  de  análise  quanto  a  coisa  julgada
material da sentença penal condenatória.

Palavras-chave: Sentença. Danos Morais. Responsabilidade Civil. Condenação.

PROCESSO DE ADOÇÃO, ENTRAVES JURÍDICOS E POSSIBILIDADES

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Talita Cristina da Silva Rodrigues
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias  Santos

Resumo:  Considera-se  que  a  realização  do  trabalho  é  bastante  congruente  e  de  suma
importância,  o  Processo de adoção,  entraves  jurídicos  e  possibilidades,  a  escolha dele foi
justamente para mostrar as chances de adotar os requisitos para se iniciar o processo,  o
documento necessário para dar inicia ao processo, quais primeiros passos deve-se dar para



adotar uma criança ou adolescente.
O trabalho aqui desenvolvido tem por fundamento direito a criança e ao adolescente de
poder ter uma família, ter o direito a vida, saúde, alimentação, cultura, e nunca deixar a
criança exposta a discriminação, violência, crueldade. A ideia deste trabalho é mostrar
que o processo para se adotar uma criança ou adolescente pode demorar, mas que você
consegue se realizar, adotar uma criança é um ato de amor muito forte.
A criança  precisará  de  cuidados  é  necessário  que  o  eduque,  crie  com muito  amor,
carinho, educação isso ajudara no desenvolvimento da criança a ser uma criança feliz,
ela  alcançara mais  rápido uma formação  para  sua vida futura,  a  pessoa disposta  a
adotar deve estar ciente de que a Adoção é irrevogável não se pode devolver a criança
simplesmente porque desistiu, não era isso que pretendia, durante o processo de adoção
não se poderá haver irregularidade atos que vão contra a lei deve estar andando sempre
conforme  a  lei  aguardando  sair  o  processo  de  adoção  para  você.  Esta  pesquisa  foi
desenvolvida com o propósito de investigar a concepção da criança sobre seu processo de
adoção.

Palavras-chave:  Direito  de  Família.  Adoção.  Crianças.  Adolescentes.  Adoção.
Homoafetiva. Adoção Internacional.

REVISÃO CONTRATUAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E A TEORIA DA
ONEROSIDADE EXCESSIVA

Ano: 2018
Curso: Direito
Aluno(a): Thiago Filgueira Coelho
Orientador(a): Márcia Beatriz Dias dos Santos

Resumo: O presente trabalho monográfico visa à análise  da possibilidade de contrato de
mútuo ser revisado ou até mesmo extinto pelo poder judiciário, por fatores supervenientes à
sua celebração, no âmbito do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, com o
objetivo de comparar suas principais diferenças e semelhanças. Este estudo foi desenvolvido
em três capítulos, sendo que, o primeiro capítulo trata da revisão judicial e seus aspectos
históricos, a possibilidade de revisão judicial perante o Código Civil e o Código de Defesa do
Consumidor,  com ênfase nos artigos 317 e 478 do Código Civil.  Na sequência o segundo
capítulo  faz  um breve  relato  da  natureza  e  das  características  do  instituto  da  alienação
fiduciária e do contrato de mútuo e seus juros. Por fim, em seu terceiro capítulo foi analisado
o conceito de onerosidade excessiva seus fundamentos, e o posicionamento jurisprudencial
nos últimos anos sobre o tema em questão.

Palavras-chave:Revisão Judicial de Contratos. Teoria da Imprevisão. Teoria da Onerosidade
Excessiva. Alienação Fiduciária.
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SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Bruna Lorenne  Moreira Rodrigues
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo: O Sistema Penitenciário é considerado um problema de saúde pública mundial. O
confinamento, o convívio íntimo e prolongado maximiza as chances de ocorrência de doenças.
No  âmbito  da  assistência  à  saúde  no  ambiente  prisional,  existe  escassez  de  condições  e
recursos para um atendimento de qualidade. O presente estudo objetivou descrever acerca da
Saúde no Sistema Penitenciário  Brasileiro,  com enfoque no Plano Nacional  de  Saúde no
Sistema  Penitenciário.  Foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica  de  caráter  descritivo  e
explicativo,  desenvolvida  a  partir  de  materiais  já  elaborados,  como Dissertações,  Teses  e
Artigos científicos publicados nos últimos 10 anos (2007 – 2017) utilizando-se as bases de
dados BVS, SCIELO, LILACS, doze artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram
incluídos no desenvolvimento desse estudo. O PNSSP fomenta a responsabilização conjunta
das políticas  sociais  de saúde e de segurança.  Sua proposta é  garantir ações  integrais  de
saúde, enfatizando, além da assistência, a prevenção e a promoção de saúde às populações
masculina, feminina e psiquiátrica privadas de liberdade.

Palavras-chave:Saúde. Sistema Penitenciário. PNSSP. População Carcerária.
 

A VIVÊNCIA DOS PACIENTES COM PÉ DIABÉTICO

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Cibele Clara  Gomes Rodrigues
Orientador(a): Danielle Ferreira Silva

Resumo:  Trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva  com  abordagem  qualitativa  segundo  os
pressupostos de Ludke e André (2008). Cujo o objetivo foi descrever identificar os fatores que
influenciam na autoestima do paciente portador do pé diabético, que procura o Centro de
Atenção  Integral  à  Saúde  (Cais)  Jardim  Progresso,  Anápolis-GO.  Tendo  como  objetivos
específicos  identificar  as  percepções  do  paciente  com  pé  diabético  sobre  a  sua  imagem
corporal, avaliar o auto-cuidado do portador de pé diabético e descrever os sentimentos do
portador do pé diabético em relação a ameaça de amputação. Os pacientes portadores de
Diabetes Melitus possuem a vulnerabilidade de desenvolverem lesões no pé. Por este motivo,
esta pesquisa proporciona aos profissionais e aos acadêmicos da área da saúde a compreensão
sobre o processo de aceitação do paciente ao quadro clínico, a adesão ao tratamento e seu
auto-cuidado. Busca despertar nos profissionais e nos acadêmicos da área de saúde uma visão
holística do tratamento dos pacientes, adequando à assistência as necessidades do paciente. A
coleta  de  dados  foi  realizada  após  a  assinatura  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e
Esclarecido (TCLE), mediante entrevista por meio de pergunta norteadora. A análise dos
dados  deu-se  concomitante  e  após  o  término  da  coleta.  Foi  realizada  a  transcrição  e  a
categorização dos dados, onde emergiram quatro categorias: a mudança no estilo de vida
após o pé diabético, os sentimentos diversos após o pé diabético, o auto-cuidado e a realização



do curativo. O estudo demonstrou que o pé diabético leva a pessoa a mudar a sua rotina
afetando sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Autoestima. Sentimento. Pé Diabético.

SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELA MULHER ACERCA DA SEXUALIDADE NO
PERÍODO DO CLIMATÉRIO

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Elaine Rodrigues de Moura
Orientador(a): Leila Batista Ribeiro

Resumo:  O  presente  artigo  tem  por  objetivo  descrever  os  sentimentos  vivenciados  pela
mulher acerca da sexualidade no período do climatério, a partir da literatura publicada no
período  entre  2008  a  2018.  O percurso  metodologia  deu-se  por abordagem qualitativa  e
método  de  Revisão  integrativa  segundo  Mendes  (2008).  Foram  encontrados  13  artigos
nacionais,  dos  quais  originou  3  categorias  e  quatro  subcategorias  a  seguir:  Mudanças
fisiológicas,  Mudanças  na sexualidade,  Desejo  sexual,  Desempenho sexual,  Prazer sexual,
Vivência  da  sexualidade  e  Necessidade  da  sexualidade.  Discorre-se  alterações  sexuais
consideradas incômodas na mulher, visto que repercutem na sua relação com o parceiro e
consigo mesma.

Palavras-chave: Climatério. Sexualidade. Saúde da Mulher.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Jennyfer Cristina de Sousa
Orientador(a): Leila Batista Ribeiro; Danielle ferreira Silva; Nhiara Pereira Tavera

Resumo:  O artigo  objetiva  analisar a  assistência  ao  pré-natal  realizada  pelo  enfermeiro,
desenvolvida na atenção básica  a partir da literatura científica.  A metodologia  para este
estudo  foi  de  abordagem  qualitativa  e  método  de  revisão  bibliográfica  integrativa,  por
entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referenciais
teóricos publicados em artigos. A coleta dos dados deu-se por meio de busca sistematizada de
publicações com data a partir de 2011, onde foram selecionados 18 artigos. Para a análise,
optou-se  por  leitura  exaustiva  dos  achados,  agrupamento  dos  temas  em  comum  e
posteriormente categorização dos dados. As categorias encontradas foram em número de 7,
assim  intituladas:  vínculo  com  o  paciente;  educação  continuada;  resolutividade;
humanização do pré-natal; procedimentos realizados; pré-natal qualitativo e integrativo e
desafios. Conclui-se que a atuação do enfermeiro frente à assistência pré-natal possui grande
destaque dentro da atenção à saúde da mulher, e que seu cuidado não se reserva apenas a
receber a gestante na unidade de saúde, mas ele terá que criar vínculos com a gestante e sua
família, e também terá que compreender toda a história na qual a gestante vive.



Palavras-chave: Enfermagem. Pré-Natal. Atenção Básica e Enfermeiro(a).
 

VIVÊNCIA DA MULHER NO ALEITAMENTO MATERNO NO PUERPÉRIO

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Katia de Oliveira Camargo
Orientador(a): Danielle Ferreira Silva

Resumo:  A prática  de amamentar não é  instintiva,  requer ser aprendida pela  gestante e
protegida pela sociedade. Culturalmente, o sucesso da amamentação qualifica o desempenho
materno  como uma das  representações  sociais  mais  importantes  na  vida  da  mulher.  No
percurso entre o desejo de amamentar e a concretização da prática,  a motivação é o que
permeia  este  processo  de  decisão  materna,  de  modo  favorável  ou  contrário  (TAKUSHI,
2008). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, segundo os pressupostos de Ludke e
André  (2008).  Cujo  o  objetivo  foi  descrever  de  que  forma  as  mulheres  vivenciam  os
sentimentos  do  aleitamento  materno  durante  o  puerpério.  Afim  de  proporcionar  aos
profissionais de saúde e acadêmicos de enfermagem conhecimento sobre as experiências e
dificuldades vivenciadas pelas mulheres durante o aleitamento materno no puerpério, e assim
possibilitar o planejamento de uma assistência humanizada e qualificada. A coleta de dados
foi realizada no banco de leite através de entrevista iniciada por pergunta norteadora. Os
dados foram analisados por meio de uma leitura exaustiva,  separados pela semelhança e
organizados em categorias e subcategorias, emergindo resultados que descreve as realizações
do pré-natal, as consultas com o enfermeiro, cuidados com a alimentação durante a gestação,
preparo das mamas durante a gestação, o apoios e a vivências durante o AME, preparo das
mamas  durante  a  gestação,  cuidados  com a  alimentação  durante  a  gestação,  orientações
sobre o AME durante o pré–natal, realizações do pré-natal, as mudanças do AME após as
orientações e os motivos que procurou o banco de leite. Concluímos que estratégias precisam
ser elaboradas por enfermeiros com o intuito de apoiar auxiliar e educar as mães puérperas a
desempenhar o aleitamento materno exclusivo de uma forma humanizada.

Palavras-chave: Amamentação. Saúde da Mulher. Aleitamento Materno.

ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A REANIMAÇÃO
CARDIOPULMONAR

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Larissa Meirielli M. Oliveira
Orientador(a): Danielle Ferreira Silva

Resumo: O atendimento em situações de urgência e emergência, como em uma parada, são
frequentes, exigindo que os profissionais da saúde realizem uma intervenção de forma firme,
segura  e  rápida,  necessitando  de  um  bom  conhecimento  de  toda  a  equipe  de  saúde
(SALLUM, 2014).  Trata-se  de  um estudo de  abordagem qualitativa  e  método de  revisão
bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), cujo objetivo geral foi
descrever a atuação do enfermeiro frente a uma reanimação cardiopulmonar conforme o



Protocolo  de  Suporte  Avançado  de  Vida.  Tendo  como  objetivo  específico  avaliar  os
sentimentos vivenciados pelo enfermeiro frente a uma RCP, descrever os sentimentos
vivenciados pela equipe frente a atuação profissional, avaliar a importância da gestão do
enfermeiro e a educação continuada da equipe. Foi realizado uma busca sistematizado
de artigos científicos publicados nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de dados da
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
foram utilizados 09 artigos que emergiram categorias e subcategorias que descrevem a
atuação  dos  profissionais  de  saúde  sobre  a  parada  cardiorrespiratória;  atuação
profissional de saúde frente ao RCP bem como os sentimentos vivenciados e a exaustão
física após RCP; a gestão do enfermeiro como a liderança, a educação continuada e o
relacionamento interpessoal.

Palavras-chave: Reanimação Cardiopulmonar. Enfermeiro. PCR.
 

DIFICULDADES VIVENCIADAS POR CRIANÇAS PORTADORAS DA DOENÇA
CELÍACA

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Letícia Silva Carvalho
Orientador(a): Leila Batista Ribeiro

Resumo: Trata-se de um estudo cujo objetivo foi descrever as principais dificuldades das
crianças celíacas levando em base os relatos dos seu principal cuidador. O referido estudo
teve uma abordagem qualitativa e método descritivo conforme Ludke e Andre (2008), onde
foram entrevistadas 8 mães de crianças intolerantes ao glúten entre 3 e 13 anos. Teve por
objetivo descrever as dificuldades vivenciadas pelas crianças em questão, podendo se tornar
relevante para instrumentalizar profissionais da saúde na assistência às crianças portadoras
de doença celíaca, bem como na capacitação, orientação e acompanhamento de familiares
cuidadores destas crianças. Poderá servir como fonte de conhecimento aos profissionais da
saúde no processo de formação de discentes, além de estimular novas pesquisas no campo da
saúde da criança. A doença celíaca é uma enteropatia imunomediada que causa danos as
vilosidades do intestino, quando o celíaco ingere glúten tais vilosidades fazem a absorção da
substância  desencadeando  assim  as  crises  celíacas  que  são  caracterizadas  por  inúmeros
sintomas. Com base nas entrevistas realizadas definiu-se as seguintes categorias: o caminho
percorrido até o diagnóstico, o impacto que a doença provoca nas dietas alimentares e no
cotidiano das famílias, o conhecimento e a adaptação que a família precisa ter nos casos da
criança  com  a  doença  Celíaca,  as  dificuldades  encontradas  em  relação  a  aquisição  dos
alimentos e o cuidado especial com diagnóstico de uma doença com restrições alimentares em
crianças. Considerando as referidas categorias acima chegamos à conclusão que a doença
celíaca  é  uma  patologia  que  requer  um  olhar diferenciado  para  que  o  diagnostico  seja
preciso, que o controle dos responsáveis sobre a ingesta de glúten varia de acordo com a fase
da vida dos filhos, que necessita de cuidados quanto aos alimentos oferecidos para consumo
pois nem todos estão adequados a legislação vigente no pais causando assim a contaminação
cruzada.

Palavras-chave: Crianças Celíacas. Intolerância ao Glúten. Glúten. Alimentação.



USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Lorrayne Magalhães Camargo
Orientador(a): Leila Batista Ribeiro; Danielle Ferreira

Resumo: O artigo objetiva analisar o consumo de substancias psicoativas, por profissionais
da área da saúde,  e  os  fatores  que são associados a esse  consumo a partir da literatura
científica  publicada  nos  últimos  05  (cinco)  anos.  A metodologia  para  este  estudo  foi  de
abordagem  qualitativa  e  método  de  revisão  bibliográfica  integrativa,  por  entender  que
revisão  da  literatura  procura  explicar  um  problema  a  partir  de  referenciais  teóricos
publicados  em  artigos.  As  categorias  encontradas  que  atenderam  ao  objetivo  foram
elaboradas em 3 (três) categorias e 6 (seis) subcategorias sendo elas: drogas mais utilizadas
por profissionais da área da saúde (automedicação, tabaco, álcool, drogas); principal motivo
do  uso  de  substancias  psicoativas;  medidas  preventivas  (profissionais,  universitários).
Conclui-se  que  ainda  existem  muitos  desafios  a  serem  vencidos,  além  disso,  sugere  a
possibilidade desses profissionais serem atendidos por indivíduos aptos, tanto técnica quanto
psicologicamente  e  permite  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  prevenção  e  tratamento
específicos para este grupo de profissionais aumentando a qualidade de serviço nesse nível de
atenção.

Palavras-chave:  Uso de Substâncias  Psicoativas.  Automedicação.  Drogas Licitas  e  Ilícitas.
Estresse (a).
 

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO A
PARTIR DO CONHECIMENTO DAS MÃES

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a):  Maria Auxiliadora Costa do Nascimento
Orientador(a): Danielle Ferreira Silva; Leila Batista Ribeiro

Resumo:  A prática  de  amamentação  existe  há  milênios,  porém,  antigamente  não  existia
estudos sobre os benefícios que o aleitamento materno trazia para o recém-nascido e a mãe,
por esse motivo na década de 60 muitas mulheres optaram pelo desmame de seus filhos,
acarretando em uma série de consequências e prejuízos para o desenvolvimento e saúde das
crianças.  Devido  ao  índice  de  mortalidade  infantil  o  aleitamento  materno  passou  a  ser
discutido entre autoridades e profissionais da área de saúde (MATOS, 2014). Esta prática
natural de alimentar os recém-nascidos,  é a mais eficaz na redução da morbimortalidade
infantil, com potencial de até 13% de redução às mortes de crianças menores de cinco anos
de idade, e mais de 20% das mortes neonatais se a prática já for instalada nas primeiras
horas de vida (OLIVEIRA, 2013). Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica integrativa
cujo o objetivo foi descrever a assistência de enfermagem no aleitamento materno exclusivo a
partir  do  conhecimento  das  mães.  Tendo  como  problema  a  seguinte  questão:  Qual  a
importância  da  assistência  de  enfermagem  frente  ao  conhecimento  dessas  mães  sobre  a



amamentação  exclusiva  até  os  6  meses  de  vida?  A coleta  de  dados  foi  realizada
mediante  leitura  em artigos  indexados  no  banco  de  dados  da  SciELO –  Scientific
Electronic  Library  Online,  Biblioteca  Virtual  em  Saúde  -  BIMERE  e  Google
Acadêmico, nos últimos 5 anos. Assim foram selecionados 12 artigos que atenderam aos
objetivos do estudo emergindo, 6 categorias, que retrataram o conhecimento das mães
sobre o aleitamento materno, a assistência de enfermagem, vantagens no aleitamento
materno segundo as  mães,  insatisfação com o aleitamento materno,  dificuldades no
aleitamento materno e participação do pai no processo de amamentação.

Palavras-chave: Amamentação. Conhecimento. Assistência. 

O IMPACTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE À MULHER QUE SOFREU
ABORTO

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a):  Mirian Nagayr Ramos
Orientador(a): Leila Batista Ribeiro; Danielle Ferreira Silva; Ana Laura Alcântara

Resumo:  Trata-se  de  uma revisão  da  literatura,  cujo  objetivo  foi  identificar a  assistência
prestada pelo enfermeiro,  à  mulher hospitalizada após um aborto espontâneo, a  partir de
literaturas científicas publicadas nos últimos 15 (quinze) anos. A metodologia para este estudo
foi de abordagem qualitativa e método de revisão bibliográfica integrativa, por entender que
proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de
estudos significativos na prática. O tema encontrado que atende ao objetivo foi: Assistência de
Enfermagem, que terá os seguintes subtemas: Comportamento da equipe; Humanização da
assistência; E Atuação da equipe. A assistência de enfermagem objeto de pesquisa deste estudo
tem como compromisso descrever além do que já relata a literatura, os achados de relevância
para a assistência à mulher hospitalizada após o aborto espontâneo, onde se conclui que a
assistência  prestada  pelo  enfermeiro  à  mulher  hospitalizada  após  um  aborto  espontâneo,
requer uma atenção holística, igualitária e humanizada, uma vez que essas mulheres buscam
amenizar sua dor, e uma maior atenção por parte de quem promove o cuidado.

Palavras-chave: Aborto Espontâneo. Cuidados de Enfermagem Após Aborto. Aborto e Luto

ENVELHECIMENTO ATIVO: A IMPORTÂNCIA DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Polyana Silvano Bueno
Orientador(a):Danielle Ferreira Silva

Resumo: A despeito da variedade de pontos de vista, existe acordo em relação à qualidade de
vida ser um fenômeno complexo e um conceito multidimensional. Essa natureza do conceito
reflete-se em várias definições, aplicáveis não só ao envelhecimento, mas a qualquer outro
momento do desenvolvimento humano (OLIVEIRA et al. 2017). Diante do exposto o presente
estudo tem como objetivo geral identificar as vivências dos idosos no Centro de Convivência



de  Idosos.E,  em  caráter  específico  conceituar  e  caracterizar  o  processo  de
envelhecimento; ressaltar a importância de um envelhecimento ativo como colaborante
na qualidade de vida e de saúde dos idosos; e enfatizar a importância dos centros de
convivência na melhora psicológica e envelhecimento ativo junto aos idosos por meio de
revisão  de  literatura.  A  metodologia  utilizada  foi  de  caráter  bibliográfico,  foram
utilizados  os  artigos  científicos  publicados  entre  2010  a  2018  que  evidenciavam  as
vivências  dos  idosos  no  Centro  de  Convivência  de  Idosos  e  de  que  forma que  essa
convivência colabora em termos de qualidade de vida, saúde física, psicológica e mental.
Por meio desse estudo demonstrou-se que estilo de vida ativo e socialmente engajado
seria um dos determinantes da velhice bem-sucedida e mereceria estar na agenda das
políticas públicas, dos programas e dos serviços de atenção ao idoso.

Palavras-chave: Idoso. Saúde. Centro de Convivência.

 

A PERCEPÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PELOS USUÁRIOS DO SUS

Ano: 2018
Curso: Enfermagem
Aluno(a): Rosilene Ferreira Morais Luiz
Orientador(a): Leila Batista Ribeiro; Gláucia Oliveira

Resumo:  A  busca  ativa  pelo  paciente  por  meio  do  agente  comunitário  de  saúde,  o
encaminhamento à unidade de saúde, o acolhimento humanizado e adequado, a garantia de
acesso  ao  tratamento  de  saúde  são  fatores  essenciais  para  que  quadros  crônicos  sejam
mantidos sob controle evitando que se torne agravos a saúde Cesarino (2005). O Ministério
da Saúde (2012) afirma que os Programas de Hipertensão Arterial e Diabetes (HiperDia)
consistem de uma ferramenta essencial para instrumentalizar a prática de atendimento aos
usuários hipertensos/e ou diabéticos, por gerar informes que possibilitam o conhecimento da
situação e mapeamento dos riscos para potencializar a atenção a estas pessoas e minimizar os
fatores condicionantes de complicações das doenças. Sendo assim trata-se de um estudo de
abordagem qualitativa e método de revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos
de Mendes (2008) cujo o objetivo foi descrever a avaliação da Assistência de Enfermagem do
programa HiperDia pelo usuário cadastrado no Programa HiperDia, a partir de uma revisão
integrativa da literatura. Tendo como problema de pesquisa a seguinte questão: o usuário do
SUS cadastrado no programa HiperDia, avalia de que maneira a assistência de enfermagem
prestada na unidade da saúde? A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de
artigos científicos escritos nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific
Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-se os
seguintes  descritores:  Programa  HiperDia,  profissionais  da  saúde,  Estímulo  de  novo
comportamento.  A  amostra  final  foi  constituída  por  14  (Quatorze)  artigos  científicos,
selecionados  pelos  critérios  de  inclusão  previamente  estabelecidos.  Dessa  forma,  foram
encontrados 7 na base de dados SCIELO e outros 7(sete) artigos na Biblioteca Virtual de
Saúde.  De  forma  que  ao  tratar os  mesmos  emergiu-se  6  categorias  que  representam os
principais pontos de investigação deste estudo, tais como: Envolvimento e Conscientização do
Paciente,  Monitoramento,  Profissionais,  Organizar  Atendimento,  Estímulo  de  Novo
Comportamento, Aperfeiçoamento Dos Programas.

Palavras-chave: Assistência. Enfermagem. HiperDia.
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ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DA IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO DE
PACIENTES DEPENDENTES DO ÁLCOOL

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Elizângela de Lima Barbosa Cardoso
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo:  Esse  estudo  objetivou  em  descrever  a  importância  da  interação  familiar  no
tratamento de pacientes dependentes do álcool. Foi realizada uma revisão bibliográfica de
caráter  descritivo  e  explicativo,  desenvolvida  a  partir  de  materiais  já  elaborados,  como
Dissertações,  Teses  e  Artigos  científicos  publicados  nos  últimos  06  anos  (2011  –  2017)
utilizando-se as bases de dados BVS, SCIELO, LILACS, dez artigos atenderam aos critérios
de  inclusão  e  foram  incluídos  no  desenvolvimento  desse  estudo.  Independentemente  da
etiologia associada, o alcoolismo constitui uma patologia que pode ser considerada uma das
mais graves para a humanidade, visto que afeta não apenas o usuário,  mas todos os que
convivem direta ou indiretamente com ele. O álcool é considerado uma das drogas utilizada
mundialmente  e  de  acordo com a Organização Mundial  da Saúde (OMS),  cerca de  dois
bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. O alcoolismo tem se tornado um problema
social e de saúde pública, problemas envolvendo o uso e abuso do álcool são multifatoriais e
possuem múltiplos desfechos com consequências em toda a sociedade.

Palavras-chave: Dependência. Álcool. Família. Tratamento.
 

ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO EM LEITE E ANÁLISE
MICROBIOLÓGICA

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Gustavo Henrique da Silva Arantes
Orientador(a): Rosa Silva Lima

Resumo: O leite é um dos alimentos mais importantes devido ao seu grande valor nutricional
para o organismo. Em grande parte, sua importância se deve à grande concentração de cálcio
presente  no  mesmo,  dentre  muitos  outros  nutrientes.  A importância  do  cálcio  se  deve
principalmente  à  sua  atuação  na  estruturação  óssea,  bem  como  na  manutenção  e
funcionamento da mesma. Estudos demonstram que a ingestão de leite e derivados também
previne doenças, como a osteoporose e outras doenças ósseas em função da ação do cálcio.
Também previne  doenças de outra natureza como hipertensão,  doenças cardiovasculares,
síndrome metabólica e alguns tipos de câncer. A produção de leite no Brasil vem crescendo



gradativamente com o passar dos anos, e o consumidor demanda cada vez mais por
produtos de maior qualidade. Este fator,  associado com novas descobertas científicas
que demonstram as implicações de vários alimentos na saúde humana, faz com que a
qualidade  na  composição  do  leite  requeira  cada  vez  mais  atenção  de  indústrias,
produtores  e  Órgãos Governamentais  responsáveis  por sua fiscalização.  Levando em
consideração o tópico qualidade do leite aqui abordado, o objetivo deste estudo foi fazer
uma revisão bibliográfica sobre a concentração de cálcio em leite,  obtida através  de
técnica de complexometria, bem como realizar teste microbiológico em laboratório, a
fim de identificar possível presença de bactérias. Foi demonstrada eficácia na técnica de
ultrapasteurização  do  leite  ou  concentração  muito  baixa  das  amostras  de  leite
analisadas, uma vez que não houve crescimento bacteriano nos testes microbiológicos. A
quantidade de cálcio informada nas embalagens do produto está de acordo com o teor
real  encontrado,  considerando  a  margem  de  erro  especificada  pela  ABLV,  o  que  é
importante para que não falte ou ultrapasse a dieta de cálcio diária de cada consumidor.

Palavras-chave: Leite. Complexometria. Qualidade. Bactérias.

UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Janete Lima
Orientador(a): Carlos Eduardo P. da Cunha

Resumo: O infarto agudo do miocárdio (IAM) e o AVC estão entre as doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) e, estão entre as principais causas de morte e incapacidade prematura
em  muitos  países,  inclusive  no  Brasil,  sendo  responsáveis  por  62%  de  óbitos.  Estudos
demonstraram que o uso de ácido acetilsalicílico (AAS), tanto na prevenção primária quanto
na prevenção secundária, pode levar a uma redução de até 40% de eventos cardiovasculares.
No entanto no Brasil, existem poucos estudos que avaliam o uso de AAS, mas eles têm sido
empregados a nível hospitalar ou ambulatorial. O objetivo deste trabalho foi evidenciar o uso
de AAS na prevenção primária e  secundária de doença cardiovascular.  Utilizando-se de
método bibliográfico foi realizada uma revisão da literatura através de pesquisas em artigos
científicos  de  publicações nacionais  e  internacionais  direcionados  ao  uso  do  AAS  na
prevenção  de  doenças  cardiovasculares,  onde  foram  utilizadas  26  referencias.  Pode-se
concluir que os benefícios superam os riscos, no entanto, torna-se necessário uma orientação
farmacêutica quanto ao uso racional de medicamento.

Palavras-chave: AAS. Doença cardiovascular. Prevenção.
 

RISCOS PARA A SAÚDE CAUSADOS POR ANTICONCEPCIONAIS: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Leonardo Máximo Pereira



Orientador(a): Aline Almeira Barbaresco D'Alessandro

Resumo:  A terminologia  anticoncepção vincula-se à  utilização de  procedimentos  que
possuem  o  propósito  impossibilitar  uma  possível  gravidez  não  desejada,  e  isso  por
diversos fatores de cunho particular. É um mecanismo muito usado para controlar o
aumento de filiações, possibilitando aos indivíduos estabelecer um plano de constituição
familiar com gravidez planejada. Dessa maneira,  diante desta demanda, hoje, existem
vários tipos de medicamentos contraceptivos orais à disposição no comércio, que podem
ser selecionados em conformidade com demandas e  peculiaridades de cada uma das
usuárias.  O  medicamento  anticoncepcional  administrado  por  via  oral,  também
denominado de contraceptivo oral, é um recurso contraceptivo extremamente eficaz e na
maioria  dos  casos  de  singular  confiabilidade.  Ocorre  que,  na  maioria  dos  casos,  a
desinformação  sobre  os  efeitos  colaterais  relacionado  à  utilização  contínua  de
medicamentos contraceptivos hormonais orais tem acometido a sua efetividade, pois, de
modo  geral,  as  reações  adversas  provocadas  pela  utilização  dos  anticoncepcionais
hormonais  orais  tem estimulado o aumento na taxa de interrupção da utilização do
medicamento.  É  um  imperativo  que  as  usuárias  avaliem  quaisquer  reações  não
esperadas,  especialmente  àquelas  que  podem  ocorrer  reiteradamente,  e,  como
consequência a modificação da sua situação normal de saúde que apresente ser em razão
da utilização do medicamento. Este trabalho tem como objetivo averiguar as diversas
modificações de caráter físico, as reações adversas e as possíveis enfermidades que estão
relacionadas  à utilização prolongada do medicamento anticoncepcional  administrado
por via oral.

Palavras-chave: Medicamentos. Anticoncepcional. Efeitos colaterais. Enfermidade.

TRANSMISSÃO ORAL DO PROTOZOÁRIO TRYPANOSOMA CRUZI PELO
CONSUMO DO AÇAÍ: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Levy Souza Burite
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos

Resumo: A Doença de Chagas é uma doença infecciosa causada pelo Trypanosoma cruzi,
constitui  um  grave  problema  de  saúde  pública.  Trata-se  de  uma  doença  negligenciada,
podendo ser assintomática ou apresentar complicações cardíacas e/ou digestivas. O presente
estudo  objetivou  descrever  a  infecção  por  Trypanosoma  cruzi  pela  via  oral  através  do
consumo do açaí. Foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo,
desenvolvida  a  partir  de  materiais  já  elaborados,  como  Dissertações,  Teses  e  Artigos
científicos  publicados  nos  últimos  11  anos  (2006 –  2017)  utilizando-se  as  bases  de  dados
Google Acadêmico, SCIELO, LILACS, treze artigos atenderam aos critérios de inclusão e
foram incluídos no desenvolvimento desse estudo. A Doença de Chagas está entre as mais
importantes  infecções  parasitárias  da  América  Latina,  podendo  ser  transmitida  por
diferentes vias. O açaizeiro não é ecótopo do vetor, a forma de contaminação do fruto está
associada à falta de higiene durante a colheita, transporte, processamento, armazenamento
e/ou  comercialização  do  produto.  É  necessário  prevenir  a  contaminação,  higienizando
corretamente  os  frutos,  antes  de  processá-los,  após  o  processamento,  somente  a  correta
pasteurização consegue eliminar o microrganismo.



Palavras-chave: Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Transmissão oral. Açaí.
 

ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS DE VENDA LIVRE

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Marcelo Silva Nascimento
Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro

Resumo:  O farmacêutico  é  responsável  técnico  pelos  estabelecimentos  que comercializam
medicamentos  e  formulações  magistrais  em  todo  o  território  nacional.  É  responsável,
também,  pela  correta  orientação  quanto ao  uso  racional  dos  medicamentos.  Por ser um
sanitarista  por  excelência,  com  especial  conhecimento  sobre  os  medicamentos  e  sobre  a
dinâmica  e  a  cinética  dos  princípios  ativos,  cabe-lhe  a  responsabilidade  de  proteger  a
sociedade dos efeitos indesejáveis dos medicamentos que, quando usados sem a adequada
orientação,  podem  facilmente  causar  danos  à  saúde  pública.  Neste  sentido,  a  presente
pesquisa de revisão bibliográfica objetiva analisar a importância da atenção farmacêutica na
dispensação de medicamentos de venda livre. Para alcançar este objetivo, a pesquisa utilizou
literatura especializada, sites oficiais de órgãos do governo e associações de classe, além de
artigos científicos com até treze anos desde sua publicação, pesquisados nas bases de dados:
BVS, Lilacs, Scielo, Bireme e Medline. Após a aplicação dos critérios de exclusão e análise dos
conteúdos,  permaneceram  10  artigos,  os  quais  atenderam  ao  objeto  de  estudo  e  foram
utilizados para compor o trabalho. Concluiu-se a pesquisa com a realização dos objetivos
propostos,  atestando  que  o  profissional  farmacêutico  é  um  profundo  conhecedor  das
formulações e da sua interação farmacológica com o organismo humano, sendo o profissional
de saúde indicado para a orientação dos pacientes quando da dispensação de medicamentos
de venda livre.

Palavras-chave:  Farmácia.  Medicamentos  de  Venda  Livre.  Medicamentos  Isentos  de
Prescrição. Responsabilidades do Farmacêutico.

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Potiguara Wictokiv do Nascimento Filho
Orientador(a): Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro

Resumo:  A hipertensão  é  caracterizada  como  uma  enfermidade  classificada  por  vários
motivos, pois está vinculada a modificações de caráter metabólicos, hormonais e hipertrofias



cardíaca e  vascular.  A hipertensão arterial  é  também denominada, popularmente,  de
pressão alta, e, também considerada como uma doença que pode não apresentar sinais,
porque  os  seus  sintomas  normalmente  não  apresentam  características  aparentes  e,  por
muitos anos o indivíduo o desconhece até que é subitamente surpreendido quando um órgão
vital  é  acometido.  A  partir  dos  anos  90  percebeu-se  uma  verdadeira  mudança  sem
precedentes no estilo de vida das sociedades humanas, o que permitiu ocorrências de caráter
epidemiológico,  pois  o  sedentarismo  é  o  motivo  motriz  de  risco  mais  predominante  na
população brasileira, o que exaspera a possibilidade do surgimento de vária enfermidades.
Contudo, há demonstrações a respeito de indivíduos que praticam pelo menos por três vezes
na semana,  de  maneira  regular,  atividade  física,  apresentaram menor índice  de  risco  de
apresentarem enfermidades de natureza crônica. Diante de tal consideração foi estabelecido
pela literatura especializada, pelo menos a níveis conceituais, que a hipertensão arterial é
definida como aquela em que se determinam números de pressão sistólica igual ou superior
que 140 mmHg e de pressão diastólica igual ou superior a 90 mmHg em indivíduos na idade
adulta e que, naturalmente, não utilizam nenhum medicamento contra a hipertensão arterial.
A partir  destes  entendimentos,  o  objetivo  desta  pesquisa  e,  que  resultou  numa  revisão
bibliográfica, foi destacar que a terapêutica não farmacológica para pacientes com incidência
de hipertensão arterial é um fator positivo diante desta opção à disposição do indivíduo.
Outro fator determinante na pesquisa, em relação ao objetivo foi destacar que a maioria das
pesquisas confirmaram que os indivíduos submetidos a condições terapêuticas alternativas à
não medicamentosa pode melhorar, reduzir muito os casos de hipertensão arterial, mas este
tipo de tratamento demonstrou ser eficaz nos casos de indivíduos portadores de hipertensão
leve  ou  fraca.  Sobretudo,  a  combinação  de  ambas  as  terapêuticas,  ou  seja,  o  uso  de
medicamento e as alternativas, demonstraram, uma eficácia em 90% dos casos para regular
a pressão arterial.  A metodologia utilizada é a do método hipotético dedutivo e,  também
contém métodos quantitativos  e  qualitativos de análise,  pois  o amparo bibliográfico para
produção textual tem fulcro em artigos científicos, obras literárias, a internet, principal fonte
pesquisada e, também ensaios monográficos que estão relacionados com a temática proposta.

Palavras-chave: Exercício Físico. Hipertensão Arterial. Terapêutica.
 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO IDOSO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Priscila Rodrigues Ferreira Pires
Orientador(a): Loise Costa Oliveira da Silva

Resumo:  A atenção  farmacêutica  é  a  prática  desenvolvida  pelo  farmacêutico,  que  visa
promover o uso racional do medicamento, no qual o paciente e principal beneficiário das
ações,  desenvolvida no contexto  da assistência  farmacêutica  tem com objetivo  melhora a
qualidade  de  vida dos  pacientes.  Os  idosos  são um dos  principais  beneficiados  com essa
prática,  pois  frequentemente  apresentam  várias  condições  crônicas  concomitantes  e  por
consequência  utilizam  muitos  medicamentos.  A ocorrência  de  problemas  relacionados  a
medicamentos é uma realidade desta faixa etária. O estudo objetiva descrever a importância
da  atenção  farmacêutica  ao  idoso  e  os  desafios  desta  prática.  Por meio  de  uma  revisão
sistemática de estudos em bases de dados (Scielo,  Pubmed, Lilacs) através de descritores,
referentes ao assunto em artigos publicados no período de 2014-2018. O estudo aborda a
importância da atenção farmacêutica na saúde e qualidade de vida do idoso e as ferramentas
usados nessa prática relatando os desafios encontrados pelos profissionais farmacêutico no



exercício  dessa  prática.  Concluindo  que  a  atenção  farmacêutica  apesar  dos  desafios
encontrado pelo profissional farmacêutico e suma importâncias no acompanhamento do
paciente idoso gerando uma melhor qualidade de vida a esses pacientes.

Palavras-chave: Cuidado fаrmаcêuticо. Desafios da аtençãо fаrmаcêuticа.

A BIOTECNOLOGIA NA REMEDIAÇÃO DO BIOMA BRASILEIRO

Ano: 2018
Curso: Farmácia
Aluno(a): Valdeir Soares da Silva
Orientador(a): Mariangela Sousa R. dos Santos; Carlos Eduardo P. da Cunha

Resumo:  Biotecnologia  pode  ser  definida  como  o  conjunto  de  conhecimentos  técnico-
científicos,que permite a utilização de seres vivos, ou parte deles (moléculas),  como parte
integrante e ativa do processo de produção de bens e serviços. O presente estudo objetivou
descrever a importância da aplicação da biotecnologia na redução da degradação do meio
ambiente.  Foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica  de  caráter  descritivo  e  explicativo,
desenvolvida  a  partir  de  materiais  já  elaborados,  como  Dissertações,  Teses  e  Artigos
científicos  publicados  nos  últimos  10  anos  (2007  –2017)  utilizando-se  as  bases  de  dados
Pubmed,  SCIELO,  LILACS,  dez  artigos  atenderam  aos  critérios  de  inclusão  e  foram
incluídos  no  desenvolvimento  desse  estudo.  Estudos  sobre  biorremediação  é  de  suma
importância ambiental, econômica e social, uma vez que o processo consiste em degradar
substâncias tóxicas do meio ambiente.

Palavras-chave: Biotecnologia. Biorremediação. Fitorremediação. Bioma Brasileiro.


