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CÓDIGO: EX0012 
TÍTULO: GERMINAÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS PARA REFLORESTAMENTO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  UFRN. 
ALUNO: PEDRO PAULO TEXEIRA LACERDA (05285021405) 
ORIENTADOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453) 
CO-AUTOR: PRISCILA SANJUAN DE MEDEIROS (04151121412) 
CO-AUTOR: ARANDI ANTONGNONI DE SOUZA PEREIRA (01210766442)

CÓDIGO: EX0013 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE PLANTAS MEDICIANAIS UTILIZADAS PELA COMUNIDADE E COMERCIALIZADAS 
NAS FEIRAS LIVRES DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN. 
ALUNO: PRISCILA SANJUAN DE MEDEIROS (04151121412) 
ORIENTADOR: ADALBERTO VARELA FREIRE (09887374400) 
CO-AUTOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453) 
       
CÓDIGO: EX0015
 TÍTULO: LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS FANERÓGAMAS ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS DO CAMPUS DA 
UFRN
ALUNO: ARANDI ANTONGNONI DE SOUZA PEREIRA (01210766442)
 ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)
CO-AUTOR: PEDRO PAULO TEXEIRA LACERDA (05285021405)
CO-AUTOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453)

CÓDIGO: EX0016 
TÍTULO: ANATOMIA FOLIAR DE AECHMEA AQUILEGA (BROMELIACEAE) DA RESTINGA DE PITANGUI 
(EXTREMOZ-RN). 
ALUNO: ANA CLÁUDIA NOGUEIRA DA COSTA (79169465487) 
ORIENTADOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453) 
CO-AUTOR: ALAIZE DE PAIVA MARTINS (10623760487) 

CÓDIGO: EX0017 
TÍTULO: LEGUMINOSAE (NATIVAS E CULTIVADAS) NO CAMPUS DA UFRN 
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391) 
CO-AUTOR: FERNANDA ELISA PONTES COLLA (28913206897) 

CÓDIGO: EX0029 
TÍTULO: MACROALGAS MARINHAS (PHAEOPHYTA) DE VALOR ECONÔMICO NO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: RENATA ARAÚJO PANUCCI (03508026450) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430) 
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)

CÓDIGO: EX0039 
TÍTULO: NIVEIS PLASMÁTICOS DE CORTISOL EM CALLITHRIX JACCHUS DURANTE O DESENVOLVIMENTO 
ONTOGENÉTICO 
ALUNO: FERNANDA FERREIRA MENDONÇA (00969718438) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478) 

CÓDIGO: EX0084 
TÍTULO: MARICULTURA E EXTRATIVISMO DE ARTEMIA (CRUSTACEA; ANOSTRACA) NA REGIÃO DE 
GROSSOS, RIO GRANDE DO NORTE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA. 
ALUNO: MARCOS ANTÔNIO FREIRE DA COSTA JÚNIOR (03089831490) 
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459) 
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435) 
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485) 
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CÓDIGO: EX0087 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DIFERENCIAL DAS PROTEÍNAS LIGANTES DE CÁLCIO NO NÚCLEO DORSAL DA 
RAFE EM SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS) 
ALUNO: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404) 
CO-AUTOR: ADEMAR ALEXANDRE DE MORAIS (02635482446) 
CO-AUTOR: JOÃO DANYELL DANTAS DA SILVA (03471023445) 

CÓDIGO: EX0106 
TÍTULO: O PAPEL DA FISIOTERAPIA NUMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA. 
ALUNO: ELIANNA CRUZ ROCHA (03592017411) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415) 
CO-AUTOR: JOÃO DANYELL DANTAS DA SILVA (03471023445) 
CO-AUTOR: EVANIA LEIROS DE SOUZA (08614709404)

CÓDIGO: EX0110 
TÍTULO: EFEITO DO 2,4-D NA INDUÇÃO DE CALOS EM CARICA PAPAYA L. VAR FORMOSA 
ALUNO: ALEXANDRA RAFAELA DA SILVA FREIRE (04566764494) 
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

CÓDIGO: EX0124 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM HAEMULIDAE E LUTJANIDAE NO LITORAL NORDESTE DO 
BRASIL 
ALUNO: ANTONIO JALES MORAES VASCONCELOS (03115245408) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)

CÓDIGO: Ex0132 
TÍTULO: NATAL E SEUS PROBLEMAS AMBIENTAIS 
ALUNO: JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS (00985668490) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468) 
CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO MOTA LOPES (83745777468)

CÓDIGO: EX0134 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CROMOSSÔMICA EM ESPÉCIES DE HAEMULIDAE ( PISCES, PERCIFORMES) 
ALUNO: INGRID VILAR ACCIOLY (04325954490) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 

CÓDIGO: EX0181 
TÍTULO: EFEITOS DE CONCENTRAÇÕES DE SACAROSE E 2,4-D NA INDUÇÃO DE CALOS DE MAMOEIRO 
(CARICA PAPAYA L.) 
ALUNO: SILVIA DE ARAÚJO ARANHA CUNHA LIMA (01012737462) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477) 
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

CÓDIGO: EX0188 
TÍTULO: GERMINAÇÃO IN VITRO DE MARACUJÁ-AMARELO (PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA) COMO 
ESTRATÉGIA PARA OBTENÇÃO DE EXPLANTES ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO. GERMINAÇÃO IN VITRO DE 
MARACUJÁ-AMARELO (PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA) COMO ESTRATÉGIA PARA OBTENÇÃO DE E 
ALUNO: ANA CLÁUDIA JUSTINO LOPES (03226266411) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)
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CÓDIGO: EX0190 
TÍTULO: SELEÇÃO DE DOSES DE NACL PARA OBTENÇÃO IN VITRO DE GENÓTIPOS DE ABACAXIZEIRO MAIS 
TOLERANTES A SALINIDADE 
ALUNO: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477) 
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457) 
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)

CÓDIGO: EX0206 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE GESTANTES FREQÜENTADORAS DA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE. NATAL-RN 
ALUNO: THAYSE HANNE CÂMARA RIBEIRO (02225588490) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)

CÓDIGO: EX0226 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO DIETÉTICO DE VITAMINA A EM PUÉRPERAS ADULTAS MORADORAS DE 
NATAL/RN. 
ALUNO: PAULA RAISSA MEDEIROS DA SILVA (01071892401) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: THAYSE HANNE CÂMARA RIBEIRO (02225588490)

CÓDIGO: EX0245 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE OBTENÇÃO DE PLANTAS TRANSGÊNICAS DE N. TABACUM 
PARA ESTUDO DE PROMOTOR 
ALUNO: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (10567454-01) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)

CÓDIGO: EX0248 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO SEXO DE PLANTAS DE CARICA PAPAYA, 
VARIEDADES "FORMOSA" E "HAVAÍ", POR MARCADORES MOLECULARES 
ALUNO: CAROLINE DE ANDRADE BEZERRA (31917364-09) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 
CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (12545014-10)

CÓDIGO: SB0257
TÍTULO: ESTUDO HISTOLÓGICO DO TUBO DIGESTÓRIO DE HOPLIAS MALABARICUS
(CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE)DO RIO CEARÁ MIRIM-RN.
ALUNO: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420)
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL (03095950454)
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480)

CÓDIGO: EX0261 
TÍTULO: ESTUDO CRONOBIOLÓGICO NA CAVIDADE ORAL: NÍVEIS DE PH EM MULHERES JOVENS E IDOSAS. 
ALUNO: ROBERTO TIAGO ALVES PINHEIRO (01266676406) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)

CÓDIGO: EX0278 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LÍPIDICA E DO CONTEÚDO DE GLUTATIONA (GSH) EM RATOS 
DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS. 
ALUNO: PAULO MELO DA SILVA (00928187497) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)

HUMANAS E SOCIAIS

X I I I    C O N G R E S S O   D E   I N I C I A Ç Ã O   C I E N T Í F I C A

S A Ú D E  e  B I O C I Ê C I A S

3 / 3 0

PesquisaPesquisa
Autor   Global



HUMANAS E SOCIAIS

CÓDIGO: EX0297 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA ß-N-ACETILGLICOSAMINIDASE ( ß-GLINAC'ASE) NO 
MOLUSCO MARINHO ANADARA NOTABILIS 
ALUNO: RICIELLE DE SOUZA CARDOSO (00998572438) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478) 
CO-AUTOR: BARTOLOMEU ALVES DE LIRA FILHO (28240189415)

CÓDIGO: EX0299 
TÍTULO: DIFERENÇA DE CUIDADO OFERECIDO PELOS PAIS EM FUNÇÃO DO SEXO DA PROLE EM UM GRUPO 
CATIVO DE CALLITHRIX JACCHUS. 
ALUNO: BALBINA GUILHERMINA ARRUDA CÂMARA LIMA DOS SANTOS (93884338587) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 
CO-AUTOR: NÍVIA DE ARAÚJO LOPES (03593716470)

CÓDIGO: EX0309 
TÍTULO: AVALIAÇÃO SISTEMATIZADA DA UTILIZAÇÃO DE PAPAÍNA E DERSANI NO TRATAMENTO DE 
ÚLCERA ARTERIAL: ESTUDO EM PACIENTE DIABÉTICA E HIPERTENSA 
ALUNO: ELAINE CARDOSO ABINTES (80122191314) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0344 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO DERSANI NO TRATAMENTO DE ÚLCERA TRAUMÁTICA: ESTUDO 
COM PACIENTE DIABÉTICO 
ALUNO: BELISANA PINTO DE ABREU ARAÚJO NETA (3629795455) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0345 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO DERSANI NO TRATAMENTO DE ÚLCERA POR ERISIPELA EM PACIENTE DIABÉTICO: 
ESTUDO EM LESÃO INFECTADA COM PSEUDOMONAS 
ALUNO: MARIVÂNIA DE SOUZA SILVA (03142985417) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0346 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO DERSANI NO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA 
ALUNO: DÉBORA SARA DE MEDEIROS (00963915452) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0348 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO DERSANI NO TRATAMENTO DE ÚLCERA FASCEÍTE CRÔNICA 
ALUNO: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)
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CÓDIGO: EX0349 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO 
DERSANI E GRANÚGENA 
ALUNO: RENATA ARAÚJO DE MEDEIROS (0316707749) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0351 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA NO HUOL: ESTUDO CLÍNICO DO USO 
DO DERSANI 
ALUNO: EDILENE CASTRO DOS SANTOS (02720135445) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0355 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA NO HUOL: ESTUDO CLÍNICO DO USO 
DA GRANÚGENA 
ALUNO: CLÁUDIO FABRÍCIO JÁCOME SILVESTRE (2794625498) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0356 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA COM A UTILIZAÇÃO DO DERSANI E 
GRANÚGENA 
ALUNO: RUTH MEYRE DE FREITAS FRONIVAL (00890701431) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415) 
CO-AUTOR: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
CO-AUTOR: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)

CÓDIGO: EX0373 
TÍTULO: CONSEQÜÊNCIAS DA MELHORIA DOS HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL EM INDIVÍDUOS EM PROCESSO 
DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLISMO. N=100
ALUNO: EMERSON ARCOVERDE NUNES (00937107476) 
ORIENTADOR: STENIO SARAIVA BARROS (04388224472)

CÓDIGO: EX0383 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ÓVULOS DE QUITOSANA COM BENZOILMETRONIDAZOL 
ALUNO: EDIVÂNIA LOPES (01197939466) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)

CÓDIGO: EX0393 
TÍTULO: POLIMORFISMO CROMOSSÔMICO NUMÉRICO EM TRACHELYOPTERUS GALEATUS 
(AUCHENIPTERIDAE; SILURIFORMES) 
ALUNO: ÉRIKA CRUZ ROCHA (02761709462) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 
CO-AUTOR: DÉBORA DE ALMEIDA ALOISE (00959253416)

CÓDIGO: EX0415 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DO BOTO CINZA SOTALIA FLUVIATILIS NAS ENSEADAS DA PRAIA DE PIPA, 
LITORAL SUL DO RN. 
ALUNO: KELLY CRISTINA ARAÚJO PANSARD (01096014408) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)
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CÓDIGO: EX0417 
TÍTULO: PERFIL ELETROFORÉTICO DE PROTEÍNAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA  
HOSPED - UFRN DA CIDADE DO NATAL-RN 
ALUNO: DANY GERALDO KRAMER CAVALCANTI E SILVA (00049547429) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808) 
CO-AUTOR: ZELIA MARIA DE SOUSA (08346852487)

CÓDIGO: EX0424 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASA DE APOIO À CRIANÇA COM 
CÂNCER DURVAL PAIVA (CACC) 
ALUNO: ANÁTALLY SUENNY BRITO MILA (03143993480) 
ORIENTADOR: DAISY LIMA DOS SANTOS (01863521402)

CÓDIGO: EX0428 
TÍTULO: PERFIL ESTATÍSTICO DAS “FARMÁCIAS CASEIRAS” EM NATAL - RN. 
ALUNO: CYNTHIA HATUSE KITAYAMA CABRAL (01274304-39) 
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)

CÓDIGO: EX0462 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SCHISTOSOMA MANSONI EM UMA COMUNIDADE RURAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: WLADIA DE SOUSA AVELINO (67924131353) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434) 
CO-AUTOR: DANY GERALDO KRAMER CAVALCANTI E SILVA (00049547429) 
CO-AUTOR: JULIA FERNANDES DE LIMA NUNES (10759433453)

CÓDIGO: EX0466 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE INSETOS AQUÁTICOS NO BIOMONITORAMENTO DO RIO PITIMBU, RN 
ALUNO: VIVIANE FERREIRA DE MEDEIROS (03677140439) 
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)

CÓDIGO: EX0467 
TÍTULO: PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DE OCLUSOPATIAS EM CRIANÇAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE 
CIDADE DA ESPERANÇA 
ALUNO: REJANE BEZERRA DE LIMA (02144313474) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 
CO-AUTOR: ANGELA CRISTINA PINTO DE PAIVA (77882806404) 
CO-AUTOR: PATRÍCIA QUEIROZ ORRICO DE AZEVEDO (02825699446)
CO-AUTOR: FERNANDO PAIVA DE MEDEIROS (02451686480)

CÓDIGO: EX0481 
TÍTULO: PREVENÇÃO E INTERCEPTAÇÃO DE MALOCLUSÕES : A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DE UM 
PROGRAMA EM SAÚDE PÚBLICA 
ALUNO: REJANE BEZERRA DE LIMA (02144313474) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 
CO-AUTOR: ANGELA CRISTINA PINTO DE PAIVA (77882806404) 
CO-AUTOR: HALLISSA SIMPLÍCIO (90405374453) 
CO-AUTOR: MARCUS FÚLVIO MACEDO PASCOAL (02419811402)

CÓDIGO: EX0494 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE NITRITO RESIDUAL EM LINGUIÇAS CASEIRAS E INDUSTRIALISADAS 
COMERCIALIZADAS NA CIDADE DO NATAL 
ALUNO: DANY GERALDO KRAMER CAVALCANTI E SILVA (00049547429) 
ORIENTADOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)

CÓDIGO: EX0495 
TÍTULO: CONTROLE DE ESTOQUE DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UFRN: 
UM ESTUDO DIAGNÓSTICO 
ALUNO: LOURDES MICHELE DUARTE DE MORAIS (02722627493) 
ORIENTADOR: MARIA BATISTA DE DEUS (02935778900)
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HUMANAS E SOCIAIS

CÓDIGO: EX0516 
TÍTULO: VALOR NUTRICIONAL X CUSTO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS CANTINAS DO CAMPUS E O 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
ALUNO: JACIARA KELLY BARROS DE MOURA (00795068441) 
ORIENTADOR: NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA (14560968420) 
CO-AUTOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)

CÓDIGO: EX0522 
TÍTULO: PERCEPÇÕES DOS ALUNOS DA ÁREA DA SAÚDE SOBRE O ENSINO UNIVERSITÁRIO, COMUNIDADE E 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
ALUNO: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)

CÓDIGO: EX0524 
TÍTULO: PRÁTICAS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE NATAL-RN 
ALUNO: PATRICIA REGINA MACHADO DE MEDEIROS (01867527413) 
ORIENTADOR: MARIA INES MAGNATA PINO (12681687420) 
CO-AUTOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)

CÓDIGO: EX0532 
TÍTULO: BIOMONITORAMENTO DO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE AEDES AEGYPTI NO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO DA UFRN 
ALUNO: SÉRGIO GERALDO MEDEIROS DA COSTA (02751253431) 
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434) 
CO-AUTOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)

CÓDIGO: EX0543 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE LAMBEDORES COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE. 
ALUNO: ANA CRISTINA SOUZA DE AZEVEDO (02544104481) 
ORIENTADOR: VANILDE SANTIAGO DE OLIVEIRA (10772774404) 
CO-AUTOR: ISNARA POLLYANNA DE SOUZA (39179177440)

CÓDIGO: EX0555 
TÍTULO: ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A BASE DA AMOXICILINA 
ALUNO: ISNARA POLLYANNA DE SOUZA (39179177440) 
ORIENTADOR: JAIRO SOTERO NOGUEIRA DE SOUZA (37941135434) 
CO-AUTOR: MANUELA BERNARDO CAMARA (03165970408) 
CO-AUTOR: MARIA ELEONORA FERNANDES MARTINS (13872370472) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS (00964753405)

CÓDIGO: EX0570 
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE UMA PROVÁVEL ORF PARA URACIL DNA GLICOSILASE DE CANA-DE-
AÇÚCAR 
ALUNO: BRUNO DE SOUZA MAGGI (03230835441) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

CÓDIGO: SB0587
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL E INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA EM
POPULAÇÃO ADULTA URBANA
ALUNO: HALISSON LEONARDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (08524895799)
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)
CO-AUTOR: ALEXANDRE ANTONIO RIBEIRO (03274252450)
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HUMANAS E SOCIAIS

CÓDIGO: EX0593 
TÍTULO: EPILEPSIA NA CRIANÇA  PRINCIPAIS FATORES ETIOLÓGICOS 
ALUNO: LISSANDRO BARROS FERNANDES DA COSTA (07097477479) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434) 
CO-AUTOR: ADEMAR ALEXANDRE DE MORAIS (02635482446)

CÓDIGO: EX0601 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DOS POLÍMEROS DE GALACTOSE PRESENTES EM HYPNEA MUSCIFORMIS 
ALUNO: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468) 
CO-AUTOR: IVAN RUI LOPES DE ALBUQUERQUE (91237386420) 
CO-AUTOR: FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA (03470499403)

CÓDIGO: EX0610 
TÍTULO: ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CÁPSULAS DE RIFAMPICINA E 
ISONIAZIDA 
ALUNO: MANUELA BERNARDO CAMARA (03165970408) 
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS (00964753405) 
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SOUZA DE AZEVEDO (02544104481) 
CO-AUTOR: JAIRO SOTERO NOGUEIRA DE SOUZA (37941135434)

CÓDIGO: EX0612 
TÍTULO: ANÁLISE ESTRUTURAL DE UMA AP ENDONUCLEASE ASSOCIADA COM O MECANISMO DE REPARO 
DE DNA POR EXCISÃO DE BASES EM CANA-DE-AÇÚCAR. 
ALUNO: ANA KATARINA NASCIMENTO DE AZVEDO (03552599401) 
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

CÓDIGO: EX0621 
TÍTULO: ANÁLISE EVOLUTIVA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL EM FELIPE CAMARÃO: O PAPEL 
DA UFRN 
ALUNO: THAÍSE CRISTHINE FERNANDES GALVÃO (03254078438) 
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449) 
CO-AUTOR: SULENE CUNHA SOUZA (93261616415) 
CO-AUTOR: SÍLVIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA (61441791353)

CÓDIGO: EX0623 
TÍTULO: PERFIL DOS FREQÜENTADORES DE UM RESTAURANTE SELF-SERVICE NATURAL DA CIDADE DE 
NATAL  RN, 2002 
ALUNO: BIANCA ARNOUD RODRIGUES (94231877491) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)

CÓDIGO: EX0646 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE "SITES" SOBRE FARMACOGENÉTICA PARA ELABORAÇÃO DE BROCHURA 
DIDÁTICA 
ALUNO: ADRIANA DE SÁ ROCHA PIRES (1048583465) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)

CÓDIGO: EX0647 
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL CLÍNICO DE CRIANÇAS QUE APRESENTARAM CRISE EPILÉPTICA ÚNICA 
ALUNO: THIAGO VALE SANTIAGO (00835459489) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)

CO-AUTOR: EUGÊNIO SANTANA  DE FIGUEIRÊDO

HUMANAS E SOCIAIS

X I I I    C O N G R E S S O   D E   I N I C I A Ç Ã O   C I E N T Í F I C A

S A Ú D E  e  B I O C I Ê C I A S

8 / 3 0

PesquisaPesquisa
Autor   Global



HUMANAS E SOCIAIS

CÓDIGO: SB0660
TÍTULO: ANÁLISE DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DO ÓLEO DE COCO
SAPONIFICADO (OCS)
ALUNO: TIRZAH BRAZ PETTA (03254085485)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

CÓDIGO: EX0688 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E MICROBIOLÓGICA DA MUCOSA ORAL DE CRIANÇAS COM LEUCEMIA 
LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) 
ALUNO: ANDRESSA MARIA FILGUEIRA DOURADO (01091234418) 
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420) 
CO-AUTOR: FREDERICO MATTIS (91617782068)

CÓDIGO: EX0689 
TÍTULO: DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO DE MYRISTICA FRAGRANS PARA 
PCR. 
ALUNO: LEONAM GOMES COUTINHO (12545014-10) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404) 
CO-AUTOR: CAROLINE DE ANDRADE BEZERRA (3191736409)

CÓDIGO: EX0693 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO EM PACIENTES COM COLELITÍASE SUBMETIDOS A 
COLECISTECTOMIA NO HUOL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2000 A JANEIRO DE 2002 
ALUNO: RENATO FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES (03691018475) 
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)

CÓDIGO: SB0694
TÍTULO: ENZIMAS PROTEOLÍTICAS EM INTESTINOS DE LARVAS DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (CERATITIS
CAPITATA)
ALUNO: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: FÁTIMA CHRISTIANE BARROS LOURENCO DA SILVA (06937182775)
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)
CO-AUTOR: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)

CÓDIGO: EX0712 
TÍTULO: ANOTAÇÃO GENÔMICA  METABOLISMO ENERGÉTICO DE CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM.
ALUNO: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750) 
CO-AUTOR: FÁBIO TEXEIRA DUARTE (03063680486) 
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015) 
CO-AUTOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400)

CÓDIGO: EX0718 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE OBTENÇÃO DE PLANTAS TRANSGÊNICAS DE N. TABACUM 
PARA ESTUDO DE PROMOTOR 
ALUNO: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (1056745401) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)

CÓDIGO: EX0730 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE "SITES" SOBRE FARMACOGENÉTICA PARA ELABORAÇÃO DE BROCHURA 
DIDÁTICA 
ALUNO: ADRIANA DE SÁ ROCHA PIRES (01048583465) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)
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CÓDIGO: EX0736 
TÍTULO: PESQUISA SOBRE O CONHECIMENTO POPULAR A RESPEITO DO PAPEL DO PROFISSIONAL 
NUTRICIONISTA 
ALUNO: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)

CÓDIGO: EX0771 
TÍTULO: CONVULSÃO FEBRIL  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS NUMA POPULAÇÃO DE 
CRIANÇAS ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA (HOSPED)  UFRN. 
ALUNO: JOSÉ HUMBERTO DA COSTA JÚNIOR (03257121407) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434) 
CO-AUTOR: RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES (00981519407)

CÓDIGO: SB0779
TÍTULO: DETECÇÃO DE ATIVIDADES HEMAGLUTINANTES EM EXTRATOS PROTÉICOS DO MOLUSCO
ANOMALOCARDIA BRASILIANA
ALUNO: DEVÂNIA ARAÚJO FIGUEIREDO (02176281411)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)
CO-AUTOR: VANESSA GONÇALVES CHAVES (01083077430)
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)

CÓDIGO: EX0783 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SP. E OUTRAS ENTEROPARASITOSES EM PACIENTES RENAIS 
CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE 
ALUNO: ANA VIRGÍNIA COSTA DE MEDEIROS (02866901444) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)

CÓDIGO: EX0794 
TÍTULO: INTEGRANDO E CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE BIOQUÍMICA PARA EDUCADORES FÍSICOS 
ALUNO: THIAGO COSTA PIRES (02909741435) 
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 
CO-AUTOR: KARLA CRISTIANE ROCHA AVELINO (00976429403) 
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420) 
CO-AUTOR: RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES (00981519407)

CÓDIGO: EX0806 
TÍTULO: USO DE SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS-MINERAIS POR INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS DA CIDADE DE 
NATAL. 
ALUNO: ÉRICA SILVA GONÇALVES CABRAL (02692369459) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)

CÓDIGO: EX0809 
TÍTULO: ANÁLISE DE FORMAMIDOPIRAMIDINE DNA GLICOSILASE DE CANA-DE-AÇÚCAR IN SILICO(MA. 
BEATRIZ M.C.FELIPE, UASKA BEZERRA E SILVA, LIANA B. MELO, KÁTIA C. SCORTECCI, SÍLVIA BATISTUZZO 
DE MEDEIROS, LUCYMARA F. AGNEZ-LIMA) 
ALUNO: MARIA BEATRIZ MESQUITA CANSANÇÃO FELIPE (01201459443) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: UASKA BEZERRA DA SILVA (03225019461) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

CÓDIGO: EX0816
TÍTULO: IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DO REGISTRO DE FÓSSEIS DA MEGAFAUNA POTIGUAR PARA A
COLEÇÃO DO MUSEU CÂMARA CASCUDO
ALUNO: FERNANDA ELISA PONTES COLLA (28913206897)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)
CO-AUTOR: KLEBERSON DE OLIVEIRA PORPINO (90382609468) 
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CÓDIGO: EX0831
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL
ALUNO: GUSTAVO JOSÉ F. CASTRO (02542482411)
ORIENTADOR: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (62759051749)
CO-AUTOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)

CÓDIGO: EX0847 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA OFERTA DE LANCHE NAS CANTINAS DAS ESCOLAS PARTICULARES DE NATAL  RN 
ALUNO: ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA (00742675408) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)

CÓDIGO: EX0856 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE HÁBITOS DE VIDA EM PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E 
CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL (PACHA) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES NOS ANOS 
DE 1997 A 1999. 
ALUNO: JOSÉ GILLIANO CARLOS DE FREITAS (02350398455) 
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)

CÓDIGO: EX0857 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE CASOS DE DESNUTRIÇÃO INFANTIL EM CRIANÇAS ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO 
E NO HOSPITAL PEDIÁTRICO DA UFRN NO ANO DE 20001 
ALUNO: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179885489) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)

CÓDIGO: EX0863 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE TABAGISTAS ENTRE PACIENTES PORTADORES DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE 
LARINGE NO HOSPITAL LUIZ ANTÔNIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 1999 À MARÇO DE 2001. 
ALUNO: LEONARDO NOGUEIRA DE ALMEIDA VIEIRA (02790276480)

CÓDIGO: SB0872
TÍTULO: A ODONTOLOGIA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE: AVALIAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE
SAÚDE BUCAL EM NATAL-RN, BRASIL
ALUNO: ANA CATARINA SOARES DA SILVA (03442811406)
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)

CÓDIGO: EX0876 
TÍTULO: PRINCIPAIS CATEGORIAS NEUROLÓGICAS DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE 
NEUROLOGIA INFANTIL DO HOSPITAL DE PEDIATRIA (HOSPED-UFRN) 
ALUNO: ELISÂNGELA PINTO MARINHO (04012446444)
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434) 
CO-AUTOR: JULIANO PINHEIRO DE ALMEIDA (00995015465)
CO-AUTOR: CECÍLIA CARDINALE LIMA DE MELO (02905852445)

 CÓDIGO: EX0878
 TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE HIPÓXIA E DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR EM CRIANÇAS. ESTUDO PROSPECTIVO.
ALUNO: LIANA BERUCIA FREIRE DE OLIVEIRA (00068313462)
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS MELO ARAÚJO (0000000001)
CO-AUTOR: RENATA SILVA CARVALHO (02545218430)

CÓDIGO: EX0890 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE NEOPLASIA DE CAVIDADE ORAL EM PESSOAS EXPOSTAS À FUMAÇADO 
CIGARRO EM NATAL TRATADAS NO HOSPITAL LUÍS ANTÔNIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2000 À FEVEREIRO 
DE 2002 
ALUNO: ISABEL CRISTINA DE ARAGÃO RÊGO (00949936456) 
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
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CÓDIGO: EX0907 
TÍTULO: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DA FOLHA E HASTE DA MACAXEIRA 
ALUNO: GENILDO FONSECA PEREIRA (66472636400) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)

CÓDIGO: EX0909 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS REPERCUSSÕES DA PREMATURIDADE NO DESENVOLVIMENTO 
NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS. 
ALUNO: RENATA SILVA CARVALHO (02545218430) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS MELO ARAÚJO (0000000001) 
CO-AUTOR: LIDIANE MARIA DE BRITO MACEDO (03105135456) 
CO-AUTOR: LIANA BERUCIA FREIRE DE OLIVEIRA (00068313462)

CÓDIGO: EX0912 
TÍTULO: MARUIM E CANTO DO MANGUE: A PROBLEMÁTICA SOCIAL SOB A ÓTICA DE ESTUDOS DE 
INTERVENÇÃO URBANA 
ALUNO: MARÍLIA AZEVEDO DE VASCONCELOS MORAIS (01208938436) 
ORIENTADOR: AMADJA HENRIQUE BORGES (12381195491) 
CO-AUTOR: JENNIFER DOS SANTOS BORGES (00971822492) 
CO-AUTOR: LIS BARROS VILAÇA (03210032416)

CÓDIGO: EX0914 
TÍTULO: A LUDICIDADE NO JARDIM DAS DELÍCIAS: UM DIÁLOGO COM HUIZINGA E CAILLOIS 
ALUNO: CYBELE CÂMARA DA SILVA (03443250408) 
ORIENTADOR: KATIA BRANDAO CAVALCANTI (36357065749)

CÓDIGO: EX0918 
TÍTULO: INFESTAÇÃO DE POLIDORA SP (POLYCHAETA- ANNELIDA) E DE UMA PLANÁRIA MARINHA 
POLYCLADIDA (PLATYHELMINTHE) DEVASTA CULTIVO DE OSTRA NATIVA EM GALINHOS/RN. 
ALUNO: FELIPPE DIAS LUCAS (01043659439) 
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400) 
CO-AUTOR: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443) 

CÓDIGO: EX0933 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DA LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA 
ALUNO: ANA KALLINE JERONIMO SILVA (03591554480) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 
CO-AUTOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867) 
CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468)

CÓDIGO: EX0934 
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE O FATOR DE NECROSE TUMORAL E A PREDISPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 
DE CÂNCER 
ALUNO: DIOGO RAFAEL GOMES ALENCAR DE LARA MENEZES (01281365459) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434) 
CO-AUTOR: MARIA ZELIA FERNANDES (04390130463) 
CO-AUTOR: DIEGO DE MEDEIROS COSTA (00814398499)

CÓDIGO: EX0935 
TÍTULO: PROJETO BEBÊ CANGURU DA MATERNIDDAE ESCOLA "JANUÁRIO CICCO"-SALVANDO VIDAS, 
RESGATANDO AMOR. 
ALUNO: VERA KARINA PEREIRA DA ROCHA FARIAS (85282642468) 
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 
CO-AUTOR: BRUNA SALANI MOTA (00905706420) 
CO-AUTOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)
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CÓDIGO: EX0937 
TÍTULO: ALGUNS ASPECTOS OBSTÉTRICOS E PERINATAIS DA PREMATURIDADE NA MATERNIDADE ESCOLA 
"JANUÁRIO CICCO" 
ALUNO: BRUNA SALANI MOTA (00905706420) 
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487) 
CO-AUTOR: ROSA MARIA VAZ DOS SANTOS (43322352749) 
CO-AUTOR: VERA KARINA PEREIRA DA ROCHA FARIAS (85282642468) 
CO-AUTOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)

CÓDIGO: EX0940 
TÍTULO: O CONCEITO DE “DOENÇA” E DE “SAÚDE”: A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO. 
ALUNO: ALEJANDRO LUSARCO BÓ (86650912115) 
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)

CÓDIGO: EX0941 
TÍTULO: O ESTUDANTE DE MEDICINA DA UFRN: POSSÍVEIS FATORES NA INTENÇÃO DE DESISTÊNCIA DO 
CURSO 
ALUNO: ALEJANDRO LUSARCO BÓ (86650912115) 
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)

CÓDIGO: EX0942 
TÍTULO: O CONCEITO DE “DOENÇA” OU O CONCEITO DE “SAÚDE”? 
ALUNO: MÁRCIO CARDOSO PIRES (00852962444) 
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)

CÓDIGO: EX0943 
TÍTULO: O CONCEITO DE “DOENÇA” E DE “SAÚDE”: A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO. 
ALUNO: ALEJANDRO LUSARCO BÓ (86650912115) 
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)

CÓDIGO: EX0944 
TÍTULO: O CONCEITO DE "DOENÇA" E DE "SAÚDE": A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO. 
ALUNO: ALEJANDRO LUSARCO BÓ (78224934004) 
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)

CÓDIGO: EX0955 
TÍTULO: HLB CRÍTICO COMO FERRAMENTA DE PREVISÃO DE ESTABILIDADE DE EMULSÃO 
ALUNO: LEONARDO DE LIMA FERNANDES (01061523438) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)

CÓDIGO: SB0028 
TÍTULO: BIODIVERSIDADE E POTENCIAL ECONÔMICO DAS MACROALGAS DA PRAIA DE MÃE LUIZA  RN 
ALUNO: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)

CÓDIGO: SB0030 
TÍTULO: ESTUDO BIOECOLÓGICO DA MACROALGA GRACILARIA SP. 
ALUNO: CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA (01216539430) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)

CÓDIGO: SB0037 
TÍTULO: PROGESTERONA PLASMÁTICA E FECAL: EXISTE CORRELAÇÃO NOS PERFIS DURANTE A GRAVIDEZ 
EM CALLITHRIX JACCHUS ? 
ALUNO: MARIA LEILA CARDOSO (02703456476) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO BARBOSA (09635440472)
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CÓDIGO: SB0072 
TÍTULO: FLUTUAÇÃO CIRCADIANA DA PROTEÍNA ACÍDICA FIBRILAR GLIAL (GFAP) NO NÚCLEO 
SUPRAQUIASMÁTICO DE CAMUNDONGOS 
ALUNO: JOÃO DANYELL DANTAS DA SILVA (03471023445) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404) 
CO-AUTOR: ADEMAR ALEXANDRE DE MORAIS (02635482446) 
CO-AUTOR: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)

CÓDIGO: SB0086 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE VITAMINA A E E EM TRÊS ESPÉCIES DE PEIXE DE NATAL-RN POR 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSÃO 
ALUNO: ISLANDIA BEZERRA DA COSTA TEIXEIRA (96724323487) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334) 
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)

CÓDIGO: SB0094 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ARTEMIA FRANCISCANA (CRUSTACEA, ANOSTRACA) EM BIOENSAIOS DE 
MONITORAMENTO DE QUALIDADE AMBIENTAL AQUÁTICA 
ALUNO: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485) 
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459) 
CO-AUTOR: MARCOS ANTÔNIO FREIRE DA COSTA JÚNIOR (03089831490) 
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)

CÓDIGO: SB0095 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE REPRODUTIVA DE ARTEMIA FRANCISCANA (CRUSTACEA, 
ANOSTRACA) EM SISTEMA DE CULTIVO MULTIFÁSICO 
ALUNO: LIGIA GARCIA REIS (03524657435) 
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459) 
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485) 
CO-AUTOR: MARCOS ANTÔNIO FREIRE DA COSTA JÚNIOR (03089831490)

CÓDIGO: SB0100 
TÍTULO: VARIAÇÃO CIRCADIANA NA EXPRESSÃO DA CALBINDINA NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DO 
CAMUNDONGO. 
ALUNO: ADEMAR ALEXANDRE DE MORAIS (02635482446) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404) 
CO-AUTOR: JOÃO DANYELL DANTAS DA SILVA (03471023445) 
CO-AUTOR: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)

CÓDIGO: SB0102 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA MUTAGENICIDADE DO INFUSO DE CRAVO-DA-ÍNDIA(EUGENIA 
CARYOPHYLLATA) UTILIZANDO O TESTE DE AMES 
ALUNO: PATRÍCIA ESTEVAM DOS SANTOS (02153210496) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

CÓDIGO: SB0114 
TÍTULO: 
ALUNO: NEILIANE MARIA DA SILVA (00801876419) 
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453) 
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)

CÓDIGO: SB0116 
TÍTULO: ANDRÓGENOS E CORTISOL FECAIS EM MACHOS SAGÜI COMUM (CALLITHRIX JACCHUS) ANTES E 
APÓS O PARTO DE SUAS PARCEIRAS 
ALUNO: SANDRA MARA LEITE (03761713401) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO BARBOSA (09635440472)
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CÓDIGO: SB0125 
TÍTULO: EXPRESSÃO DA PROTEÍNA BCL2 EM EPITÉLIO DE CISTOS ODONTOGÊNICOS 
ALUNO: NORBERTO BATISTA DE FARIA JÚNIOR (03445485461) 
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472) 
CO-AUTOR: DIANA ROSADO LOPES (00974259403) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
CO-AUTOR: JOÃO LUIZ DE MIRANDA (74289462634)

CÓDIGO: SB0141 
TÍTULO: DADOS PRELIMINARES DA ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA EM CAMUNDONGO CAUSADA PELA 
GLUCANA 
ALUNO: ANA KARLA DA SILVA (03193069418) 
ORIENTADOR: JORGE ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ (27657779420) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 
CO-AUTOR: JEFFERSON GIOVANNY DE SOUZA FILGUEIRA (03057845444) 
CO-AUTOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472

CÓDIGO: SB0143 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA EXPRESSÃO DO PCNA NAS CAMADAS BASAL E SUPRABASAL DO 
EPITÉLIO DO CERATOCISTO ODONTOGÊNICO 
ALUNO: DIANA ROSADO LOPES (00974259403) 
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472) 
CO-AUTOR: NORBERTO BATISTA DE FARIA JÚNIOR (03445485461) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)

CÓDIGO: SB0147 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RETINOL DO COLOSTRO HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O 
CONSUMO DIETÉTICO. 
ALUNO: JANICÉIA LOPES SIMPLICIO (03798107432) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)

CÓDIGO: SB0159 
TÍTULO: ONTOGÊNESE COMPORTAMENTAL DE CALLITHRIX JACCHUS EM ÁREA PERIURBANA 
ALUNO: ERIC SILVA FERREIRA (03227135442) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)

CÓDIGO: SB0162 
TÍTULO: TOXICIDADE DE FRAÇÕES PROTÉICAS DE SEMENTES DE TAMARINDO, CROTALÁRIA E LEUCENA 
PARA LARVAS DE BRUQUÍDEOS 
ALUNO: AULUS ESTEVÃO ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805362404) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 
CO-AUTOR: VANESSA GONÇALVES CHAVES (01083077430) 
CO-AUTOR: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702) 
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)

CÓDIGO: SB0172 
TÍTULO: FRATURAS DE QUADRIL EM IDOSOS: FATORES ASSOCIADOS AOS CUSTOS E DIAS DE 
HOSPITALIZAÇÃO 
ALUNO: EMILA MARCIA DE VASCONCELOS MARANHÃO (01029507414) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400) 
CO-AUTOR: RENATA COLLIER DE MELO LIMA (00838838430)

CÓDIGO: SB0174 
TÍTULO: AMAMENTAÇÃO NO PÓS-PARTO IMEDIATO: FATORES QUE INTERFEREM NA SUA REALIZAÇÃO 
ALUNO: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453) 
CO-AUTOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415) 
CO-AUTOR: SONIA MARIA ARAUJO DE ANDRADE VIANA (12423246404) 
CO-AUTOR: GILVANIA MAGDA LUZ DE AQUINO (15585344404)
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CÓDIGO: SB0177 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE TRÊS PROTEÍNAS DO PLANCTON DO ESTUÁRIO DE GALINHOS - RN. 
ALUNO: ÂNGELA MICHELLE CUSTÓDIO FREIRE (01287189431) 
ORIENTADOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334) 
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404) 
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457)

CÓDIGO: SB0178 
TÍTULO: SELEÇÃO DE DOSES DE NACL PARA OBTENÇÃO IN VITRO DE GENÓTIPOS DE BANANEIRA MAIS 
TOLERANTES À SALINIDADE 
ALUNO: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457) 
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453) 
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457) 
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477) 
CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453

CÓDIGO: SB0184 
TÍTULO: MICROPROPAGAÇÃO DE ABACAXIZEIRO EM PRESENÇA DE NACL NOS MEIOS LÍQUIDO E SÓLIDO 
ALUNO: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453) 
CO-AUTOR: FABIANA SILVA DA NÓBREGA (00923173404)

CÓDIGO: SB0185 
TÍTULO: O USO DE FITOTERÁPICOS E A SAÚDE BUCAL. 
ALUNO: JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR (80452272300) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 
CO-AUTOR: MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE (61899020497)

CÓDIGO: SB0204 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DE ADULTOS NA BRINCADEIRA DO BOTO CINZA, SOTALIA FLUVIATILIS. 
ALUNO: LUÍSA HELENA PINHEIRO SPINELLI (03238651439) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)

CÓDIGO: SB0209 
TÍTULO: VARIAÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS DE FITOPLÂNCTON EM FUNÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 
EM UMA BARRAGEM DO SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)

CÓDIGO: SB0211 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO FLUXO DA MARÉ NA ATIVIDADE COMPORTAMENTAL DO BOTO CINZA SOTALIA 
FLUVIATILIS (GERVAIS, 1853) EM PRAIAS DO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 
CO-AUTOR: LÍDIO FRANÇA DO NASCIMENTO (79220118491) 
CO-AUTOR: PRISCILA IZABEL ALVES PEREIRA DE MEDEIROS (01088154476)

CÓDIGO: SB0213 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONCEPÇÃO NO ACESSO PREFERENCIAL DA FÊMEA AO 
ALIMENTO E NA INTERAÇÃO SÓCIOSEXUAL DE PARES DE SAGÜIS (CALLITHRIX JACCHUS). 
ALUNO: DOMICIANO CAVALCANTE DE AGUIAR FILHO (03524136460) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA CAMPOS CIRNE (12411469420)

CÓDIGO: SB0242 
TÍTULO: ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA -N-CETILGLICOSAMINIDASE ( -GLINAC'ASE) 
EXTRAÍDA DO MOLUSCO STROMBUS GOLIATH. 
ALUNO: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478) 
CO-AUTOR: CARLA MARA DANTAS DE BRITTO (90454928491)
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CÓDIGO: SB0260 
TÍTULO: REAÇÃO A UM INTRUSO DE MESMO SEXO EM MACHOS E FÊMEAS DE CALLITHRIX JACCHUS. 
ALUNO: DANIELLE THAISE DO NASCIMENTO (02813927490) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA CAMPOS CIRNE (12411469420) 
CO-AUTOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (46662243434)

CÓDIGO: SB0269 
TÍTULO: CONVIVENDO COM DIABÉTICOS EM UM PROGRAMA EDUCATIVO: CONSIDERAÇÕES SOBRE SEUS 
SENTIMENTOS. 
ALUNO: KATIA REGINA BARROS RIBEIRO (00859376494) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)

CÓDIGO: SB0274 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE O MARCADOR DE PROLIFERAÇÃO CELULAR KI-67 E A CLASSIFICAÇÃO 
CLÍNICA TNM EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LÍNGUA 
ALUNO: MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR (03232304400) 
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487) 
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461) 
CO-AUTOR: CARLOS CESAR FORMIGA RAMOS (04105818449)

CÓDIGO: SB0275 
TÍTULO: AGNOR EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LÍNGUA. ANÁLISE COMPARATIVA COM A 
CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA TNM. 
ALUNO: JULIANA CARVALHO SÁ (00944952461) 
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487) 
CO-AUTOR: MARIA CECÍLIA AZEVEDO DE AGUIAR (03232304400) 
CO-AUTOR: CARLOS CESAR FORMIGA RAMOS (04105818449)

CÓDIGO: SB0282 
TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A ANÁLISE HEMATOLÓGICA E A WASTING MARMOSET SYNDROME NO 
CALLITHRIX JACCHUS. 
ALUNO: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456) 
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420) 
CO-AUTOR: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)

CÓDIGO: SB0290 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DO CARREGAR E OS NÍVEIS DE PROLACTINA EM MACHOS REPRODUTORES DO 
CALLITHRIX JACCHUS 
ALUNO: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442) 
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)

CÓDIGO: SB0301 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS AJUDANTES NO CUIDADO OFERECIDO AOS FILHOTES EM TRÊS PROLES 
SUCESSIVAS DE UMA FAMÍLIA DE CALLITHRIX JACCHUS. 
ALUNO: NÍVIA DE ARAÚJO LOPES (03593716470) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 
CO-AUTOR: BALBINA GUILHERMINA ARRUDA CAMARA LIMA (93884338587)

CÓDIGO: SB0303 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TIPO DE AMBIENTE SOBRE A INGESTÃO DE ALIMENTOS EM GRUPOS DE 
CALLITHRIX JACCHUS (CALLITRICHIDAE, PRIMATES) 
ALUNO: MILENA LISBOA GOMES (02454072432) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415) 
CO-AUTOR: NECILIA CRISTINNY DE FREITAS (02738065481) 
CO-AUTOR: KÁTIA CILENE SIMÕES CAVALCANTI (75512831453
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CÓDIGO: SB0304 
TÍTULO: MITOS E REALIDADES QUE PERPASSAM A ATENÇÃO ODONTOLÓGICA À GESTANTE. 
ALUNO: ALINE LOUISE DA SILVA OLIVEIRA (03463595460) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 
CO-AUTOR: ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR (15495728491)

CÓDIGO: SB0308 
TÍTULO: ESTUDO FILOGENÉTICO DA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM A PARTIR DA VIA DE REPARO POR 
EXCISÃO DE NUCLEOTÍDEOS. 
ALUNO: UASKA BEZERRA DA SILVA (03225019461) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

CÓDIGO: SB0310 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE USO EM GRUPOS DE 
CALLITHRIX JACCHUS (PRIMATES: CALLITRICHIDAE) 
ALUNO: NECILIA CRISTINNY DE FREITAS (02738065481) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415) 
CO-AUTOR: MILENA LISBOA GOMES (02454072432)

CÓDIGO: SB0311 
TÍTULO: DETECÇÃO DO DNA DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) EM UM GRUPO DE MULHERES COM 
LESÕES CERVICAIS DE BAIXO GRAU 
ALUNO: THALES ALLYRIO ARAÚJO DE MEDEIROS FERNANDES (02751517439) 
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (09457135415)

CÓDIGO: SB0318 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS QUALIDADES DE FIOS DE SUTURA DE VÁRIOS FABRICANTES, USADOS NA ROTINA 
DO HUOL. 
ALUNO: LIDIANE MARIA DE BRITO MACEDO (03105135456) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)

CÓDIGO: SB0319 
TÍTULO: PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 
(PITS) NO RIO GRANDE DO NORTE (RN) E O PERFIL DOS PROFISSIONAIS. 
ALUNO: LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO BORGES (78849977387) 
ORIENTADOR: PAULO DE MEDEIROS ROCHA (08609314472) 
CO-AUTOR: NADJA DE SÁ PINTO DANTAS ROCHA (20033338434)

CÓDIGO: SB0320 
TÍTULO: EFEITO DO DIABÉTICO MELLITUS NOS NÍVEIS CIRCULANTES DE MARCADORES ÓSSEOS 
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420) 
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808) 
CO-AUTOR: VALÉRIA MORGIANA GUALBERTO DUARTE (81325819468)

CÓDIGO: SB0321 
TÍTULO: PADRÃO DIÁRIO DA ATIVIDADE LOCOMOTORA EM UMA FÊMEA DE SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS) 
AO LONGO DO CICLO OVARIANO. 
ALUNO: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA (01048887413) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)

CÓDIGO: SB0324 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL E LAPAROSCÓPICA. 
ALUNO: LIDIANE MARIA DE BRITO MACEDO (03105135456) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)
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CÓDIGO: SB0326 
TÍTULO: EFEITO DO DIABETES MELLITUS NA FUNÇÃO DO CICLO REPRODUTIVO DE RATOS WISTAR 
DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS 
ALUNO: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (01203694431) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420) 
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)

CÓDIGO: SB0339 
TÍTULO: DOENÇA PERIODONTAL E O NASCIMENTO DE CRIANÇAS PREMATURAS DE BAIXO PESO: UMA 
POSSÍVEL RELAÇÃO. 
ALUNO: CÍNTIA MARINHO DE MIRANDA OLIVEIRA (00997385464) 
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487) 
CO-AUTOR: ISABELITA DUARTE AZEVEDO (90440757487)

CÓDIGO: SB0359 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE OS CRONOTIPOS E A PRÁTICA DA SESTA 
ALUNO: DANIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO (02839484420) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (10749462434)

CÓDIGO: SB0375 
TÍTULO: VARIAÇÕES DO REPERTÓRIO CINÉTICO-POSTURAL E DA TENSÃO/DESCONFORTO CORPORAL 
PERCEBIDOS EM ACADÊMICOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFRN 
ALUNO: KIZZY ARACHELLI DE SOUZA DANTAS (02402754460)

CÓDIGO: SB0382 
TÍTULO: HÁBITOS ALIMENTARES DA ICTIOFAUNA DOS GRANDES RESERVATÓRIOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: RODRIGO HERCULANO SIMPLICIO LEMOS (00858055481) 
ORIENTADOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)

CÓDIGO: SB0384 
TÍTULO: DOMINÂNCIA DAS ESPÉCIES INTRODUZIDAS NOS GRANDES RESERVATÓRIOS NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ROSE EMILIA MACEDO DE QUEIROZ (03273387416) 
ORIENTADOR: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)

CÓDIGO: SB0392 
TÍTULO: VARIAÇÃO TEMPORAL DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA EM PACIENTES APÓS ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL (AVC) 
ALUNO: DAMIÃO ERNANE DE SOUZA (79881122449) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)

CÓDIGO: SB0409 
TÍTULO: ANÁLISES CITOGENÉTICAS DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (CRUSTACEA, 
PENAEIDAE). 
ALUNO: DÉBORA DE ALMEIDA ALOISE (00959253416) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491) 
CO-AUTOR: ÉRIKA CRUZ ROCHA (02761709462)

CÓDIGO: SB0416 
TÍTULO: ESTUDO MORFOLÓGICO E HISTOQUÍMICO DOS VASOS GENGIVAIS DE PACIENTES DIABÉTICOS 
ALUNO: LUIZ MARINHO SIMAS NETO (03817693486) 
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420) 
CO-AUTOR: RENATA GALVÃO DINIZ (03090251418) 
CO-AUTOR: CLAUDIA ROBERTA LEITE VIEIRA DE FIGUEREDO (50417703449)
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CÓDIGO: SB0421 
TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DIRIGIDA A GESTANTE, MÃES E BEBÊS CONTEXTUALIZADA COM A 
VISITA DOMICILIAR 
ALUNO: SAMARA CAROLLYNE MAFRA SOARES (01165754410) 
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (42319501487) 
CO-AUTOR: LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI (15872206879)

CÓDIGO: SB0426 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM GRANULADO DE RIFAMPICINA.
ALUNO: TATIANA XAVIER DA COSTA (04597334432) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)

CÓDIGO: SB0429 
TÍTULO: ESTUDO HISTOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO DA MATRIZ EXTRACELULAR DE LESÕES 
PROLIFERATIVAS NÃO NEOPLÁSICAS DE MUCOSA ORAL- ANÁLISE DO COLÁGENO IV 
ALUNO: ÉRIKA RAFAELA MARQUES DE OLIVEIRA (01059891425) 
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420) 
CO-AUTOR: DANIELA DE MEDEIROS DANTAS GOMES (00939652498) 
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)

CÓDIGO: SB0433 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM GRANULADO DE ISONIAZIDA
ALUNO: SÍLVIA REGINA DE LIMA PEREIRA (03269424400) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)

CÓDIGO: SB0440 
TÍTULO: ANÁLISE DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO IN VITRO DE DENTIFRÍCIOS CONTENDO 
FITOTERÁPICOS 
ALUNO: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487) 
CO-AUTOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 
CO-AUTOR: JOÁS DE ARAÚJO TEIXEIRA (83792147491) 
CO-AUTOR: KARINE CHAGAS FREIRE (71839100320)

CÓDIGO: SB0442 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE HOSPEDEIROS POTENCIAIS DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS DO NATAL 
ALUNO: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491) 
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)

CÓDIGO: SB0443 
TÍTULO: DENSIDADE MINERAL EM ESMALTE NÃO MATURADO: O EFEITO DE QUATRO TIPOS DE 
TRATAMENTOS 
ALUNO: GUILHERME MOURA DE CARVALHO (02758835401) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472) 
CO-AUTOR: MARIA ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA (39817270459)

CÓDIGO: SB0444 
TÍTULO: DINÂMICA DA REPRODUÇÃO DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO CEARÀ MIRIM, EM UMARI, 
TAIPU, RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: LILIANE DE LIMA GURGEL (03095950454) 
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434) 
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420) 
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480)

CÓDIGO: SB0458 
TÍTULO: ICTIOFAUNA: COMPOSIÇÃO E PRODUÇÃO LITORAL SUL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: PRISCILA IZABEL ALVES PEREIRA DE MEDEIROS (01088154476) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)
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CÓDIGO: SB0464 
TÍTULO: ESTUDO HISTOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO DA MATRIZ EXTRACELULAR DE LESÕES 
PROLIFERATIVAS NÃO NEOPLÁSICAS DE MUCOSA ORAL-ANÁLISE DA FIBRONECTINA 
ALUNO: DANIELA DE MEDEIROS DANTAS GOMES (00939652498) 
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420) 
CO-AUTOR: ÉRIKA RAFAELA MARQUES DE OLIVEIRA (01059891425) 
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)

CÓDIGO: SB0470 
TÍTULO: CULTIVO DA OSTRA DE MANGUE CRASSOSTREA RHIZOPHORAE EM DIOGO LOPES /RN 
ALUNO: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443) 
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400) 
CO-AUTOR: FELIPPE DIAS LUCAS (01043659439) 
CO-AUTOR: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONÇA (81410123472)

CÓDIGO: SB0472 
TÍTULO: CRIAÇÃO DE UMA FERRAMENTA PARA ENSINO À DISTÂNCIA EM PATOLOGIA ORAL 
ALUNO: TATIANA KRISHINA DE ARAÚJO (03445915490) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472) 
CO-AUTOR: LANA GOLDBARG (03411719486)

CÓDIGO: SB0475 
TÍTULO: PEIXES MARINHOS E SEUS ECTOPARASITAS DAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472) 
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (10407340491)

CÓDIGO: SB0483 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS COMPOSTOS FENÓLICOS DA MANGABA. NUNES, 
A.S.S; JACINTO, K.A; HOLLAND, N. DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO - CCS - UFRN. 
ALUNO: AMAZILLE SILAYNE DA SILVA NUNES (03139814429) 
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615) 
CO-AUTOR: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442)

CÓDIGO: SB0485 
TÍTULO: ESTUDO DA VASCULARIZAÇÃO DOS CISTOS RADICULARES E DENTÍGEROS 
ALUNO: ADRIANA GOMES AMORIM (03088590499) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409) 
CO-AUTOR: MARCILIO DIAS CHAVES DE OLIVEIRA (07500130449) 
CO-AUTOR: GLEICY FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA (62528890400)

CÓDIGO: SB0491 
TÍTULO: ESTUDO DA VASCULARIZAÇÃO EM CISTO DENTÍGERO E CERATOCISTO ODONTOGÊNICO 
ALUNO: ANGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
CO-AUTOR: ADRIANA GOMES AMORIM (03088590499) 
CO-AUTOR: MARCILIO DIAS CHAVES DE OLIVEIRA (07500130449) 
CO-AUTOR: GLEICY FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA (62528890400)

CÓDIGO: SB0499
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COBRE E PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA NO PLASMA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM SOBREPESO E OBESIDADE.
ALUNO: ANNA CECÍLIA QUEIROZ DE MEDEIROS (00982166435)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (07617583800)
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)
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CÓDIGO: SB0505 
TÍTULO: LESÃO PERIFÉRICA DE CÉLULAS GIGANTES: ABORDAGEM CIRÚRGICA EM PACIENTE PEDIÁTRICO. 
ALUNO: JOSÉ FERREIRA LIMA JÚNIOR (80452272300) 
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420) 
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)

CÓDIGO: SB0507 
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE CULTIVOS DE MOLUSCULOS BIVALVES NO RN  CULTIVO DE OSTRA DE MANGUE 
EM GEORGINO AVELINO 
ALUNO: KLEIBER RODRIGUES DE MENDONÇA (81410123472) 
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400) 
CO-AUTOR: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443)

CÓDIGO: SB0518 
TÍTULO: A FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DA UFRN 
ALUNO: RUTH CLAUDINAN FREITAS LIMA (03379622435) 
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)

CÓDIGO: SB0519 
TÍTULO: PROMOÇÃO DE SAÚDE DA CRIANÇA NO SEIO FAMILIAR: UMA ESTRATÉRGIA DE CUIDAR DAS 
INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS. 
ALUNO: EDUARDO ANTONIO DE FRANÇA MOTA (02096166446) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487) 
CO-AUTOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)

CÓDIGO: SB0521 
TÍTULO: “AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ZINCO ALIMENTAR E MEDICAMENTOSO E DA PRÁTICA DE 
SUPLEMENTAÇÃO EM PACIENTES COM DIABETES TIPO 1 (DMT1)” 
ALUNO: CHRISTIANE NOGUEIRA DE M. CARVALHO (00768059488) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472) 
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (07617583800) 
CO-AUTOR: DINA MARIA DE ARAUJO (12411370482) 

CÓDIGO: SB0525 
TÍTULO: ESTUDO DOS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS: ANTIBIÓTICOS, LIPASE E ESTERASE DE 
ACTINOMICETOS ENDOFÍTICOS DA ALOE VERA. MOURA. 
ALUNO: ALANDIA MAGALLY FONSECA MOURA (78603056404) 
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820)

CÓDIGO: SB0528 
TÍTULO: POLIMORFISMO DO GENE TFF2 (FAMÍLIA DOS FATORES TRIFOLIARES) EM POPULAÇÃO AFRICANA 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: DYACUY PENHA SALES SANTOS (02575474442) 
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820)

CÓDIGO: SB0540 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA ANÁLISE FARMACOTOXICOLÓGICA DA AMPHOBRÁS COM O SIMILAR 
EUROFARMA ANFOTERICINA B 
ALUNO: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO (91616751487) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)

CÓDIGO: SB0556 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE PESO ENTRE PROLES ÚNICAS E DUPLAS DE CALLITHRIX JACCHUS CATIVOS AO 
LONGO DO DESENVOLVIMENTO 
ALUNO: TÂMARA SILVA LEITE (00748980431) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853) 
CO-AUTOR: FÍVIA DE ARAÚJO LOPES (91566088453)
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CÓDIGO: SB0559 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COBRE E PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA NO PLASMA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM SOBREPESO E OBESIDADE 
ALUNO: SHEILA BIANCA DE SOUZA MENDONÇA (03145540416) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449) 
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (07617583800) 
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)

CÓDIGO: SB0560 
TÍTULO: DINÂMICA DA NUTRIÇÃO DE CINCO ESPÉCIES DE PEIXES DO RIO CEARÁ MIRIM, EM UMARI, TAIPU, 
RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480) 
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434) 
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL (03095950454) 
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (91439760420)

CÓDIGO: SB0561 
TÍTULO: ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPRIMIDOS A BASE DE FUROSEMIDA 
ALUNO: ALESSANDRA ESTEVAM DOS SANTOS (00964753405) 
ORIENTADOR: MARIA ELEONORA FERNANDES MARTINS (13872370472) 
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SOUZA DE AZEVEDO (02544104481) 
CO-AUTOR: MANUELA BERNARDO CAMARA (03165970408) 
CO-AUTOR: ISNARA POLLYANNA DE SOUZA (39179177440)

CÓDIGO: SB0578 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE UMA SEQÜÊNCIA HOMOLOGA EM CANA-DE-AÇÚCAR À FAMÍLIA 
ENDONUCLEASE III. 
ALUNO: ALEXSANDRA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA (03552443495) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

CÓDIGO: SB0579 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E INDICADORES SÓCIO-DENTAIS EM ESTUDO 
DE BASE POPULACIONAL EM NATAL-RN,BRASIL 
ALUNO: ALEXANDRE ANTONIO RIBEIRO (03274252450) 
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420) 
CO-AUTOR: HALISSON LEONARDO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (08524895799)

CÓDIGO: SB0580 
TÍTULO: ESTUDO ESTRUTURAL DE FUCANAS DA ALGA DICTYOTA MERTENSIS E SUAS ATIVIDADES 
ANTICOAGULANTES 
ALUNO: IVAN RUI LOPES DE ALBUQUERQUE (91237386420) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468) 
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449) 
CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418)

CÓDIGO: SB0590 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE INCUBADORA NO CULTIVO DE LARVAS DE BRACHYURA 
ALUNO: HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS CELESTINO (03443964443) 
ORIENTADOR: CHERUPARAMBIL SANKARANKUTTY (18839495487)

CÓDIGO: SB0592 
TÍTULO: PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DA ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS 
(DIPTERA: PHLEBOTOMINAE) EM DIFERENTES HOSPEDEIROS ANIMAIS. 
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)
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CÓDIGO: SB0597 
TÍTULO: VARIAÇÃO ANUAL DA ATIVIDADE LOCOMOTORA DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS) 
ALUNO: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449) 
CO-AUTOR: FLÁVIO FREITAS BARBOSA (01202150470)

CÓDIGO: SB0602 
TÍTULO: O APROVEITAMENTO INADEQUADO DO SUMÁRIO DE URINA DECORRENTE DA FALTA DE 
CUIDADOS BÁSICOS. 
ALUNO: MARCELA VIRGÍNIA DINIZ DE MEDEIROS (03080138406) 
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420) 
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076420)

CÓDIGO: SB0605 
TÍTULO: MUDANÇAS COMPOSICIONAL DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DA BARRAGEM MARECHAL 
DUTRA (GARGALHEIRAS, ACARI/RN) NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO BRASILEIRO. 
ALUNO: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)

CÓDIGO: SB0609 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO CICLO BIOLÓGICO DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA : 
PSYCHODIDAE) CAPTURADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL. 
ALUNO: SILVIA BEATRIZ FONSECA DE MELO (03396160401) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)

CÓDIGO: SB0615 
TÍTULO: PADRÃO DE ATIVIDADES DE LITOPENAEUS VANNAMEI EM CATIVEIRO 
ALUNO: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404) 
CO-AUTOR: PATRÍCIA PEREIRA DE LIMA (02447181485)

CÓDIGO: SB0624 
TÍTULO: ATIVIDADE LOCOMOTORA DE LITOPENAEUS VANNAMEI EM CATIVEIRO 
ALUNO: PATRÍCIA PEREIRA DE LIMA (02447181485) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404) 
CO-AUTOR: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)

CÓDIGO: SB0627 
TÍTULO: ESTUDO ESTRUTURAL DE UMA SEQUÊNCIA HOMÓLOGA À PROTEÍNA TAG1 DE CANA-DEAÇÚCAR E 
SUA POSSÍVEL CONEXÃO COM O MECANISMO DE REPARO POR EXCISÃO DE BASES. 
ALUNO: MARIA EMÍLIA TEIXEIRA BEZERRA (03445163421) 
ORIENTADOR: KÁTIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)

CÓDIGO: SB0629 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA NECESSIDADE DE CUIDADOS BUCAIS: UM ESTUDO COM 
HABITANTES DO BAIRRO CIDADE DA ESPERANÇA  NATAL/RN 
ALUNO: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA (00902557475) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487) 
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420) 
CO-AUTOR: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE CARVALHO (02560801353)

CÓDIGO: SB0632 
TÍTULO: GLICOSAMINOGLICANOS EM DERRAME PLEURAL: UM PARÂMETRO A MAIS NA RESOLUÇÃO DO 
DILEMA NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
ALUNO: ELIZABETH MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE (03384104498) 
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404) 
CO-AUTOR: FERNANDA HAIDYNE DE ALBUQUERQUE PARENTES FORTES (82303169372) 
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE (17563194483)

PesquisaPesquisa
Autor   Global



HUMANAS E SOCIAISHUMANAS E SOCIAIS

X I I I    C O N G R E S S O   D E   I N I C I A Ç Ã O   C I E N T Í F I C A

S A Ú D E  e  B I O C I Ê C I A S

2 5 / 3 0

CÓDIGO: SB0636 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS TEORES DE FLÚOR NAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: RICARDO ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA (02263621407) 
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420) 
CO-AUTOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)

CÓDIGO: SB0637 
TÍTULO: PRESENÇA DE GLICOSAMINOGLICANOS DURANTE A EMBRIOGÊNESE DO PEIXE TAMBACU 
(CARACÍDEOS) 
ALUNO: FERNANDA HAIDYNE DE ALBUQUERQUE PARENTES FORTES (82303169372) 
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404) 
CO-AUTOR: ELIZABETH MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE (03384104498)

CÓDIGO: SB0638 
TÍTULO: DETECÇÃO DO POLIMORFISMO DO CÓDON 72 DO GENE DA P53 NA POPULAÇÃO DE NATAL, RN POR 
PCR ALELO ESPECÍFICO. 
ALUNO: ANDRÉ LUIZ SILVA DAVIM (01010243470) 
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)

CÓDIGO: SB0648 
TÍTULO: ESTUDO DE SULFATASES, EXO- E ENDO-GLICOSIDASES NO EQUINODERMA MARINHO 
ECHINOMETRA LUCUNTER 
ALUNO: ROBERTA TAVEIRA TRAVASSOS CRUZ (03508148483) 
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)

CÓDIGO: SB0653 
TÍTULO: A VIVÊNCIA DAS MULHERES ASSISTIDAS NO PARTO NORMAL POR ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS 
COM HABILIDADES DE MIDWIFERY, NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (MEJC) 
ALUNO: DAGUIA NARIELLY GALVÃO (03796320473) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)

CÓDIGO: SB0657 
TÍTULO: TOXICIDADE DE ALBUMINAS DE SEMENTES DE MULUNGU, TAMBORIL E GAMELEIRA PARA 
LARVAS DO BRUQUÍDEO DO FEIJÃO DE CORDA 
ALUNO: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472) 
CO-AUTOR: VANESSA GONÇALVES CHAVES (01083077430) 
CO-AUTOR: AULUS ESTEVÃO ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805362404)

CÓDIGO: SB0671 
TÍTULO: ESTUDO DE GLICOSIDASES E SULFATASES NO CRUSTÁCEO MARINHO ARTEMIA FRANCISCANA 
ALUNO: RICARDO PESSOA DE MELO BACURAU (03430186404) 
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)

CÓDIGO: SB0701 
TÍTULO: REPRESENTAÇÃO DOS CONCLUINTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFRN COM RELAÇÃO AO 
ATENDIMENTO AO PACIENTE HIV+/SIDA. 
ALUNO: ARTHUR COSTA RODRIGUES FARIAS (00941880419) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 
CO-AUTOR: ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR (15495728491) 
CO-AUTOR: ALINE LOUISE DA SILVA OLIVEIRA (03463595460)
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CÓDIGO: SB0702 
TÍTULO: ESTUDO MORFOLÓGICO E ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA DA EXPRESSÃO DA VIMENTINA E HHF-
35 EM FIBROMA DE CÉLULAS GIGANTES, FIBROMA E HIPERPLASIA FIBROSA DA MUCOSA ORAL 
ALUNO: DANIELLE ALBUQUERQUE PIRES ROCHA (00955917450) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472) 
CO-AUTOR: EMANUEL SÁVIO DE SOUZA ANDRADE (49783726404) 
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)

CÓDIGO: SB0703 
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO E CITOMORFOLÓGICO DO EPITÉLIO ORAL DE CRIANÇAS PORTADORAS DE 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA). 
ALUNO: FREDERICO MATTIS (91617782068) 
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420) 
CO-AUTOR: ANDRESSA MARIA FILGUEIRA DOURADO (01091234418)

CÓDIGO: SB0705 
TÍTULO: CARACTERÍSTICA DA PRÁTICA DA ENFERMEIRA OBSTÉTRICA MIDWIFE NA MATRENIDADE 
ESCOLA JANUÁRIO CICCO E UNIDADE MISTA DE FELIPE CAMARÃO 
ALUNO: GEOVANA ERIVANA DE ASSUNÇÃO COSTAA (01079138447) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)

CÓDIGO: SB0707 
TÍTULO: ESTUDOS DOS PARÂMETROS TECNOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE SISTEMAS CARREADORES DE 
ANFOTERICINA B 
ALUNO: RENATA PORTIERI PRATA (00956450474) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)

CÓDIGO: SB0709 
TÍTULO: POLIMORFISMO DO MINISSATÉLITE DO TFF2 EM INDIVÍDUOS COM LEUCEMIA 
ALUNO: FERNANDO DA COSTA CARRIÇO NETO (00752808419) 
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820) 
CO-AUTOR: DYACUY PENHA SALES SANTOS (02575474442) 
CO-AUTOR: DIEGO DE MEDEIROS COSTA(01010101010)

CÓDIGO: SB0710 
TÍTULO: EFEITO DO TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM), CHUCHU (SECHUIM EDULE) E CEBOLA (ALLIUM 
CEPPA) SOBRE O METABOLISMO LIPIDICO DE RATOS WISTAR. 
ALUNO: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474) 
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404) 
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334) 
CO-AUTOR: LUCIANA VERUSKA DA S. GERMANO (00883683431)

CÓDIGO: SB0715 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO QUÍMICA E DETERMINAÇÃO DE VITAMINAS LIPOSSOLÚVEIS NO MOLUSCO 
ANADARA NOTABILIS. 
ALUNO: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457) 
ORIENTADOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334) 
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404) 
CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)

CÓDIGO: SB0725 
TÍTULO: EFEITO DOS FEIJÕES MACASSAR (VIGNA UNGUICULATA) E MULATINHO (PHASEOLUS VULGARIS) 
COM E SEM CASCA SOBRE O METABOLISMO LIPÍDICO DE RATOS WISTAR. 
ALUNO: LUCIANA VERUSKA DA S. GERMANO (00883683431) 
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404) 
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425) 
CO-AUTOR: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474)
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CÓDIGO: SB0727 
TÍTULO: AS MUTILAÇÕES DENTÁRIAS: OS DILEMAS DE UMA PRÁTICA NA VISÃO DE DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS. 
ALUNO: ADRIANA NAZARO DE OLIVEIRA AVELINO GOMES (47780339220) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468) 
CO-AUTOR: KARLA PATRÍCIA CARDOSO AMORIM (87701502491)

CÓDIGO: SB0744 
TÍTULO: DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LECTINAS EM EXTRATOS PROTEICOS E HEMOLINFA DE SIRIS 
DO GÊNERO CALLINECTIS (C. LARVATUS E C. DANAE) 
ALUNO: VANESSA GONÇALVES CHAVES (01083077430) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391) 
CO-AUTOR: AULUS ESTEVÃO ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805362404) 
CO-AUTOR: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702) 
CO-AUTOR: DEVÂNIA ARAÚJO FIGUEIREDO (02176281411)

CÓDIGO: SB0748 
TÍTULO: AÇÃO DOS EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE OS MICROORGANISMOS ENVOLVIDOS NO 
PROCESSO DE CÁRIE DENTÁRIA 
ALUNO: MARA DALYLA DUARTE DE QUEIROZ (02687649481) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA DA SILVA (07564007400)

CÓDIGO: SB0749 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSAMINOGLICANOS SULFATADOS NO CAMARÃO PENAEUS SCHIMTTI 
ALUNO: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 
CO-AUTOR: LUCIANA PEREIRA DA SILVA (02702210422) 
CO-AUTOR: MÁRCIA SIMONELLI DE MEDEIROS (77927354434)

CÓDIGO: SB0753 
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DO FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR E DO 
COLÁGENO IV, EM LESÕES PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES 
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409) 
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453) 
CO-AUTOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420) 
CO-AUTOR: FABÍOLA ALVES MAFRA (05438132747)

CÓDIGO: SB0786 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA 
ALUNO: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (00926088416) 
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434) 
CO-AUTOR: ALCILETE FRUTUOSO (00832695416)

CÓDIGO: SB0790 
TÍTULO: SIMULAÇÃO DOS EFEITOS DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS SOBRE A SECREÇÃO DE INSULINA 
EM CÉLULAS-PANCREÁTICAS 
ALUNO: MÁRCIA SIMONELLI DE MEDEIROS (77927354434) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420) 
CO-AUTOR: ROMILDO DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA (03394425491) 
CO-AUTOR: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)

CÓDIGO: SB0793
TÍTULO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS PSIQUIÁTRICAS NO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: BETÂNIA ALBUQUERQUE PIRES ROCHA NEUMAN (03008698433)
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)
CO-AUTOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)
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CÓDIGO: SB0796 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ALGUNS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DO CALLITHRIX JACCHUS 
ALUNO: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484) 
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420) 
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)

CÓDIGO: SB0798 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO POTENCIAL MUTAGÊNICO DA CASTANHA DA ÍNDIA(AESCULUS 
HIPPOCASTANUM L.)PELO TESTE DE AMES 
ALUNO: ANA CLÁUDIA SANTOS DE MEDEIROS (03442821479) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 
CO-AUTOR: MARIA BEATRIZ MESQUITA CANSANÇÃO FELIPE (01201459443) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)

CÓDIGO: SB0800 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ANEMIA ENTRE ESCOLARES DE NATAL-RN 
ALUNO: DANIEL DE ARÁUJO COELHO (02761367480) 
ORIENTADOR: MARIA DALVA ARAUJO (37941615487) 
CO-AUTOR: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (62759051749) 
CO-AUTOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)

CÓDIGO: SB0803 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS GLICOSAMINOGLICANOS DO MARISCO ANADARA SP 
ALUNO: KARLA CRISTIANE ROCHA AVELINO (00976429403) 
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 
CO-AUTOR: RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES (00981519407) 
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420) 
CO-AUTOR: THIAGO COSTA PIRES (02909741435)

CÓDIGO: SB0807 
TÍTULO: PADRÃO DIÁRIO DA AUTOCATAÇÃO EM FÊMEAS ISOLADAS DE SAGÜI AO LONGO DO CICLO 
OVARIANO. 
ALUNO: PATRÍCIA DE OLIVEIRA SHIMIZU (00856448460) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)

CÓDIGO: SB0818 
TÍTULO: ESTUDO DAS SEQÜELAS ORAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA EM REGIÂO DE 
CABEÇA E PESCOÇO 
ALUNO: PERBOYRE CUNHA QUINDERÉ JÚNIOR (61347140387) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA DA SILVA (07564007400)

CÓDIGO: SB0825 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA FALTA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE TESTES LABORATORIAIS. 
ALUNO: TATIANA LARISSA SOARES DA SILVA (01006076420) 
ORIENTADOR: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420) 
CO-AUTOR: MARCELA VIRGÍNIA DINIZ DE MEDEIROS (03080138406)

CÓDIGO: SB0830 
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA BETA-ELIMINAÇÃO NA EFICIÊNCIA DO MÉTODO DE EXTRAÇÃO DOS 
GLICOSAMINOGLICANOS. 
ALUNO: RODOLFO DANIEL DE A. SOARES (00981519407) 
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400) 
CO-AUTOR: KARLA CRISTIANE ROCHA AVELINO (00976429403) 
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420) 
CO-AUTOR: THIAGO COSTA PIRES (02909741435)
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CÓDIGO: SB0842
TÍTULO: IGE SÉRICA, EOSINOFILIA E INFECÇÃO POR ENTEROPARASITAS EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES
FREQÜENTADORAS DE CRECHE.
ALUNO: JEFFERSON GIOVANNY DE SOUZA FILGUEIRA (03057845444)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)
CO-AUTOR: CARLA ELENUSKA FERNANDES BARBOSA RODRIGUES (72232706400)

CÓDIGO: SB0845 
TÍTULO: INTUMESCIMENTO DE MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANA PARA ADMINISTRAÇÃO PELA VIA 
NASAL 
ALUNO: LUCIANA DE PINHO PESSOA (67669190353) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)

CÓDIGO: SB0846
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO FAN NO IMUNODIGNÓSTICO DAS DOENÇAS AUTO-IMUNES
ALUNO: LEILA MONTE PIRES (02567068406)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)

CÓDIGO: SB0860 
TÍTULO: ANÁLISE DESCRITIVA DOS HÁBITOS DE SONO DE ESTUDANTES DE MEDICINA. 
ALUNO: PATRICIA FURTADO LIMA (02763789463) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 
CO-AUTOR: ANA LIGIA DANTAS DE MEDEIROS (00840509421)

CÓDIGO: SB0862 
TÍTULO: HÁBITOS DE SONO VERSUS QUALIDADE DE SONO EM ESTUDANTES DE MEDICINA. 
ALUNO: ANA LIGIA DANTAS DE MEDEIROS (00840509421) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387) 
CO-AUTOR: PATRICIA FURTADO LIMA (02763789463)

CÓDIGO: SB0877
TÍTULO: ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICO E INCIDÊNCIA DA
RESISTÊNCIA À INSULINA EM PACIENTES PORTADORAS DA SÍNDROME DOS
OVÁRIOS POLICÍSTICOS
ALUNO: SULENE CUNHA SOUZA (93261616415)
ORIENTADOR: MARISTELA VASCONCELOS LEITE (07113536468)
CO-AUTOR: SÍLVIA REGINA CARDOSO DE OLIVEIRA (61441791353)
CO-AUTOR: THAÍSE CRISTHINE FERNANDES GALVÃO (03254078438)

CÓDIGO: SB0887 
TÍTULO: CICLO DE SONO E VIGÍLIA EM CRIANÇAS NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE IDADE: ANÁLISE DO 
DIÁRIO DE SONO 
ALUNO: BARTIRA MIRIDAN CORTEZ REBOUÇAS (01230988408) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (10749462434) 
CO-AUTOR: DANIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO (02839484420) 
CO-AUTOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO (52904911049)

CÓDIGO: SB0891 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE FERIDAS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EM NATAL: ESTUDO COM PACIENTES DE LESÕES VASCULARES CRÔNICAS. 
ALUNO: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)

CÓDIGO: SB0893 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TRATAMENTO DE FERIDAS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EM NATAL: ESTUDO COM PACIENTES DE LESÕES CRÔNICAS 
ALUNO: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)
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CÓDIGO: SB0895 
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Resumo:  
Ao longo do tempo, a vegetação do Brasil vem sendo destruída devido à exploração não 
criteriosa de seus recursos. Por esse motivo, ecossistemas diversos têm sido alterados.O 
objetivo desse trabalho foi estudar a germinação de quatro espécies de Ipê: Tabebuia 
avellanedae Lor. Ex; Griseb Tabebuia heptaphylla (Vell) Tol; Tabebuia chrysotuicha 
(Mart.) Bur, como Bowdichie virgilioides Kunth (sucupira), em extinção, na busca de 
eliminar as ações de devastamento, evitando total alteração da natureza e formando 
recursos humano multiplicandores para área de florestamento e/ou reflorestamento no 
campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para as 4 espécies de ipê 
colocamos as sementes para germinar em matéria orgânica. Para a sucupira utilizamos; 
H2O destilada, H2O a 80°C por 5 minutos e H2SO4 concentrado por 5, 10, 15 e 20 
minutos de imersão. Em seguida, as sementes foram lavadas em água corrente por 10 
minutos e posta para germinar em Placa de Petri, para o cálculo de porcentagem de 
germinação, foi considerado o número real de plântulas emergidas (Tabebuia) e emergência 
da radícula (Bowdichia). Com relação a Tabebuia, os resultados demonstraram que os 
maiores percentuais de germinação foram em T. caraiba com 80% e T.avellanedae com 
45%. Os tratamentos realizados desmontraram que a T.caraiba e T. avellanedae germinam 
com eficiência em matéria orgânica, enquanto a B. birgillioides com H2SO4 é a melhor 
alternativa para superação da dormência nas sementes.  

Palavras chave: germinação, germinação, germinação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
São João do sabugi, está situada na região do seridó do Rio Grande do Norte. O interesse 
pelo uso das plantas medicinais aumentou consideravelmente nos últimos anos. Em 
primeiro lugar, por causa das necessidades econômicas das pessoas e por que muitos 
médicos se conscientizaram para o fato de que a fitoterapia deve ser usada como um 
medicamento alternativo. Assim, a cultura popular tem se mostrado uma forte subsidiária 
ao conhecimento técnico científico relacionado ás propiedades terapêuticas das plantas. O 
objetivo desse trabalho foi conhecer e registrar informações sobre a utilização, nomes 
populares, parte da planta utilizada, e modo de preparo, sempre comparando-as com 
aquelas estabelecidas pela literatura. Como procedimento metodológico para pesquisa, 
foram realizadas visitas de campo, entrevistas com famílias, raizeiros e vendedores de 
plantas medicinais. Durante o desenvolvimento do trabalho identificamos 82 espécies e 40 
famílias, sendo as mais utilizadas: angico, batata-de-purga, cordão-de-frade, erva-cidreira, 
fedegoso, juá, mastruz e outras. Os resultados estão fundamentados na análise dos dados 
adquiridos e confrontados com pesquisas registradas na literatura especializada. Este 
trabalho terá continuidade na coleta para incorporação no acervo do herbário “Parque das 
Dunas” da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal – RN, como 
estudos morfoanatômicos.  

Palavras chave: plantas medicinais, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O presente trabalho constituiu no levantamento dos espécimes vegetais arbustivos e 
herbáceos ocorrentes no Campus da UFRN, objetivando identificar, fornecer informações 
que auxiliem no reconhecimento dos mesmos e contribuir para um maior conhecimento da 
flora local. Foram realizadas entre março e julho de 2002, excursões diárias e/ou semanais 
para observação das espécies em seu habitat natural, coleta de materiais férteis e registro 
fotográfico. A coleção botânica resultante foi processada, identificada e incorporada ao 
acervo do Herbário “Parque das Dunas”, DBEZ/CB. Foram registradas 27 espécies 
pertencentes a 13 famílias, entre as quais destacaram-se Euphorbiacae (7), Asteraceae (3) e 
Convolvulaceae (3)por apresentarem o maior número de espécies. É apresentada uma lista 
com indicação da família, nomes científico e populares e hábito de cada espécie, bem como 
algumas ilustrações fotográficas.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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Resumo:  
A família Bromeliaceae possui cerca de 3000 espécies distribuídas em 56 gêneros e 
dividida em três subfamílias. No Brasil, distribuem-se de norte a sul, sendo a Região 
Sudeste a que tem a maior diversidade de espécies, principalmente nas áreas de Mata 
Atlântica. A família Bromeliaceae é formada por espécies que, geralmente, apresentam um 
padrão de distribuição geográfica bastante restrito. Em muitos casos as espécies são 
endêmicas. Podemos sintetizar que o maior problema de preservação e conservação das 
bromélias é a destruição de seu habitat. Este trabalho teve como objetivo observar a 
estrutura da anatomia foliar. Para o estudo foram retiradas secções da região mediana da 
lâmina foliar, sendo efetuado cortes transversais à mão livre com auxílio de lâmina de 
barbear e medula de embaúba como suporte. Para a dissociação da epiderme realizamos 
cortes paradérmicos. Estes, foram corados com Azul de Astra - Safranina, montadas em 
gelatina glicerinada e vedadas com esmalte, fornecendo preparações semipermanentes. As 
estruturas foram interpretadas e fotografadas em microscópio óptico, onde observamos 
fibras contornando os feixes vasculares, presença de pêlos tectores unicelulares e 
pluricelulares espessados.  

Palavras chave: Mata Atlântica, Ecofisiologia, Anatomia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As Leguminosae (ou Fabaceae) constituem a terceira maior família das Angiospermas, 
sendo representada por cerca de 670 gêneros e 17.500 espécies com ampla distribuição 
geográfica e habitando os mais variados tipos vegetacionais. O objetivo do presente estudo 
foi registrar as espécies de Leguminosae, nativas e cultivadas, ocorrentes no Campus da 
UFRN, com o intuito de promover um maior conhecimento das plantas locais. Foram 
realizadas excursões no período de março a julho de 2002, para coleta de material botânico, 
registro fotográfico e anotações gerais sobre cada espécie. No herbário “Parque das Dunas” 
(DBEZ/ CB), os exemplares foram prensados, herborizados e posteriormente identificados. 
Foram registradas 26 espécies: Mimosoideae (9), Caesalpinioideae (9) e Faboideae (8). O 
gênero mais representativo em número de espécie foi Mimosa (4). É apresentada uma lista 
com nome científico e popular, breves descrições e ilustrações fotográficas de algumas 
espécies.  

Palavras chave: Leguminosae, URFN,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O litoral do Rio Grande do Norte é caracterizado pela presença de recifes que servem de 
substrato para um grande número de espécies de macroalgas. Neste ambiente o estudo das 
macroalgas bentônicas é de grande importância, não só pelo grande número de espécies de 
interesse econômico, mas também como fonte primária do ecossistema marinho. O presente 
trabalho teve como objetivo identificar as principais espécies de algas marrons 
(Phaeophyta) com provável valor econômico. As algas foram coletadas em dias de maré-
baixa durante o período de 1999-2002. O material coletado foi acondicionado em sacos 
plásticos e conduzido ao laboratório para a identificação de acordo com técnicas usuais em 
ficologia. Os estudos basearam-se em observações morfológicas e anatômicas utilizando-se 
microscópio e lupa binocular. Até o momento foram identificados 17 táxons, distribuídos 
nas ordens Scytosiphonales, Dictyotales e Fucales. A família Dictyotaceae foi a de maior 
destaque estando representada por 5 gêneros e 13 espécies, enquanto a família 
Scytosiphonaceae apresentou apenas a espécie Colpomenia sinuosa. As espécies mais 
freqüentes foram: Dictyopteris delicatula, Dictyota dichotoma, Lobophora variegata, 
Padina gymnospora, Sargassum cymosum e Sargassum vulgare. As espécies acima citadas 
são produtoras de polissacarídeos usualmente requeridas em diversas industrias.  

Palavras chave: Macroalgas, Phaeophyta, valor econômico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O sagüi comum (Callithrix jacchus) apresenta grande potencial para estudos de estresse 
crônico, pois são sensíveis a mudanças ambientais e sociais. Pode-se monitorar situações de 
estresse através de reações fisiológicas, como a liberação de glicocorticóides do córtex 
adrenal. O cortisol é o principal glicocorticóide, em primatas, apresentando, nos humanos, 
uma flutuação plasmática nas diferentes faixas etárias. O objetivo deste estudo foi 
determinar as concentrações de cortisol plasmático em Callithrix jacchus, durante a 
ontogênese, nos dois sexos. Foram coletadas amostras de sangue de 34 animais do Núcleo 
de Primatologia-UFRN, 18 machos e 16 fêmeas, distribuídos em 5 faixas etárias: infantil, 
juvenil, subadulta, adulta e senil. O cortisol plasmático foi dosado pelo método ELISA. 
Este hormônio apresentou um padrão crescente com a idade, com uma tendência a valores 
mais elevados na fase juvenil e significativamente diferente entre animais infantis e idosos 
(ANOVA, p=0,028). Os machos apresentaram diferenças mais acentuadas que as fêmeas 
entre os estágios infantil e juvenil e os estágios infantil e idoso. A elevação do cortisol 
encontrada na fase juvenil pode estar relacionada ao desenvolvimento corporal e início da 
puberdade, com o surgimento de desafios sociais, como a competição por parceiros sexuais. 
Uma vez que há diferenças entre os sexos, sugere-se levar em consideração esta variável 
nas abordagens experimentais que analisam o cortisol usando este primata.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O crustáceo Artemia (Crustacea; Anostraca) é utilizado na alimentação de larvas e pós-
larvas da maior parte das espécies empregadas na aqüicultura. Diferentemente do 
extrativismo de ba ixa produtividade empregado nas salinas do RN, as fazendas de cultivo 
de Artemia têm sido empregadas com sucesso na Ásia nos últimos anos. Recentemente, foi 
implantada em Grossos (RN), a primeira fazenda experimental de cultivo de Artemia do 
Brasil. O objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente a maricultura e o 
extrativismo (pesca) de Artemia na região salineira de Grossos (RN). Foram feitas 
observações sobre o extrativismo de Artemia nas salinas e sobre o manejo adotado na 
fazenda experimental em dois ciclos de cultivo. Na fazenda, foi realizado o monitoramento 
diário da salinidade (‰), oxigênio dissolvido (mg/L), temperatura (ºC), e transparência dos 
viveiros (cm). Foi possível observar que a inversão no modo de reprodução de Artemia de 
ovoviviparismo para oviparismo e conseqüente produção de cistos, esteve atrelada ao 
manejo adotado, principalmente em relação à salinidade e ao “blooms” de microalgas. 
Diferentemente, nas salinas, a produção de cistos e de biomassa nem sempre esteve 
vinculada ao esforço de pesca. Finalmente, os cistos e biomassa coletados no extrativismo 
apresentaram oscilação em seu padrão de qualidade, provavelmente devido ao baixo nível 
tecnológico utilizado pelos coletores de Artemia.  

Palavras chave: Crustacea, Anostraca, Aqüicultura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Os núcleos da rafe são grupos neuronais situados na linha média do tronco encefálico que 
usam como neurotransmissor principal a serotonina (5-HT) e participam de funções tão 
diversas, como sono-vigília, controle sensório-motor e ritmos circadianos. O núcleo dorsal 
da rafe (DR), no mesencéfalo, é o mais volumoso e representa a principal fonte de entrada 
serotoninérgica para o cérebro. Além da 5-HT, que funciona como um marcador, os 
núcleos da rafe são pouco estudados quanto a seu conteúdo neuroquímico. O presente 
trabalho tem como objetivo estudar a distribuição de algumas proteínas ligantes de cálcio - 
a calbindina (CB), a cal-retinina (CR) e a parvalbumina (PV), no DR do sagüi (Callithrix 
jacchus). Estas proteínas atuam na regulação dos níveis do cálcio intracelular. Sagüis do 
Centro de Primatologia da UFRN foram sacrificados sob anestesia, tendo o encéfalo sido 
seccionado por congelação. Foram obtidas secções coronais (30 µm) do tronco encefálico 
coletadas em 06 séries. Uma série foi utilizada para imunohistoquímica para 5-HT, para 
delimitar o DR. Três outras séries foram submetidas a imunohistoquímica para CB, CR ou 
PV. Em cada caso foram utilizados anticorpos específicos. Os cortes foram montados em 
lâminas e analisados ao microscópio óptico. Os resultados mostraram a presença de 
neurônios imunorreativos a CB espalhados na parte central e lateral do núcleo; neurônios 
imunorreativos a CR concentrados mais dorsalmente e ausência de imunorreatividade a PV.  

Palavras chave: núcleo dorsal da rafe, proteínas ligantes de cálcio, serotonina  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A fisioterapia pode ajudar do ponto de vista funcional e psicológico em muitas das 
enfermidades. Estando o paciente portando limitações, a fisioterapia devolve -lhe a chance 
de superá-la, trazendo-lhe bem estar e devolvendo-lhe à vida social. Além de promover 
uma atenção direta ao paciente, através do atendimento domiciliar, mantendo o contato com 
a família, capacitando-a e educando-a para os cuidados com o paciente no seu domicílio. 
Este trabalho teve como finalidade mostrar a importância e a atuação da fisioterapia através 
de um inquérito aplicado à população demanda de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
município de Natal – RN em março de 2002, bem como discutir a inclusão do 
fisioterapeuta no Programa de Saúde da Família (PSF). Foram entrevistadas 88 pessoas. Os 
resultados mostraram que 26 % delas receberam recomendação para fisioterapia naquele 
bairro, mas acabaram não fazendo por não existir uma unidade de referência por perto. Das 
que fizeram, a fisioterapia melhorou bastante a qualidade de vida, havendo um grande 
índice de satisfação em 71%. Por não haver este profissional na rede básica de saúde, nem 
no PSF, muitas vezes este paciente desiste do tratamento (35%) ou fica com a respectiva 
gravidade (54%), sem que a mesma seja tratada. Desta forma, concluímos ser interessante o 
fisioterapeuta, como outros profissionais, possa atuar junto à população na prevenção, cura 
e reabilitação e educação familiar promovendo saúde o mais próximo possível, quer na 
UBS, quer no PSF.  

Palavras chave: Fisioterapia, Índice de satisfação, PSF  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma planta tropical, de grande importância econômica. 
OBrasil è responsável por 29% da produção mundial. O mamoeiro está atingido por 
diferentes doenças causadas por virus, principalmente o da mancha anelar (PRSV) e da 
meleira que tem limitado a expansão da cultura. O objetivo do trabalho foi de viabilizar um 
protocolo de indução de calos embriogênicos em mamoeiro tipo Formosa, possível de ser 
utilizado em sistemas de transformação de plantas e melhoramento. Sementes foram 
germinadas assepticamente in vitro no meio MS. Ápices caulinares de 5 mm obtidos das 
plântulas germinadas foram inoculadas em dois meios de cultura mantidos no escuro: 1º 
meio MS com várias concentrações de 2,4-D (2,2 µm/l e 11 µm/l) e 2º meio MS diluído a 
metade contendo as seguintes concentrações de 2,4-D (1,1 µm/l; 2,2 µm/l; 5,5 µm/l e 11 
µm/l). As avaliações foram feitas observando-se a porcentagem de indução de calos, 
tamanho, coloração e nível de oxidação. Análise estatística utilizando o teste de Tukey 
foram efetuadas. Os resultados indicam que a percentagem de germinação de sementes é 
aproximadamente 80%, e todas as concentração de 2,4-D avaliadas respondem bem à 
indução de calos de aspecto friáveis e coloração amarelo-amarrozada; a taxa de oxidação 
alcança 10%. Nos resultados obtidos, concluímos que o maior percentual de indução de 
calos embriogênicos foi obtido com 1/2 MS com 5,5 µm/l de 2,4-D.  
 

Palavras chave: hormonios, calos, mamão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0124  
Título: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM HAEMULIDAE E LUTJANIDAE 
NO LITORAL NORDESTE DO BRASIL  
Aluno: ANTONIO JALES MORAES VASCONCELOS (03115245408)  
Orientador: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  

 
Resumo:  
Aspectos citogenéticos são desconhecidos de um grande número de famílias de peixes da 
ictiofauna marinha. O presente trabalho objetivou caracterizar citogeneticamente as 
espécies Conodon nobilis, o coró amarelo e Lutjanus analis, a cioba, respectivamente, das 
famílias Haemulidae e Lutjanidae, todas pertencentes aos Perciformes. A família 
Haemulidae composta por 150 espécies, enquanto os Lutjanidae apresentam 103 espécies, 
ambas divididas em 17 gêneros. Estas famílias encontram-se distribuídas em climas tropical 
e subtropical, no Atlântico, Índico e Pacífico. Os exemplares analisados foram coletados ao 
longo do litoral do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Metáfases mitóticas foram 
obtidas através do método de suspensão celular in vitro, utilizando o tecido renal. As 
análises foram desenvolvidas utilizando coloração convencional, bandamento C e Ag-
RONs. O valor diplóide modal e número fundamental encontrados foram iguais a 48. Na 
espécie Conodon nobilis, RONs simples foram detectadas em posição pericentromérica, 
com regiões heterocromáticas reduzidas localizadas em posição centromérica ou 
pericentromérica da maioria dos pares. A presença de características cariotípicas comuns 
em espécies destas famílias reflete um padrão conservado de evolução cromossômica na 
Ordem. A análise de um maior número de espécies destas duas importantes famílias 
propiciarão um quadro mais claro das tendências envolvidas na evolução cromossômica 
dos Perciformes.  

Palavras chave: genetica, haemulidae, lutjanidae  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0132  
Título: NATAL E SEUS PROBLEMAS AMBIENTAIS  
Aluno: Juliana Flávia Mello dos Santos (00985668490)  
Orientador: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (07671466468)  
Co-autor: Carlos Eduardo Mota Lopes (83745777468)  

 
Resumo:  
Os desequilíbrios causados ao meio ambiente são tão profundos que ameaçam a 
sobrevivência da espécie humana. Assim, o presente trabalho objetivou identificar os 
problemas ambientais que ocorrem na cidade do Natal/RN. A justificativa dessa pesquisa é 
fazer com que , uma vez detectados os problemas, procure-se alternativas para solucioná-
los, colocando em prática um desenvolvimento sustentável, para que as gerações futuras 
não sofram com erros das gerações passadas. Na identificação dos ambientes degradados 
pelo homem, foram utilizadas pesquisas literárias, trabalhos existentes na área e jornais da 
cidade. As regiões poluídas foram visitadas e coletados dados da população que reside 
nessas áreas. Neste levantamento foi observado indícios de degradação do meio ambiente, 
que está diretamente ligado ao tipo de atividade local, falta de fiscalização pelos órgãos 
competentes e previsto em lei. A cidade do Natal vem sofrendo grande agressão por parte 
da população, indústrias, e dos órgãos responsáveis pela preservação do mesmo. Por isso, 
foi analisado que tanto o solo, como o ar e a água estão apresentando altas taxas de 
poluentes e diagnosticando estes como poluídos. Por conseqüência, gerando grande risco à 
saúde pública, às espécies da fauna e flora e do equilíbrio ambienta l. Conclui-se que a 
elevação desses índices já são alarmantes em alguns pontos da cidade e que, somente uma 
política de conscientização e preservação do meio ambiente dará condições a um futuro 
melhor.  

Palavras chave: meio ambiente, desenvolvimento sustentável, poluição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0134  
Título: CARACTERIZAÇÃO CROMOSSÔMICA EM ESPÉCIES DE HAEMULIDAE ( 
PISCES, PERCIFORMES)  
Aluno: Ingrid Vilar Accioly (04325954490)  
Orientador: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  

  
Resumo:  
A família Haemulidae pertencente a maior e mais variada ordem de peixes, os Perciformes, 
é constituída por espécies gregárias, marinhas, em grande parte associadas às regiões 
recifais ao longo da costa brasileira, particularmente no litoral Nordeste do Brasil. No 
presente trabalho foram analisados citogeneticamente três espécies, Pomadasys 
corvinaeformis, Haemulon parrai e Haemulon plumierie, vulgarmente conhecidos por coró 
ou roncadores, provenientes do litoral do Rio Grande do Norte. As preparações  
cromossômicas foram obtidas através dos métodos de suspensão celular, utilizando o tecido 
renal. As análises foram desenvolvidas utilizando coloração convencional, bandamento C e 
Ag-RONs. O valor diplóide modal e número fundamental (NF) encontrados foram, 
respectivamente iguais a 48, com todas as espécies apresentando constituição cariotípica 
similar. RONs simples foram detectadas em posição pericentromérica das espécies. Regiões 
heterocromáticas estavam localizadas em posição centromérica ou pericentromérica. A 
presença de características cariotípicas comuns às espécies de dois diferentes gêneros, 
reflete um padrão conservado de evolução cromossômica para família Haemulidae, que tem 
demonstrado ser comum também para outras famílias de Perciformes.  

Palavras chave: genética, perciformes, haemulidae  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0181  
Título: EFEITOS DE CONCENTRAÇÕES DE SACAROSE E 2,4-D NA INDUÇÃO DE 
CALOS DE MAMOEIRO (Carica papaya L.)  
Aluno: Silvia de Araújo Aranha Cunha Lima (01012737462)  
Orientador: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
Co-autor: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)  
Co-autor: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  

  
 
Resumo:  
A obtenção e a regeneração de calos é uma das etapas dos protocolos de transformação de 
plantas. Em mamoeiro, a resposta in vitro varia com o meio de cultura, tipo do explante, 
variedade etc Este trabalho buscou verificar o efeito de diferentes concentrações de 
sacarose e de 2,4 D na formação e desenvolvimento de calos de mamão da variedade 
“Tainung 1”. Hipocótilos (5 mm) obtidos de plântulas germinadas in vitro foram 
desinfestados superficialmente com etanol e hipoclorito de cálcio e inoculados em meio 
MS, com oito diferentes combinações de sacarose e 2,4-D, em um experimento fatorial (2 x 
4), tendo como fatores à concentração de sacarose (4 ou 5%) e a adição de 2,4-D (0; 7,5; 10 
e 15 mg/mL) ao meio de cultura. Foram coletados dados com relação à taxa de 
contaminação, o número médio de dias para formação dos calos e a taxa de conversão de 
explantes em calos. Os calos e explantes foram pesados aos 28, 56, 84 e 112 dias após a 
inoculação. A taxa de contaminação média foi de 6,6% e o número médio de dias para 
formação dos calos variou entre 5 e 14, sendo menor para os meios B, C, D, F, G e H. 
Verificou-se que a taxa de conversão dos explantes em calo variou entre 20 e 100%, sendo 
que as maiores foram obtidas nos meios B, C, D, F e G. O peso fresco médio dos calos após 
112 dias de cultura foram maiores nos meios B, C e D. Portanto, os melhores meios para 
formação e desenvolvimento dos calos de mamão da variedade “Tainung 1” foram B, C e 
D.  

Palavras chave: calos, sacarose, mamão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0188  
Título: Germinação in vitro de maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) como 
estratégia para obtenção de explantes isentos de contaminação. Germinação in vitro de 
maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) como estratégia para obtenção de e  
Aluno: Ana Cláudia Justino Lopes (03226266411)  
Orientador: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
Co-autor: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  

 
Resumo:  
A formação de calos a partir de explantes obtidos de plantas em casa-de-vegetação tem se 
mostrado ineficaz, devido às altas taxas de contaminação verificadas. O uso de explantes 
obtidos de plantas germinadas in vitro é uma alternativa no combate à contaminação. Este 
trabalho objetivou testar diferentes meios de cultura na germinação in vitro de sementes de 
maracujá-amarelo. Frutos foram desinfestados superficialmente em etanol 70% (5 min.), 
hipoclorito de sódio 10%(15 min.) e flambados 3 vezes. As sementes foram então retiradas 
do sacroteste e postas para secar por 30 minutos, escarificadas, de modo que uma porção do 
tegumento fosse retirada, e então inoculadas em 3 diferentes meios de cultura : Água 
destilada autoclavada (tratamento A); Água destilada autoclavada + 20% de água de coco + 
30g/L de sacarose (B); Meio MS básico (C), e mantidas em condições controladas de 
temperatura, intensidade luminosa e fotoperíodo. Foram computadas a taxa de 
contaminação, velocidade média e taxa de germinação, bem como as taxas de plântulas 
normais e anormais nos três tratamentos. A taxa de contaminação foi nula. Não houve 
diferença significativa entre os três tratamentos quanto à velocidade média de germinação 
para e taxas de plântulas normais e anormais. A maior taxa de germinação foi obtida no 
tratamento A (86,67%), seguido do tratamento C (70%) e B (35%), o que sugere um efeito 
inibidor da sacarose sobre a germinação em maracujá-amarelo.  

Palavras chave: germinação, meios de cultura, maracujazeiro  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0190  
Título: SELEÇÃO DE DOSES DE NaCl PARA OBTENÇÃO IN VITRO DE 
GENÓTIPOS DE ABACAXIZEIRO MAIS TOLERANTES A SALINIDADE  
Aluno: Fabiana Silva da Nóbrega (00923173404)  
Orientador: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
Co-autor: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)  
Co-autor: Gioconda Emanuella Diniz de Dantas Moura (01146790457)  
Co-autor: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
 

 
Resumo:  
O uso da cultura de tecidos em programas de melhoramentos genéticos do abacaxizeiro, 
visando à seleção in vitro de variantes somaclonais é fundamental para se obter plantas 
resistentes à salinidade. Entretanto, antes de uma seleção in vitro é preciso conhecer o grau 
de resistência da espécie face ao fator de estresse e determinar qual ou quais as doses do 
agente seletivo que devem ser adicionadas ao meio de cultura. O referido trabalho teve 
como objetivo determinar a ou as doses ideais de NaCl para realizar a seleção in vitro de 
plantas de abacaxizeiro mais tolerantes à salinidade. Brotos de abacaxizeiro foram 
inoculados em meio MS (Murashige & Skoog, 1962) contendo 0 (controle); 100; 150; 200; 
250 e 300 mM de NaCl. Os brotos foram subcultivados mensalmente nos meios de origem. 
120 dias após a inoculação, foi calculada a taxa sobrevivência dos brotos iniciais expostos 
às diferentes doses de NaCl e mensalmente o número de brotos formados/por broto 
inoculado em cada tratamento. Os brotos iniciais que sobreviveram nos diferentes 
tratamentos com e sem NaCl foram isolados e postos para enraizar em meio MS contendo 
as mesmas concentrações de sal do meio de origem. Na presença de 300mM de NaCl 
nenhum dos brotos sobreviveu, entretanto a multiplicação manteve-se na presença de 100; 
150 e 200mM de NaCl e o enraizamento apenas em 100 e 150mM. As doses de NaCl 
escolhidas para serem usadas na seleção in vitro são 100; 150 e 200mM, pois todas foram 
capazes de selecionar brotos.  

Palavras chave: salinidade, seleção in vitro, abacaxizeiro  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0206  
Título: Avaliação do consumo alimentar de gestantes freqüentadoras da rede pública de 
saúde. Natal-RN  
Aluno: Thayse Hanne Câmara Ribeiro (02225588490)  
Orientador: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  

  
 
Resumo:  
Introdução: A gravidez é um fenômeno fisiológico que determina o aumento das 
necessidades nutricionais, sendo necessário o consumo de uma dieta saudável para suprir os 
requerimentos maternos, fetais e constituir reservas para a lactação. Objetivo: Avaliar o 
consumo alimentar de gestantes freqüentadoras da rede pública de saúde, comparando às 
recomendações da pirâmide alimentar brasileira. Metodologia: Análise da história alimentar 
por trimestre gestacional, baseando-se nas porções da pirâmide proposta por PHILLIP 
(1998). Resultados: A amostra constitui-se de 119 gestantes, estando 16 no primeiro 
trimestre gestacional, 36 no segundo e 67 no terceiro. As gestantes do primeiro trimestre 
apresentaram consumo insuficiente de alimentos dos grupos: leite e derivados (100%), 
cereais (63%), frutas (56%), hortaliças (56%). As gestantes do segundo trimestre 
apresentaram consumo inadequado de: leite (94%), hortaliças (72%), frutas (67%), cereais 
(53%), leguminosas (50%). No terceiro trimestre, observou-se o baixo consumo de leite 
(82%), frutas (64%), hortaliças (62%), cereais (53%), leguminosas (50%). Considerando a 
amostra total, o consumo superior ao recomendado foi observado principalmente nos 
grupos: açúcares (19% a 49%), gorduras (6% a 32%) e carnes (19% a 31%). Conclusão: 
Apesar do acompanhamento pré-natal, as gestantes apresentam inadequações alimentares 
(déficits e excessos), necessitando de orientação nutricional específica para garantir bom 
estado nutricional materno-infantil.  

Palavras chave: Consumo alimentar, Gestantes, Inquerito dietético  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0226  
Título: Avaliação do consumo dietético de vitamina A em puérperas adultas moradoras de 
Natal/RN.  
Aluno: Paula Raissa Medeiros da Silva (01071892401)  
Orientador: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
Co-autor: Thayse Hanne Câmara Ribeiro (02225588490)  
 

  
Resumo:  
A avaliação do estado nutricional permite avaliar as condições nutricionais individuais, 
tornando possível a identificação dos níveis de micronutrientes presentes na dieta. 
Considerando a importância do leite materno para o lactente e sabendo-se que a vitamina A 
tem papel fundamental na reprodução e desenvolvimento fetal, objetivou-se avaliar o 
consumo desta vitamina em puérperas adultas moradoras de Natal/RN, uma vez que 
existem evidências da associação entres os níveis desta vitamina e os teores dietéticos 
maternos. A amostra constituiu-se de 84 mulheres, das quais foram obtidos dados sócio-
econômicos e a História Alimentar, referente ao terceiro trimestre gestacional, analisada 
pelo software Virtual Nutri-USP/versão 1.0. Os resultados mostram que 74% das mulheres 
tinham entre 18-27 anos; 45% com 1º grau incompleto; 58% com renda até 0,50 SMPC. A 
média de ingestão foi de 2606 g/dia 5205 e quando analisados os resultados por local de 
moradia, estes não apresentaram diferenças significativas: Distrito Sanitário Norte (2815 g, 
5939), Sul (2803 g, 5279), Oeste (3334 g, 5891) e Leste (835 g, 789). As principais fontes 
desta vitamina foram de origem vegetal (60,8% do total consumido). Conclui-se que o 
consumo de vitamina A materno se manteve adequado ( 800 g/dia), cobrindo as 
recomendações nutricionais da RDA (1989) e não foi observada relação entre o consumo 
de vitamina A e as variáveis sócio-econômicas citadas.  

Palavras chave: Inquérito dietético, Consumo alimentar, Vitamina A  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0245  
Título: Aplicação de um protocolo de obtenção de plantas transgênicas de N. tabacum para 
estudo de promotor  
Aluno: Viviane Katielly Silva Medeiros (10567454-01)  
Orientador: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  

  
Resumo:  
A transformação de plantas é uma das técnicas que permitem a caracterização funcional de 
genes. Especificamente, a obtenção de regenerantes contendo genes repórteres é um dos 
exemplos desta tecnologia. O objetivo deste trabalho foi de produzir plantas transgênicas de 
Nicotiana tabacum contendo gene repórter gus sob controle de seqüências promotoras do 
gene da tiorredoxina h1 desta planta. A metodologia empregada para este fim, foi o uso de 
um protocolo de inoculação de fragmentos de folhas de tabaco por culturas de 
Agrobacterium tumefaciens contendo as construções (plasmideos) de interesse. Duas 
construções foram utilizadas, 11.4 e 11.15, contendo respectivamente, 80pb (ausência de 
TATA Box) e 400pb do promotor do gene. 80 fragmentos de folha foram inoculados para 
cada construção. A análise dos regenerantes primários através do teste histoquímico gus, 
mostrou que 13 plantas contendo a construção 11.15, são gus positivas. As plantas 
contendo a construção 11.4, são gus negativas.  
 
 
 
 
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0248  
Título: APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO SEXO DE 
PLANTAS DE Carica papaya, VARIEDADES "FORMOSA" E "HAVAÍ", POR 
MARCADORES MOLECULARES  
Aluno: Caroline de Andrade Bezerra (31917364-09)  
Orientador: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
Co-autor: Leonam Gomes Coutinho (12545014-10)  

  
Resumo:  
O mamoeiro, Carica papaya, é uma planta dicotiledônea da família Caricaceae. Seus 
indivíduos podem ser do sexo masculino, feminino ou hermafrodita. Os indivíduos 
hermafroditas produzem frutos com o formato alongado, polpa carnosa e de boa aceitação 
no mercado. A identificação do sexo em plantas de mamão pelos produtores, a "sexagem", 
ocorre na floração, cerca de três meses após o plantio das mudas, pela identificação das 
flores produzidas. Nesta fase da cultura são eliminadas as plantas macho e as fêmeas 
através de desbaste. Este cultivo indiscriminado de mudas leva a perdas de até 25% com 
gastos em adubação, irrigação ou mão-de-obra. O objetivo deste trabalho é de aplicar um 
protocolo de identificação do sexo em Carica papaya utilizando oligonucleotídeos 
empregados em variedades indianas. Amostras de DNA de folhas de plantas das variedades 
Formosa e Havaí foram utilizadas para realização de reações de PCR (Polimerização em 
Cadeia) empregando-se um par de oligonucleotídeos gênero-neutro, e um par de 
oligonucleotídeos sexo-específico (macho). Os produtos das reações de PCR foram 
submetidos a eletroforese em gel de agarose 1,5% (TBE 0,5). Os resultados preliminares 
dessas amplificações mostraram fragmentos de 600bp para amostras de plantas femininas e 
hermafroditas na variedade Formosa reproduzindo os resultados obtidos com as variedades 
cultivadas na Índia. Nenhuma amostra de DNA de plantas do sexo masculino gerou bandas.  
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0257  
Título: ESTUDO HISTOLÓGICO DO TUBO DIGESTÓRIO DE Hoplias malabaricus 
(CHARACIFORMES, ERYTHRINIDAE)DO RIO CEARÁ MIRIM-RN.  
Aluno: Naisandra Bezerra da Silva (91439760420)  
Orientador: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
Co-autor: LILIANE DE LIMA GURGEL (03095950454)  
Co-autor: KALINE DANTAS MAGALHãES (00742045480)  
 
 

 
Resumo:  
Hoplias malabaricus, popularmente conhecida como traíra, ocorre em todas as bacias 
hidrográficas da América do Sul. É uma espécie bem adaptada a ambientes lênticos, 
embora possa ser encontrada em rios de pequeno e grande porte. O trato gastrointestinal de 
peixes é estruturalmente bem desenvolvido, adaptado a acomodar grande variedade de itens 
alimentares. O presente trabalho visa conhecer aspectos histológicos do trato digestório de 
H. malabaricus, contribuindo assim para ampliar as poucas informações sobre esta espécie. 
Estudaram-se segmentos do esôfago, estômago e intestino de seis exemplares da traira do 
rio Ceará Mirim, empregando-se métodos histológicos, para exame microscópio. Os cortes 
obtidos foram imediatamente fixados em formol 10 % e as lâminas coradas por HE. O 
esôfago apresenta uma mucosa espessa com muitas criptas e numerosas glândulas; 
submucosa origina pregas primárias longitudinais e é aglandular; muscular bem 
desenvolvida apresentando algumas fibras estriadas esqueléticas. A mucosa do estômago 
apresenta-se diferentemente pregueada, dependendo da região; submucosa apresenta 
projeções com células acidófilas. O intestino mostra mucosa com muitas vilosidades 
revestidas por epitélio prismático com células caliciformes; submucosa e muscular 
apresentam-se delgadas. Evidencia-se através das características histológicas analisadas, 
tratar-se a espécie em estudo, de um animal de hábito alimentar do tipo carnívoro.  
 
 
 
 
 

Palavras chave: Peixe, dinâmica, reprodução, Peixe, dinâmica, nutrição,  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão 



Código: EX0261  
Título: ESTUDO CRONOBIOLÓGICO NA CAVIDADE ORAL: NÍVEIS DE pH EM 
MULHERES JOVENS E IDOSAS.  
Aluno: Roberto Tiago Alves Pinheiro (01266676406)  
Orientador: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)  

 
Resumo:  
O estudo da Cronobiologia mostra que os organismos se adaptaram às mudanças periódicas 
do ambiente, expressando essas variações em suas funções biológicas. Baseado nisto, 
realizou-se um estudo piloto para observação da Cronobiologia na cavidade oral. Esse 
estudo foi dirigido para análise da variação do pH bucal ao longo do dia, comparando as 
diferentes faixas etárias, tendo a temperatura como ritmo marcador. O gr upo alvo desse 
experimento constituiu-se de oito pessoas, do sexo feminino, das quais quatro com 21 anos 
e as demais estando na terceira idade, entre 65 e 82 anos. Para medição da temperatura oral 
foi utilizado termômetro digital, com sensibilidade de uma casa decimal. Para medição do 
pH salivar, utilizou-se fitas universais indicadoras. As medições foram feitas a cada três 
horas, das 8 às 17, durante três dias consecutivos. Os dados obtidos sugerem que não há 
diferença entre as horas do dia em relação à me dida do pH oral, embora exista variação nas 
diferentes idades. As mais jovens apresentam pH mais elevado. A temperatura oral variou 
ao longo do dia, atingindo seus maiores valores às 17h, como constatado em trabalhos 
anteriores. Esse padrão de temperatura indica a sincronização das pessoas ao ciclo de 24 
horas.  

Palavras chave: cronobiologia, pH, mulheres  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0278  
Título: AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LÍPIDICA E DO CONTEÚDO DE 
GLUTATIONA (GSH) EM RATOS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS.  
Aluno: Paulo Melo da Silva (00928187497)  
Orientador: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
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Resumo:  
A produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) tem sido implicada na patologia de 
uma série de doenças, incluindo diabetes mellitus Tipo 1 e diabetes mellitus Tipo 2. 
Evidências experimentais indicam que os radicais livres bem como a peroxidação lipídica 
são significativamente aumentados pelo diabetes tanto em humanos como em animais. 
Assim, este trabalho objetiva avaliar a peroxidação lipídica em ratos diabéticos 
experimentais utilizando como parâmetros a determinação das substâncias reativas ao ácido 
tiobarbitúrico (SRAT), e o conteúdo de glutationa em homogenato de cérebro como 
parâmetro antioxidante não enzimático. Utilizou-se 25 ratos Wistar fêmeas (180-220 g) 
com ciclo estral regular. Os animais foram divididos em dois grupos: controle (n=14) e 
diabéticos experimentais (n=11) por Aloxana, administrado 120 mg/Kg de peso 
corpóreo/intraperitoneal, sendo considerados diabéticos aqueles com glicemia superior a 
250 mg/dL. O sacrifício dos animais foi em 24h, 45 e 75 dias após o 5º dia da indução. As 
determinações foram realizadas em triplicata. Os resultados obtidos revelaram um aumento 
na concentração de malonildialdeído (MDA) e diminuição da concentração de GSH no 
homogenato de cérebro dos animais diabéticos experimentais comparados aos controles. 
Esses resultados sugerem que o diabetes mellitus através de mecanismos como o processo 
de glicação não-enzimática e conseqüente aumento da produção de EROS, pode ser 
responsável por várias complicações no organismo.  
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Resumo:  
 
As enzimas envolvidas na degradação dos glicosaminoglicanos sulfatados, estão 
distribuídas em várias espécies de invertebrados, entretanto não existem dados sobre a 
presença destas no molusco marinho Anadara notabilis, sabe-se que a degradação desses 
polissacarídeos em mamíferos já é bem conhecida. Cerca de 150g de carne do Anadara 
notabilis foram homogeneizadas em tampão acetato de sódio o,1M pH 5,0, em seguida a 
parte sólida foi removida por centrifugação a 15.000 x g, 4°C, por 10 minutos. O 
sobrenadante foi fracionado com sulfato de amônia com duas saturações diferentes de sal, 
0-50% e 50-80%. Os precipitados correspondentes a estas saturações foram denominados 
de F1 e F2, respectivamente. Estudos iniciais mostraram a presença de atividades 
glicosidásicas, entre elas - e -endoglicosidases. Após fracionamento da fração F2 em gel 
filtração de Bio-gel A 1.5m, detectou-se uma atividade superior da b- N-
acetilglIcosaminidase isolada das demais, entre as frações 09 -12, que foram juntas e 
denominadas de "pool I", apresentando uma única banda em eletroforese de gel 
poliacrilamida em SDS/PAGE, com massa molecular de aproximadamente 105kDa. O pool 
I quando submetido a cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), apresentou atividade - 
N-acetilglicosaminidásica em um único pico eluído a 28% de acetonitrila, demonstrando 
um elevado grau de pureza.  
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Resumo:  
Estudos sobre o cuidado aos filhotes em calitriquídeos tratam do envolvimento dos pais e 
ajudantes no cuidado à prole. O par reprodutor tem sido os mais estudados em termos de 
comportamento sócio-sexual. Quanto maior o fardo da reprodução sobre as fêmeas, mais 
cedo ela irá transferir o cuidado a outros membros. Este trabalho identificou as diferenças 
do cuidado oferecido pelos pais à proles sucessivas em saguis comuns. Três proles da 
mesma família (prole 1 macho/fêmea e proles 2 e 3 fêmea/fêmea) foram observadas. As 
observações foram no Núcleo de Primatologia da UFRN, três vezes por semana, com 
duração de uma hora cada. O método foi o focal contínuo, sendo os filhotes os animais 
focais. Observou-se o carregar, caracterizado pelo filhote montado em uma parte do corpo 
do cuidador. Os resultados demonstram que o pai apresenta uma quantidade de cuidado 
constante nas três proles. O cuidado médio oferecido as três proles foi estável. Porém, o 
filhote macho da primeira prole recebeu menos cuidado que os outros filhotes (todas 
fêmeas), especialmente se o comparamos a seu par e à segunda prole. A mãe ofereceu uma 
quantidade maior de cuidado à fêmea na primeira prole (macho/fêmea). Nas seguintes, de 
constituição femêa/femêa, a mãe apresenta uma quantidade estável de cuidado. Conclui-se 
que, na família observada, a prole mista afeta mais o cuidado oferecido pela mãe do que o 
pai. Atualmente, estamos acompanhando a quarta prole (macho/macho), que poderá 
esclarecer melhor os resultados.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, cuidado, sexo da prole  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. A paciente, 73 anos, Diabética/Hipertensa foi 
selecionada intencionalmente. A avaliação clínica passou a ser realizada de segunda a sexta 
pela manhã no ambulatório e nos finais de semana e feriados no domicílio, sendo feita 
evolução diária e registro com 8 fotografias e 6 desenhos. Trata-se de uma úlcera arterial 
única na perna direita a dois meses, bordas irregulares, perda tecidual profunda parcial, área 
14,26 cm2, 30% tecido necrótico, sem sinais de infecção, exsudato seropurulento, sem odor 
e dor no leito e bordas da lesão. Após admissão, iniciou-se limpeza com SF 0,9% e PVPI 
aquoso nas bordas e KOLLAGENASE só nas áreas de necrose. Durante 24 dias de uso da 
pomada o tecido necrótico foi sendo substituído pelo tecido de granulação. Sendo 
substituída a pomada pelo DERSANI, porém após 7 dias o tecido necrótico começou a 
aumentar. Então foi proposto aplicar as duas medicações na lesão, de acordo com sua área 
de atuação, mas a lesão continuou a aumentar, chegando a 34,47 cm2, apresentou bastante 
exsudato amarelado e a paciente se queixava de dor. Foi realizada cultura da secreção, 
tendo-se como resultado Pseudomonas e Staphylococus aureos, sendo prescrito antibiótico. 
Como a evolução estava insatisfatória a paciente passou a realizar os curativos por 1 mês 
em domicílio com PAPAÍNA a 4%, a qual respondeu satisfatoriamente, diminuindo a área 
para 7,25 cm2.  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. O paciente, 68 anos, Diabético foi selecionado 
intencionalmente. A avaliação clínica passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã 
no ambulatório e nos finais de semana e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e 
registro com 5 fotografias e 3 desenhos. Trata-se de lesão única há 15 dias na perna 
esquerda, caracterizada como úlcera diabética de origem traumática, de bordas regulares, 
perda tecidual profunda parcial, área de 2,69 cm2, 80% de tecido necrótico, sem sinais de 
infecção, exsudato sero-amarelado, sem odor e leve dor no leito da lesão. Após admissão 
no projeto iniciou-se limpeza com soro fisiológico 0,9%, removeu-se parte do tecido 
necrótico através de desbridamento mecânico, aplicou-se Kollagenase, cobrindo-se com 
gaze úmida e atadura. Após 15 dias a lesão apresentava-se mais superficial, com pouco 
exsudato e presença de tecido fibrinótico. Realizou-se escarificação no tecido fibrinótico e 
substituiu-se a medicação anterior pelo Dersani. Após 56 dias de tratamento (41 com 
Dersani), o paciente recebeu alta, estando sua lesão completamente fechada e epitelizada.  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambula tório do HUOL. A paciente, 63 anos, Diabética foi selecionada 
intencionalmente. A avaliação clínica passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã 
no ambulatório e nos finais de semana e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e 
registro com 8 fotografias e 6 desenhos. Trata -se de lesão única há 2 meses no dorso do pé 
direito, provocado por erisipela, bordas irregulares, perda tecidual profunda parcial, área de 
203,5cm2, ausência de tecido necrótico, presença de sinais de infecção, exsudato purulento, 
odor discreto e ausência de dor. Após admissão, iniciou-se o tratamento com gaze 
umedecida em SF 0,9%. Após 9 dias, iniciou-se aplicação de Dersani na lesão. Após 29 
dias (20 com Dersani) a ferida apresentou significativa evolução sendo demonstrada pela 
redução de sua área (84 cm2). Com 99 dias (90 dias de Dersani), sua área era de 19,13 cm2 
e depois de 177 dias de tratamento (168 de Dersani), a área da lesão foi reduzida 
atualmente para 12,91 cm2, observando-se também redução no volume de exsudato. 
Durante todo o tratamento foram realizadas 3 culturas da ferida, onde se constatou a 
presença de Pseudomonas e Staphylococus na primeira, persistido Pseudomonas nas 
subseqüentes. Esta paciente continua em tratamento no ambulatório do HUOL e sua lesão 
está em contínua com excelente evolução.  

Palavras chave: Tratamento Ambulatorial(HUOL), Úlcera por Erisipela, Paciente 
Diabético  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. O paciente, 72 anos, solteiro, residente em Natal e 
portador de insuficiência venosa crônica foi selecionado intencionalmente. A avaliação 
clínica passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e nos finais de 
semana e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e registro com 5 fotografias e 2 
desenhos. Trata-se de uma lesão única que apareceu há dois anos e 5 meses na perna 
direita, caracterizada como úlcera venosa crônica, de bordas irregulares, perda tecidual 
profunda parcial, área de 24,08 cm2, ausência de tecido necrótico ou sinais de infecção, 
exsudato seroso, sem odor e dor. Após admissão no projeto iniciou-se limpeza com soro 
fisiológico 0,9%, aplicação de Dersani, cobrindo-se com gaze umedecida em soro 
fisiológico e atadura. Após 37 dias de tratamento (uso de Dersani), a lesão não apresentava 
exsudato, tinha apenas tecido de granulação e crostas amareladas ao redor. Com 64 dias de 
tratamento a lesão apresentava apenas uma crosta de cicatrização e o paciente recebeu alta, 
sendo orientado quanto aos cuidados com os membros inferiores, levando para casa l frasco 
de Dersani par ser aplicado por uma semana como forma de prevenção.  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. O paciente, 40 anos, casado, residente em Patachó/RN, 
agricultor, foi selecionado intencionalmente. A avaliação clínica através da observação, 
registro e evolução diária do tratamento, com 4 fotografias e 4 desenhos da lesão era 
realizada uma vez por semana no ambulatório e nos demais dias de semana o curativo era 
realizado em um serviço de saúde do seu município. Trata-se de lesão única na perna 
esquerda apareceu há 1 ano, sendo caracterizada como úlcera fasceítica crônica, de bordas 
regulares, perda tecidual profunda total, área de 10,12 cm2, 100% de tecido necrótico, sem 
sinais de infecção, presença de exsudato seroso, dor local e ausência de odor. Após 
admissão no estudo, iniciou-se limpeza com Soro Fisiológico 0,9 %, removeu-se por 
desbridamento mecânico grande parte do tecido necrótico e aplicou-se Kollagenase no leito 
da ferida, cobrindo-se com gaze umedecida em SF 0,9% e atadura. Após 8 dias de 
tratamento, observou-se ausência de tecido necrótico, superficialidade da ferida e 100% de 
tecido de granulação; diante destes resultados, substituiu-se a medicação anterior pelo 
Dersani. A partir daí observou-se gradativa redução da área de lesão para 2,6 cm2 em 29 
dias de tratamento com o Dersani, e com 64 dias, a área, já tinha reduzido para 1,3 cm2. 
Após 71 dias de tratamento a lesão fechou e o paciente recebeu alta do ambulatório.  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. A paciente, 71 anos, portadora de insuficiência venosa 
foi selecionada intencionalmente. A avaliação clínica passou a ser realizada de segunda a 
sexta pela manhã no ambulatório e nos finais de semana e feriados no domicílio, sendo feita 
evolução diária e registro com 4 fotografias e 4 desenhos. Trata-se de duas lesões uma no 
dorso do pé esquerdo com área de 6,85 cm2 e a outra no dorso do pé direito com área de 
3,22 cm2, ambas caracterizadas como úlceras venosas crônicas, de bordas irregulares, 
perda tecidual superficial e profunda parcial, sem tecido necrótico e sinais de infecção, 
exsudato seroso, sem odor e moderada dor no leito e bordas das lesões. Após a admissão no 
estudo, iniciou-se limpeza com soro fisiológico 0,9%, aplicado DERSANI , coberto com 
gaze úmida e atadura. Durante 74 dias de uso do DERSANI a lesão da perna direita 
diminuiu de área (1,77 cm2), com bastante tecido de granulação, pouco exsudato, 
apresentando-se mais superficial e dolorida. A lesão da perna esquerda com o tratamento 
ficou completamente cicatrizada. A conduta foi mantida por mais 44 dias, e a lesão do 
membro direito começou a aumentar a sua área para 10,45cm2, com tecido de granulação, 
pouco exsudato e dor persistente. A partir disso foi modificada a conduta sendo aplicado 
pomada GRANÚGENA que diminuiu a área para 7,97 cm2 e a dor e está evoluindo 
satisfatoriamente.  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. A paciente, 55 anos, casada, residente em Natal e 
portadora de insuficiência venosa foi selecionada intencionalmente. A avaliação clínica 
passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e nos finais de semana 
e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e registro com 4 fotografias e 3 
desenhos. Trata-se de duas lesões apareceu há 10 anos , uma com área de 1,75 cm2 e a 
outra com 3,02 cm2, no dorso do pé direito, sendo caracterizadas como úlceras venosas 
crônicas, de bordas irregulares, perda tecidual profunda parcial, sem tecido necrótico e 
sinais de infecção, exsudato purulento, ausência de odor, leve dor no leito e bordas da 
lesão, edema e varizes. Após a admissão no estudo a paciente foi capacitada a fazer o 
próprio curativo em domicílio nos finais de semana e feriados. Iniciou-se limpeza com soro 
fisiológico 0,9%, aplicado DERSANI, coberto com gaze úmida e atadura. Durante as 10 
semanas de tratamento com o DERSANI as lesões evoluíram satisfatoriamente, com 
gradativa diminuição do exsudato, da dor e crostas que quando removidas apresentavam 
tecido epitelizado. Recebeu alta com as lesões completamente fechadas levando uma 
amostra do DERSANI para ser aplicada por 1 semana como forma profilática.  
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Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. A paciente, 52 anos, solteira, residente em Natal e 
portadora de osteomielite crônica foi selecionada intencionalmente. A avaliação clínica 
passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e nos finais de semana 
e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e registro com 3 fotografias e 3 
desenhos. Trata-se de lesão única no dorso do pé direito, ocorrida há aproximadamente 25 
anos devido uma queda, ficando o membro deformado, caracterizada como úlcera venosa 
crônica, de bordas irregulares, perda tecidual profunda parcial, área de 84 cm2, presença de 
tecido necrótico e sinais de infecção, exsudato purulento e dor intensa. Após admissão no 
estudo, a paciente foi capacitada a fazer o próprio curativo em domicílio nos finais de 
semana e feriados iniciou-se limpeza com soro fisiológico 0,9%, aplicação de pomada 
GRANÚGENA, cobrindo-se com gaze úmida e atadura, realizou-se cultura da lesão onde 
se constatou presença de colonização de Pseudomonas sp. Após 30 dias tratamento 
observou-se redução da área da lesão, formação de tecido de granulação em 100% da lesão, 
formação de pontes epiteliais, diminuição no volume de exsudato e diminuição da dor. Esta 
paciente continua em tratamento no ambulatório do HUOL e sua lesão está com excelente 
evolução.  

Palavras chave: Tratamento Ambulatorial (HUOL), Úlcera Venosa Crônica, Avaliação da 
Granúgena  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0356  
Título: AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA CRÔNICA COM A 
UTILIZAÇÃO DO DERSANI E GRANÚGENA  
Aluno: RUTH MEYRE DE FREITAS FRONIVAL (00890701431)  
Orientador: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
Co-autor: ZENARA CAMPOS DOS SANTOS (00927915499)  
Co-autor: MARIA IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA (00814025463)  

 
Resumo:  
Estudo de caso clínico que objetivou avaliar o tratamento de ferida realizado no setor de 
curativos do ambulatório do HUOL. A paciente, 34 anos, casada, residente em Natal e 
portadora de insuficiência venosa crônica foi selecionada intencionalmente. A avaliação 
clínica passou a ser realizada de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e nos finais de 
semana e feriados no domicílio, sendo feita evolução diária e registro com 7 fotografias e 7 
desenhos. Trata-se de lesão única no tornozelo da perna esquerda, há 9 anos, caracterizada 
como úlcera venosa crônica, bordas irregulares, perda tecidual profunda parcial, área de 
6,99 cm2, sem tecido necrótico e sinais de infecção, exsudato seroso-purulento, com 
discreto odor e leve dor no leito e bordas da lesão, hiperemia e edema no membro. Após a 
admissão, a paciente foi capacitada a fazer o próprio curativo em domicílio nos finais de 
semana e feriados. O tratamento foi iniciado com SF 0,9%, cobrindo-se com gaze úmida e 
atadura. Após 20 dias, a lesão diminuiu de área para 4,03 cm2, apresentando exsudato 
amarelado, tecido de granulação, sem odor e dor persistente no leito, ficando estacionada 
por 1 semana, sendo iniciado o DERSANI que por 118 dias fez a área da lesão aumentar 
para 4,16 cm2 ficando mais superficial. A conduta foi modificada passando a utilizar a 
GRANÚGENA, que em 23 dias diminuiu o exsudato amarelado, reduzindo a área para 2,69 
cm2, ficando mais superficial, bastante tecido de granulação e ausência de dor.  

Palavras chave: Tratamento Ambulatorial (HUOL), Úlcera Venosa Crônica, Avaliação do 
Dersani e Granúgena  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0373  
Título: Conseqüências da Melhoria dos Hábitos de Higiene Bucal em Indivíduos em 
Processo de Recuperação do Alcoolismo. N=100 
Aluno: Emerson Arcoverde Nunes (00937107476)  
Orientador: STENIO SARAIVA BARROS (04388224472)  

  
Resumo:  
O uso abusivo de álcool, além de ser responsável por um grande número de desordens 
físicas e psíquicas, leva a um sério problema de ordem social e econômica. Assim, 
pensando em tais malefícios, é que foi desenvolvido um trabalho de pesquisa junto ao 
Grupo de Estudos em Dependências Químicas (GEDEQ) – UFRN, com a finalidade de 
avaliar as conseqüências sobre os hábitos de higiene bucal, em indivíduos com histórico de 
alcoolismo, que freqüentam a entidade não governamental intitulada Alcoólicos Anônimos 
(AA), que tem como premissa a recuperação desses indivíduos. Foi utilizado um 
questionário composto por 10 (dez) perguntas relacionadas com os hábitos de higiene bucal 
do indivíduo antes e depois do seu ingresso no AA. Foram visitados 9(nove) grupos de AA, 
na cidade do Natal-RN, no período de 02 de Março a 02 de Junho de 2002, onde foram 
distribuídos questionários, que após serem respondidos pelos integrantes dos diversos 
grupos, totalizaram o número de 100(cem). Concluiu-se a partir dos resultados,que o papel 
do AA na recuperação da auto estima, como também da consciência de cada indivíduo com 
relação a manutenção da sua saúde foi de vital importância, visto que observou-se uma 
significativa melhoria da saúde bucal ligada a mudança de hábitos de higiene pessoal 
durante sua reabilitação.  

Palavras chave: ALCOLISMO, Alcoolicos Anônimos, Abuso  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0383  
Título: DESENVOLVIMENTO DE ÓVULOS DE QUITOSANA COM 
BENZOILMETRONIDAZOL  
Aluno: Edivânia Lopes (01197939466)  
Orientador: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  

  
Resumo:  
Este trabalho visa obter óvulos de quitosana contendo benzoilmetronidazol para uso em 
infecções vaginais por T. vaginalis. A quitosana, polissacarídeo derivado da quitina obtida 
do exoesqueleto de animais marinhos e insetos, foi utilizada como excipiente para 
promover uma liberação controlada do benzoilmetronidazol. A bioadesão da quitosana às 
mucosas pode reduzir a freqüência das aplicações e a quantidade do fármaco administrado. 
O óvulo de quitosana é obtido quando se formam ligações cruzadas entre o grupamento 
amino do polímero e a carboxila do formaldeído (agente reticulante). Os óvulos foram 
preparados a partir de  soluções de quitosana a 3,5% m/v em ácido acético ou ácido lático a 
1%, formaldeído a 1% v/v. A glicerina foi adicionada a 5, 10 e 15% v/v como umectante. O 
benzoilmetronidazol foi adicionado de 500 mg/óvulo na forma de suspensão. As 
preparações foram vertidas em moldes de alumínio para óvulos tamanho 10. As 
formulações contendo ácido lático não formaram óvulos. Houve aglomeração do princípio 
ativo e oxidação dos componentes do óvulo. As formulações contendo ácido acético 
reticularam em cerca de 90 minutos e apresentaram aspecto homogêneo, sem oxidação 
aparente. No entanto, houve diferenças na consistência dos óvulos, que variou em ordem 
inversa à concentração de glicerina. Assim, o ácido lático, apesar de mais compatível com a 
mucosa vaginal, não pode ser utilizado na preparação de óvulos de quitosana, pois impede a 
reticulação do polímero.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0393  
Título: POLIMORFISMO CROMOSSÔMICO NUMÉRICO EM Trachelyopterus galeatus 
(Auchenipteridae; Siluriformes)  
Aluno: Érika Cruz Rocha (02761709462)  
Orientador: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
Co-autor: Débora de Almeida Aloise (00959253416) 

  
Resumo:  
A família Auchenipteridae é composta por bagres que vivem nas águas da América Central 
e do Sul, com distribuição do Panamá a Argentina. Os dados citogenéticos a seu respeito 
são escassos. A espécie em estudo Trachelyopterus galeatus, consta na literatura como 
tendo o número diplóide 2n=58 (22m+12sm+6st+18a, NF=98). Porém, neste trabalho, 
através da coloração convencional (Giemsa), constatou-se que algumas amostras coletadas 
no rio Pitimbu-RN apresentaram 2n=60 cromossomos (22m+12sm+6st+18a+2 micro 
NF=98) além do mesmo número diplóide encontrado anteriormente. Através do 
bandamento C confirmou-se a presença de 2 cromossomos B totalmente heterocromáticos, 
comparáveis ao menor par do cariótipo. Nos demais cromossomos observou-se blocos 
heterocromáticos teloméricos e centroméricos. A impregnação pelo nitrato de prata revelou 
RONs simples em um par subtelocêntrico. Os cromossomos B tem sido encontrados 
freqüentemente em outros Siluriformes, principalmente do gênero Rhamdia. A ocorrência 
de cromossomos extras em Trachelyopterus galeatus ressalta ser este um caráter comum na 
ordem. Levantamentos citogenéticos de maior amplitude, propiciarão um quadro mais 
nítido da sua extensão e possíveis implicações evolutivas neste grupo.  

Palavras chave: Polimorfismo, Cromossômico, Trachelyopterus galeatus  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0415  
Título: Comportamento do boto cinza Sotalia fluviatilis nas enseadas da Praia de Pipa, 
litoral sul do RN.  
Aluno: Kelly Cristina Araújo Pansard (01096014408)  
Orientador: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  

 
Resumo:  
O Sotalia fluviatilis apresenta dois ecotipos diferentes, a forma fluvial e marinha (boto-
cinza). No Rio Grande do Norte é possível observar a concentração do boto-cinza nas 
enseadas do Curral e Madeiro, na Praia de Pipa. O objetivo deste estudo é quantificar e 
comparar as atividades realizadas pelo boto-cinza nas duas enseadas. Os dados foram 
coletados entre abril de 2000 e abril de 2001. A principio foi realizada a análise dos 
comportamentos específicos que apontam maior freqüência de pesca individual para o 
Madeiro e coletiva para o Curral. Apesar dos grupos de alimentação serem maiores no 
Madeiro quando comparados ao Curral os dados levam a crer que a composição dos grupos 
e número de animais podem influenciar as atividades na duas áreas. Para os 
comportamentos aéreo e socialização há maior freqüência para a enseada do Madeiro. Os 
deslocamentos foram mais evidenciados no Madeiro, destacando o mergulho atividade 
típica de infantes. Esses dados sugerem que as mudanças comportamentais entre ao animais 
podem ser influenciadas pela número e composição de grupo.  
 
 
 

 
Palavras chave: boto-cinza, Pipa, grupos, comportamentos  
Modalidade da bolsa: CAPES e CNPq 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: EX0417  
Título: PERFIL ELETROFORÉTICO DE PROTEÍNAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS 
NO HOSPITAL DE PEDIATRIA – HOSPED - UFRN DA CIDADE DO NATAL-RN  
Aluno: Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva (00049547429)  
Orientador: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
Co-autor: ZELIA MARIA DE SOUSA (08346852487)  

  
Resumo:  
O proteinograma é um parâmetro laboratorial que permite qualificar e quantificar as 
proteínas e auxiliar no diagnóstico e controle das alterações patológicas. O presente 
trabalho tem por objetivos estudar o perfil eletroforético das proteínas séricas das crianças 
atendidas no Hospital de Pediatria UFRN (faixa etária 0 – 15 anos), e auxiliar no 
diagnóstico de doenças ou síndromes decorrentes de insuficiência ou disfunção protéica. As 
amostras de sangue foram encaminhadas ao Laboratório de Bioquímica Clínica do 
DACT/CCS, e a eletroforese de proteína foi realizada em suporte de acetato de celulose, 
quantificadas por Densitometria. Os resultados apresentaram um perfil eletroforético 
definido quanto à separação das frações protéicas albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama 
globulina. Entre os 94 casos analisados, 51 ´pacientes (52,04%) enquadaram-se no grupo I ( 
processo Inflamatório agudo), 32 pacientes (32,66%) no grupo II (processo crônico) e no 
grupo III 11 pacientes (11,22%) apresentaram valores normais no padrão eletroforético 
analisado. Estes resultados mostram um perfil preliminar das principais patologias que 
acometem a população estudada (doenças renais, autoimunes, infecciosas, entre outras), 
sendo estes relevantes para monitoramento, auxilio e confirmação do diagnóstico das 
mesmas  

Palavras chave: eletroforese de proteinas crianças, eletroforese de proteinas crianças,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0424  
Título: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA CASA 
DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DURVAL PAIVA (CACC)  
Aluno: Anátally Suenny Brito Mila (03143993480)  
Orientador: Daisy Lima dos Santos (01863521402)  

  
Resumo:  
Câncer é um grupo de doenças caracterizadas por proliferação celular desordenadas que 
pode invadir tecidos e órgãos, podendo levar a morte. No Brasil atinge 12 a 13 mil crianças 
por ano, representando no país a 3ª causa morte de crianças entre 1 e 14 anos. A 
Desnutrição Protéica Calórica é um problema comum nos pacientes com câncer. Ambos, 
doença e tratamento contribuem para este estado nutricional. Este trabalho teve por objetivo 
avaliar dados antropométricos das crianças da CACC. O estudo foi prospectivo no período 
de 4 meses,no qual foram acompanhadas 29 crianças com diferentes diagnósticos. A 
avaliação nutricional foi realizada através dos indicadores de peso/idade, peso/altura e 
altura/idade conforme a tabela do National Center for Health Statistics. Os resultados 
obtidos foram 24% eutróficas, 37,9% desnutrição leve, 13,8% desnutrição moderada, 3,5% 
desnutrição grave, 13,8% sobrepeso I, 3,5% sobrepeso II e 3,5% sobrepeso III.  Durante o 
estudo 44,8% mantiveram, 10,4% melhoraram e 3,5% pioraram seu estado nutricional; 
34,5% não realizaram a segunda avaliação e 6,9% foram a óbitos. A terapia antitumoral 
contribui para alterações de nutrientes no paciente com câncer pela redução da ingestão de 
alimentos, absorção diminuída ou metabolismo alterado. Portanto, a desnutrição é freqüente 
em pacientes com câncer, exigindo medidas eficientes de suporte nutricional.  

Palavras chave: Avaliação Antropométrica, Câncer, Desnutrição  
Modalidade  da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0428  
Título: Perfil Estatístico das “Farmácias Caseiras” em Natal - RN.  
Aluno: Cynthia Hatuse Kitayama Cabral (01274304-39)  
Orientador: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
 

  
Resumo:  
Objetivou-se registrar o uso e conservação de medicamentos nos domicílios de Natal, por 
meio de entrevistas com seus responsáveis, anotando os dados das receitas recentes, os 
medicamentos e os locais onde foram encontrados. Estes foram computados e classificados. 
Até o momento realizou-se 195 pesquisas, observando-se que o percentual de 
medicamentos adquiridos é muito superior ao prescrito, mostrando que a automedicação 
continua presente. Os medicamentos não estão sendo bem guardados, podendo ser 
facilmente alcançados pelas crianças. Os vencidos ainda não preocupam. As doenças mais 
citadas são: Hipertensão>Alergia>Gastrointestinal. Os medicamentos Homeopáticos, 
Fitoterápicos e Genéricos são pouco conhecidos. Percebe-se uma diferença do perfil dos 
usuários, variando com a renda e instrução. Conclui-se que a população precisa de um 
programa contínuo de assistência farmacêutica envolvendo efetivamente o profissional 
farmacêutico na equipe de saúde.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0462  
Título: PREVALÊNCIA DE Schistosoma mansoni EM UMA COMUNIDADE RURAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE  
Aluno: Wladia de Sousa Avelino (67924131353)  
Orientador: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
Co-autor: Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva (00049547429)  
Co-autor: JULIA FERNANDES DE LIMA NUNES (10759433453)  

  
Resumo:  
A esquistossomose é uma parasitose endêmica em 74 países, e estima -se que seja a 
principal causa de morte em milhares de pessoas por ano, sendo considerada como um 
grave e importante problema de Saúde Pública. Este trabalho foi desenvolvido por 
acadêmicos do 11º período de Farmácia da UFRN, orientados pelos docentes da disciplina 
de Parasitologia Clínica, cujo objetivo geral foi diagnosticar a prevalência do Schistosoma 
mansoni na população de Jacoca de Cima, município de Ceará-Mirim/RN, uma vez que foi 
encontrada alta prevalência nas populações vizinhas (Jacoca de Baixo-19,7% e Jacoca dos 
Meio-26,8%) em estudos anteriores. As análises parasitológicas foram realizadas através 
dos métodos de Kato-katz e Hoffmann, Pons e Janer, onde se observou uma prevalência de 
2,9% para o Schistosoma mansoni e uma prevalência para outros helmintos como: 
Trichiuris trichiura (32,9%), Ancilostomideos (15,7%), Ascaris lumbricoides (24,3%). 
Diante dos resultados encontrados concluiu -se que a prevalência para o Schistosoma 
mansoni encontrava-se menor que as encontrada nas populações vizinhas, atribuindo-se 
este resultado aos programas de combate que vem sendo aplicados naquela região e 
conseqüentemente melhores conhecimentos sobre a infecção.  
 

Palavras chave: schistosoma mansoni, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0466  
Título: Utilização de insetos aquáticos no biomonitoramento do rio Pitimbu, RN  
Aluno: Viviane Ferreira de Medeiros (03677140439)  
Orientador: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
  

 
 
Resumo:  
Com o objetivo de se implantar um modelo padrão de coleta, bem como diagnosticar 
possíveis famílias de insetos que indiquem organismos sensíveis ou tolerantes frente à 
poluição no meio aquático, o laboratório de Entomologia da UFRN, vem realizando desde 
2001coletas mensais no rio Pitimbu-RN. As coletas dos organismos estão sendo realizadas 
em dois locais do curso do rio, ambos no município de Parnamirim. As amostras do 
material biológico são realizadas diretamente do sedimento e da vegetação, no centro e 
margens do corpo d’água, com o auxílio de peneiras de malha fina (0,3mm). Além das 
informações biológicas, dados referentes às variáveis físicas e químicas como oxigênio 
dissolvido, temperatura da água, pH, nitrato, nitrito, amônia, fosfato e fósforo total também 
estão sendo monitorados. Durante um ano de coleta foi possível detectar as Famílias: 
Gomphidae, Libellulidae, Agrionidae, Aeschinidae, Baetidae, Veliidae, Naucoridae, 
Gerridae, Notonectidae, Belostomatidae, Hydropsychidae, Pyralidae, Chironomidae, 
Simuliidae. Devido à presença de um maior número de grupos sensíveis à poluição, embora 
também tenhamos encontrado Chyronomidae, grupo tolerante à poluição, aliado aos 
parâmetros físicos e químicos, nos locais analisados, verificamos que as condições do rio se 
encontram normais. Concluímos, portanto, que nos locais analisados, as condições 
biológicas, físicas e químicas refletem uma boa qualidade da água.  
 
  

Palavras chave: Biomonitormanto, Insetos,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0467  
Título: PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DE OCLUSOPATIAS EM CRIANÇAS DA 
UNIDADE DE SAÚDE DE CIDADE DA ESPERANÇA  
Aluno: Rejane Bezerra de Lima (02144313474)  
Orientador: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
Co-autor: ANGELA CRISTINA PINTO DE PAIVA (77882806404)  
Co-autor: Patrícia Queiroz Orrico de Azevedo (02825699446) 
Co-autor: Fernando Paiva de Medeiros (02451686480) 
 

Resumo:  
O tratamento ortodôntico representa um desafio para os serviços públicos, sendo necessário 
priorizar os pacientes que tem maior necessidade destes procedimentos. O presente trabalho 
vinculado ao projeto UNI (“Uma Nova Iniciativa”) objetivou prevenir e interceptar 
oclusopatias em crianças com dentição mista, referenciadas pela Unidade de Saúde da 
Cidade da Esperança à Faculdade de Odontologia/UFRN, no período de março a junho de 
2002. Para tanto, identificou-se as oclusopatias e o grau de necessidade de tratamento 
dessas crianças, como critério de inclusão no projeto. Na avaliação da necessidade de 
tratamento, utilizou-se o índice IOTN (Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico), 
que possui dois componentes: um estético (AC), e um de saúde dental (DHC), que objetiva 
graduar oclusopatias. Foram examinadas 53 crianças, as quais foram categorizadas em 
nenhuma (NNT), moderada (MNT) e severa necessidade de tratamento (SNT). De acordo 
com os resultados, a má-oclusão predominante foi a classe II de Angle (39,6%); sendo a 
característica oclusal mais freqüente a deficiência de espaço (52,3%). No que se refere ao 
IOTN-DHC, o valor da mediana correspondeu ao escore 4 (severa necessidade de 
tratamento); a subcategoria foi a (d) referente ao deslocamento de ponto de contato. A 
mediana dos valores obtidos para o IOTN-AC correspondeu ao escore 6 (fator estético de 
moderada necessidade de tratamento). Com estes resultados selecionou-se os pacientes (n = 
22) que foram submetidos ao tratamento ortodôntico específico.  

Palavras chave: OCLUSOPATIAS, PREVENÇAO, INTERCEPTAÇÃO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0481  
Título: PREVENÇÃO E INTERCEPTAÇÃO DE MALOCLUSÕES : A VIABILIDADE 
DE EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA EM SAÚDE PÚBLICA  
Aluno: Rejane Bezerra de Lima (02144313474)  
Orientador: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
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Co-autor: Hallissa Simplício (90405374453)  
Co-autor: Marcus Fúlvio Macedo Pascoal (02419811402) 

 
Resumo:  
O diagnóstico prévio de uma oclusopatia possibilita a prevenção e interceptação de sua 
progressão através de medidas simples e de baixo custo sendo, portanto, viáveis quanto à 
sua execução no serviço público. Diante do exposto, o presente trabalho vinculado ao 
projeto UNI (“Uma Nova Iniciativa”) objetivou prevenir e interceptar as oclusopatias de 
crianças encaminhadas pela Unidade de Saúde da Cidade da Esperança à Faculdade de 
Odontologia da UFRN, no período de março a junho de 2002. Para tanto, realizou-se 
previamente o diagnóstico das oclusopatias e do grau de necessidade de tratamento dessas 
crianças, através do índice IOTN (Índice de Necessidade de Tratamento Ortodôntico). A 
demanda (n= 53) foi classificada em nenhuma (NNT), moderada (MNT) e severa 
necessidade de tratamento (SNT). Os pacientes com SNT apresentaram freqüentemente 
má-oclusão classe II de Angle (39,6%), sendo indicado o uso de aparelhagem removível 
extra-bucal (AEB). Uma outra oclusopatia freqüente foi o apinhamento dentário (52.3%), 
que teve como plano de tratamento o arco lingual com desgaste seletivo de dentes decíduos. 
Após a instalação dos aparelhos, os pacientes foram submetidos a avaliações periódicas e 
em todos os casos houve uma boa aceitação por parte dos pacientes quanto ao uso do 
aparelho. No que se refere à biomecânica dos aparelhos estes mostraram uma boa 
efetividade, evitando a progressão e conferindo resolutividade as oclusopatias.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0494  
Título: DETERMINAÇÃO DE NITRITO RESIDUAL EM LINGUIÇAS CASEIRAS E 
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Orientador: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  

 
 
 
Resumo:  
Os nitritos são compostos nitrogenados naturalmente presentes em vegetais, água e solo, 
entretanto são utilizados como aditivos intencionais em produtos cárneos. Devido a sua 
ação bateriostática principalmente contra o Clostridium botullinum, e por conferir sabor, 
aroma e cor avermelhada desejáveis nestes produtos. A legislação brasileira permite o uso 
de nitrito, de sódio ou potássio, em produtos cárneos limitando em 200mg/kg de alimento. 
Apesar de sua propriedade conservante e adjuvante o nitrito oferece risco a saúde humana 
pois in vivo são agentes metemoglobinizantes, afetando o carreamento de O2 podendo 
levar a hipóxia, mais em crianças. Nos adultos o maior risco esta na formação de 
compostos N-nitrosos de alto potencial cancerígeno. O risco a que os nitritos, colocam a 
população, pode ser aceitável frente aos problemas econômicos e a grande utilização dos 
mesmos como conservante antimicrobiano de alimentos. Diante da situação este trabalho 
tem por objetivo verificar se o teor de nitrito residual nas amostras está de acordo com 
limite estabelecido. Foram analisadas 06 amostras de lingüiças caseiras coletadas em 
diferentes pontos da cidade e 05 industrializadas de marcas diferentes e analisadas pelo 
método de Giess-Ilosvay para posterior leitura em espectrofotômetro. Nas 06 amostras de 
lingüiças caseiras as concentrações foram baixas ou mesmo não detectadas pelo método 
utilizado enquanto nas industrializadas a concentração de nitrito ficou dentro do limite 
permitido.  
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Resumo:  
O trabalho em questão aborda o assunto sobre o controle de estoque no Restaurante 
Universitário – UFRN, sendo este um estudo diagnóstico que visa observar o planejamento 
de compras de gêneros e outros materiais necessários ao funcionamento da Unidade de 
Alimentação e Nutrição – UAN; avaliar o fluxograma de recebimento, estocagem, 
distribuição de gêneros alimentícios e outros materiais, utilizando diagrama de fluxo; e 
verificar a influência da política de compra e sua relação com a periodicidade de 
abastecimento vigente no restaurante, através de formulários estruturados. Dentre os 
critérios para a avaliação do funcionamento de uma UAN e conseqüentemente do seu 
controle de estoque, TEIXEIRA (1997), afirma que estão a elaboração dos cardápios do 
período programado, a previsão para compras, a solicitação ao fornecedor, a recepção e o 
armazenamento de mercador ias e a requisição ao almoxarifado. Baseado nas observações e 
nos dados coletados e analisados, identificou-se: a falta de um controle rígido com os 
fornecedores; falta de supervisionamento por técnicos durante o fluxo do alimento, desde a 
recepção até sua  distribuição para os setores de produção; período indeterminado para o 
monitoramento das câmaras frigoríficas e dedetização da UAN; profissionais não 
capacitados para o cargo de almoxarife e enfim falta de um plano contra fraudes no 
controle de estoque.  
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Resumo:  
O fato de um número relevante de estudantes universitários lancharem nas cantinas do 
Campus Universitário em substituição ao almoço, despertou a realização deste trabalho que 
buscou revelar o valor nutricional destes lanches em relação ao almoço servido pelo RU, 
como ainda correlacionar o custo nas duas situações. Os principais objetivos consistem em 
identificar a formulação do cardápio que está substituindo o almoço e determinar a sua 
composição nutricional; analisar comparativamente a composição nutricional dos lanches 
das cantinas com o almoço servido pelo RU; e comparar o custo destes lanches com o do 
almoço do referido restaurante. O tipo de estudo desenvolvido foi um inquérito transversal, 
onde a população constitui-se de alunos universitários. Para o cálculo da amostra, realizou-
se um estudo preliminar e foram escolhidas 05 cantinas e o tamanho da amostra foi 
estimado em 100 estudantes. A edição e análise dos dados foram verificadas no software 
EPI-INFO. Os resultados obtidos revelaram um alto índice de omissão de almoços para a 
prática de lanches, onde o motivo mais evidenciado foi a falta de tempo. O custo dos 
lanches em geral, foi inferior ao custo do almoço servido pelo RU, em contrapartida os 
valores nutricionais encontrados nesses lanches evidenciaram uma refeição desequilibrada 
e inadequada, sendo bastante pobre em fibras e nutrientes.  
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Resumo:  
O ensino superior brasileiro tem se pautado através dos anos seguindo uma lógica de 
mercado, que através da reforma universitária de 1968 organiza um modelo fragmentado de 
ensino e repleto de dicotomias centrado em processos de ensino-aprendizagem tradicionais, 
que é baseado na transmissão do conhecimento e na experiência do professor. O objetivo 
deste estudo é comparar as percepções e atitudes dos alunos egressos da Disciplina Saúde e 
Cidadania (SACI) com grupos de alunos que não que não tiveram oportunidade de cursar 
esta disciplina. O universo deste estudo foram alunos matriculados em disciplinas 
curriculares dos cursos de Graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte compostos em duas amostras por curso. O 
método de pesquisa deste estudo consistiu em abordagem qualitativa e exploratória a partir 
da técnica de entrevista de grupo focal com a amostra compreendida de trinta pessoas em 
que são detectadas as percepções dos alunos acerca do ensino universitário e da saúde. Os 
resultados sobre a discussão dos participantes mostram as várias concepções dos alunos, 
apontando a real importância da SACI para a formação acadêmica e cidadã. Este estudo 
visa possibilitar uma discussão que fermente o aprimoramento das mudanças de projetos 
político-pedagógicos voltados para a formação de um profissional capacitado, crítico e 
reflexivo acerca dos processos de mudanças constantes do sistema de saúde brasileiro.  
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Resumo:  
A adolescência consiste em uma etapa evolutiva caracterizada por transformações 
biológicas, psicológicas e sociais que influenciam no comportamento alimentar. Em face da 
vulnerabilidade desse grupo, se fez necessário uma investigação direta das práticas 
alimentares deste grupo, uma vez que se acumulam evidências de que características 
qualitativas da dieta são importantes na definição do estado de saúde. A pesquisa teve como 
objetivos principais analisar qualitativamente alimentos usualmente consumidos, além de 
outras práticas alimentares comuns nesta fase. O estudo tratou-se de um inquérito 
transversal com 60 adolescentes escolares na faixa etária de 14 a 17 anos que cursavam o 1º 
ano do ensino médio do CEFET-RN no ano de 2002, selecionados de forma aleatória e os 
dados foram analisados através do software EPI-INFO. Em relação ao estado nutricional 
verificou-se que a maioria encontrava-se com peso normal (91,7%), consumiam os 
principais grupos de alimentos listados de forma satisfatória. Também foi verificado que 
esses jovens não tinham o hábito de realizar dietas (83,3%) ou consumir alimentos 
dietéticos. Por outro lado a pesquisa também revelou que é prática comum entre esses 
jovens consumir alimentos fontes de “calorias vazias” presentes em lanchonetes e fast-
foods de forma freqüente, um erro alimentar que, se contínuo, poderá vir a prejudicar a 
saúde atual e futura dos mesmos, predispondo-os a doenças crônico-degenerativas.  
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Resumo:  
A preocupação do controle da dengue no nosso meio, mais precisamente no campus foi 
despertada, nos primeiros meses deste ano, após a constatação de pequenos focos isolados 
do mosquito transmissor.A partir deste fato, entre abril e maio, foram utilizadas 55 
armadilhas ovitrampas em 14 setores do campus para verificar a presença do vetor. As 
armadilhas em número de 3 a 6 por setor, foram instaladas nas dependências internas e 
externas durante cinco dias consecutivos. Nas armadilhas, foi utilizado feno, na diluição de 
10g/10l como substância atrativa para postura dos ovos pelas fêmeas do A.aegypti. Ao 
longo de oito semanas de investigação e de acordo com o método empregado, foi possível 
monitorar e impedir a emergência de aproximadamente 4.000 novos mosquitos em 14 
setores da UFRN, reduzindo assim a possibilidade de transmissão do vírus da dengue nosso 
meio. Os setores reincidentes quanto aos focos do mosquito são: PABx, Estação de 
Tratamento de Esgotos e Centro de Biociências. Os novos focos encontrados neste 
biomonitoramento foram: Setores de aulas I, II, III, IV, V, Centro de Convivência, 
Biblioteca, CCHLA, Centro de Tecnologia, CCSA e Reitoria. Diante dos resultados 
encontrados, sugerimos a direção central da UFRN uma vigilância e controle do 
transmissor nos setores positivados e, se possível mais acentuadamente no setor de aulas I, 
III e Centro de Biociências, devido aos focos do A. aegypti identificados.  
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Resumo:  
Com o crescimento da utilização de produtos a base de plantas medicinais pela população, 
surgiu também à necessidade da avaliação de qualidade desses insumos que são preparados 
principalmente com matérias – primas de origem vegetal de procedência e manipulação 
desconhecidas, o que favorece sobremaneira a contaminação por microorganismos, muito 
deles patogênicos. Por se tratar de preparações feitas de maneira artesanal e domiciliar, sem 
a utilização de conservantes, favorecendo tal contaminação. O preparo desses lambedores 
será avaliado através das características físico-químicas, de maneira a fornecer um produto 
com especificações adequadas. Constitui objetivo deste trabalho avaliar a qualidade de 
produtos naturais (lambedor) comercializados no estado do Rio Grande do Norte. As 
amostras foram analisadas, tendo como parâmetros de qualidade a avaliação físico – 
química (determinação de pH, teor alcoólico, viscosidade, determinação de resíduo seco e 
partículas estranhas) e análise microbiológica (método de contagem em placa ). As 
informações contidas no rótulo também foram analisadas no tocante a data de fabricação, 
prazo de validade, composição e indicação. Foi feita uma comparação com o preço de 
aquisição desses produtos com os industrializados. De acordo com as análises realizadas, 
verificou-se um comprometimento das amostras no tocante a conservação e presença de 
microorganismos.  
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Resumo:  
O desenvolvimento de medicamentos genéricos é uma realidade, e são muitos os 
laboratórios interessados. A amoxicilina é uma penicilina semi-sintética de amplo espectro 
que provoca a morte e lise celular dos microorganismos atingidos, através da interferência 
na biossíntese da parede celular da bactéria, considerada assim, um excelente fármaco no 
combate a infecções provocadas por microorganismos. Para desenvolver um medicamento 
eficaz e seguro deve-se ter conhecimento das propriedades físicas e físico-químicas do 
fármaco e dos excipientes e empregar a técnica de fabricação mais adequada à forma 
farmacêutica proposta. O objetivo deste trabalho é o estudo da pré-formulação para a 
produção de um equivalente farmacêutico à base de amoxicilina, sendo então realizadas as 
análises das propriedades tecnológicas e reológicas, estando o ângulo de repouso passando 
por um processo de revalidação.Foram feitas misturas de amoxicilina em diversas 
concentrações com Aerosil200Ò e estearato de magnésio, que são deslizantes, com o 
objetivo de melhorar as análises das propriedades reológicas, visto que, a amoxicilina 
apresenta higroscopia significante. Os resultados obtidos de todas as misturas foram 
variados, mostrando que a adição de deslizantes é o primeiro passo importante para o 
estudo de pré-formulação, que irá contribuir para a formulação adequada e obtenção de um 
medicamento genérico.  
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Resumo:  
Os baixos níveis de mutação nas células são devidos à presença de vias enzimáticas, que 
reparam os danos no DNA. Diversos genes de reparo de DNA têm sido clonados e seus 
produtos caracterizados, principalmente em bactérias, leveduras e mamíferos. A via de 
reparo por excisão de base envolve principalmente a correção de danos de base que causam 
uma menor distorção na estrutura da hélice do DNA, tal como desaminação, oxidação, 
alkilação. A Uracil DNA glicosilase é a principal enzima responsável pela excisão de 
uracil. Essa base é o resultado da desaminação da citocinina, o que pode levar a mutações 
após ciclos de replicações. O objetivo desse trabalho foi à identificação dos domínios 
funcionais da provável proteína UNG de cana-de-açúcar, utilizando-se para isso algumas 
ferramentas de bioinformática disponíveis na internet, como ORF finder do NCBI para 
obtenção do melhor quadro de leitura, e os programas InterProScan e o RPS Blast para 
identificar domínios funcionais. Foi obtida a seqüência nucleotídica de um clone de cDNA 
de cana-de-açúcar homólogo a UNG, a ORF encontrada codifica uma provável proteína de 
292 aa, cujo melhor e-value (e-46) foi obtido com a seqüência de UNG de Arabidopsis 
thaliana. Além de domínios de UNG foi também identificado um possível sinal de 
localização nuclear.  
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Resumo:  
Este estudo objetivou verificar a relação entre saúde bucal, avaliada por indicadores 
tradicionais e a percepção do indivíduo no que concerne aos efeitos da saúde bucal em sua 
qualidade de vida. Realizou-se a avaliação de saúde na perspectiva biológica pela aplicação 
dos índices CPO-D (cariados, perdidos e obturados) e CPI (Índice Periodontal 
Comunitário) e índice de edentulismo. A percepção foi obtida pela aplicação do índice de 
impactos dentais na vida diária (DIDL). A coleta de dados foi realizada em domicílios, a 
partir de um desenho amostral probabilístico que utilizou, para a estratificação, setores 
censitários e quadras urbanas sorteados em diferentes estágios. Foram coletados, em 
indivíduos adolescentes, adultos e idosos de Natal-RN, dados relativos à condição dental e 
ao DIDL. Os resultados indicaram que CPO e CPI não se correlacionam com a percepção 
de saúde bucal (p=0,77 e 0,69 respectivamente), contudo os componentes do CPO vistos 
isoladamente, estiveram fortemente relacionados com a percepção. O percentual do 
componente cariado apresentou relação direta com o grau de insatisfação, ocorrendo o 
inverso com o componente obturado. A necessidade de prótese e o grau de edentulismo se 
mostraram fortemente relacionados com a insatisfação (p<0,001). Concluiu-se que os 
indicadores biológicos de cárie, desde que analisados adequadamente, são bons preditores 
dos impactos da saúde bucal na qualidade de vida e indicadores de desigualdades no acesso 
aos serviços de saúde.  
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Resumo:  
O objetivo deste estudo foi determinar os possíveis fatores etiológicos em 60 crianças (40 
meninos e 20 meninas) com o diagnóstico de crise epiléptica em nível ambulatorial.. Os 
casos foram selecionados com base em dois critérios: 1) ter apresentado pelo menos uma 
crise epiléptica espontânea e 2) informações completas nos prontuários. Os dados foram 
obtidos por meio de um protocolo padrão para epilepsia. Os resultados foram: idade da 
primeira crise 0 a 13 anos ; os principais tipos de crises - generalizadas (45/76,5%) e 
parciais (17/23,5%) ; antecedentes familiares positivos para epilepsia em 52,1% dos casos ; 
principais fatores etiológicos – pré-natal (9/15%), pós -natal (12/20%), neonatal (13/21,6%), 
pré e neonatal (1/1,6%) pós e neonatal (1/1,6%). Os fatores etiológicos das crises 
epilépticas são de fundamental importância para o tratamento e formular prognóstico. Em 
nossa amostra o fator mais importante foi o neonatal o que nos faz concluir que é possível 
prevenir futura crise epiléptica em nossas crianças com atendimento neonatal de qualidade.  
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Resumo:  
Galactanas sulfatadas têm aplicabilidade nas indústrias farmacêutica e alimentícia. A 
Hypnea musciformes é uma alga marinha vermelha que possui esses polissacarídeos na 
parede de suas células. Essa alga foi coletada, delipidada e submetida à proteólise. O cru de 
polissacarídeos sulfatados obtido foi complexado com uma resina de troca iônica e 
descomplexado com concentrações crescentes de NaCl 0,15-3,0M, obtendo-se desta forma , 
nove frações. Os açúcares constituintes destas frações foram caracterizados através de 
cromatografia descendente em papel em diversos sistemas de solventes. Eletroforese em gel 
de agarose em tampão PDA, pH 9,0 demonstrou que as frações possuíam metacromasia, 
indicativo da presença de sulfato. Os vários métodos quantitativos empregados constataram 
que as frações continham teores de proteínas entre 0 e 1,58%; sulfato entre 1,2 e 8%, e 
concentração de açúcares totais entre 7,2 e 36%. As frações F5 e F6, eluídas com NaCl 1,0 
e 1,5M, respectivamente, apresentaram um perfil eletroforético homogêneo e rendimento 
satisfatório. Testes realizados com as frações F5 (NaCl 1,0M), F8 (NaCl 2,5M) e F9 (NaCl 
3,0M), numa escala de 0 a 4, demonstraram que estas possuem ação anticoagulante da 
ordem de 2, 2 e 3 respectivamente. Eletroforese em poliacrilamida, tampão barbital pH 5,8, 
demonstrou que a fração F6, eluída com NaCl 1,5M apresenta massa molecular em torno de 
12 KDa.  
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Resumo:  
A tuberculose é uma doença milenar que ainda está presente nos dias atuais apesar de 
esforços das autoridades competentes. No Brasil, as mortes oficialmente atribuídas à 
tuberculose somaram 5928, em 1996. Segundo o prognostico da OMS, no período de 1994-
2004 terão morrido, na população mundial, 30 milhões de tuberculosos. Felizmente, o 
índice de cura no Brasil alcança, 75% de casos tratados. A rifampicina e a isoniazida são os 
fármacos de eleição para o tratamento da tuberculose. O objetivo do presente trabalho é 
realizar estudos de pré-formulação de uma forma farmacêutica sólida da associação de 
isoniazida e rifampicina verificando o comportamento desses fármacos frente a diversos 
coadjuvantes farmacotécnicos tais como estearato de magnésio, metilcelulose e 
carboximetilcelulose. Foram efetuadas misturas dos fármacos com os adjuvantes para 
avaliação das propriedades reológicas dos pós tais como: determinação do ângulo de 
repouso, volume aparente e volume de compactação, densidade aparente e densidade de 
compactação, do Fator de Haunsner e a verificação da interação entre os fármacos e os 
adjuvantes. A análise dos fármacos foi realizada de acordo com o preconizado pela 
Farmacopéia Britânica. Os resultados obtidos com as misturas foram variados mostrando a 
necessidade de um estudo com outros coadjuvantes tecnológicos.  

Palavras  chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Através de um trabalho de “Data Mining” ligado ao genoma da cana-de-açucar SUCEST 
(FAPESP), foram identificados alguns clones que apresentam homologia à genes de Reparo 
por Excisão de Bases. Este mecanismo consiste na excisão de bases lesadas pela ação de 
diferentes enzimas, entre elas as AP endonucleases. Estas são enzimas que reconhecem e 
clivam sítios abásicos. O objetivo deste trabalho foi de analisar in silico um clone 
homólogo a uma AP endonuclease. Usando o programa Blast P foi observado uma 
identidade de 89% (245 aminoácido alinhados versus 273 aminoácido) com Oriza sativa e 
com Arabidopsis thaliana uma identidade de 71% (196 aminoácido alinhados com 273 
aminoácido). Na cana-de-açúcar esta proteína é menor do que a encontrada em Oriza sativa 
e Arabidopsis thaliana, por isso foi importante determinar se existe a presença de um 
domínio funcional nesta seqüência. Com o auxilio do programa Pfam, foi encontrado na 
seqüência em estudo um domínio conservado de AP endonucleases de tamanho similar ao 
encontrado, por exemplo, em E. coli. Assim, estes resultados preliminares sugerem que esta 
seqüência de DNA seja traduzida numa proteína funcional. É importante no futuro que seja 
realizado uma análise funcional deste gene utilizando tanto sistemas procariotos e 
eucariotos.  
 

Palavras chave: Cana-de-açúcar, Reparo por excisão de bases,  
Modalidade da bolsa: CNPq 
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Resumo:  
Avaliar a evolução da qualidade da assistência pré-natal prestada às gestantes residentes no 
bairro de Felipe Camarão, Natal-RN, entre 1996-2000. Analisou-se dados referentes aos 
anos de 96, 98 e 2000, sendo a amostra 50% do total de gestantes atendidas em cada ano 
(533 em 96,432 em 98 e 398 em 2000). Os dados foram coletados nos arquivos das 
Unidades de Saúde de Felipe Camarão, Análise estatística: as freqüências das variáveis nos 
anos considerados foram comparadas pelo teste qui-quadrado e teste exato de Fisher 
(significância de 5%). Analisando-se as taxas de gravidez de acordo com a faixa etária, 
observou-se aumento do percentual de grávidas adolescentes (10-19 anos), no período 
considerado (25,5% em 96, 27,5% em 98 e 30,2% em 2000;p<0,05). Analisando-se 
separadamente a amostra de gestantes adolescentes, observou-se aumento no grupo de 15-
19 anos.Com relação à idade gestacional na primeira consulta, observou-se aumento 
progressivo, nos anos avaliados, na freqüência de gestantes que iniciaram precocemente o 
pré-natal. Os percentuais de mulheres que iniciaram o pré-natal até a 15ª semana de 
gestação foram de 26,3% em 96, 31,9% em 98 e 40,7% em 2000(p<0,0001).Quanto ao 
número de consultas realizadas no pré-natal de forma ideal: em 96 (16,1%), elevando-se 
significativamente para 54,6% em 98 e 46,2% em 2000(p<0,0001).Com relação à 
realização de exames: em 96, a taxa de pré-natal com exames representou 37,1%do total, 
elevando-se para 64,6 % em 98 e 64,3 % em 2000 (p<0,0001)  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Atualmente existe uma maior preocupação em fazer uma alimentação inteligente, tipo a 
vegetariana, de forma a termos saúde e bem estar. Esses fatos surgiram como preocupação 
do consumo de alimentos que não prejudicasse a saúde e fortalece a condição física, 
emocional e psíquica. Foi aplicado um questionário a 62 clientes de um Restaurante Self-
Service Natural na cidade de Natal – RN, no intervalo das 11:30 as 13:30, em março de 
2002. Evidenciou-se que 80,65% do total não são adeptos ao vegetarianismo. Dentre os 
19,35% que são vegetarianos vimos que houve uma concentração dos mesmos na faixa 
etária de 42 a 51 anos, distribuídos igualmente entre os sexos e que em sua maioria 
possuíam um grau de instrução elevado e uma renda familiar acima de 10 salários mínimos; 
estando também dispersos nas mais variadas categorias profissionais. Entre os vegetarianos 
observou-se que 33,33% são ovo-lacto-vegetarianos, 16,67% vegans, 8,33% cerealistas e 
41,67% outros. Distinguiu-se que o motivo pela procura era em sua maioria baseada no 
estilo de vida e que esta se dava de 1 a 3 dias por semana, sendo a maioria deles, da mesma 
forma, adeptos há alguns anos. E para que ocorresse esta adaptação levou-se em geral 
algumas semanas. Diante disso pode-se notar que a maioria das pessoas que procuram este 
tipo de estabelecimento não o fazem com intuito de tornar-se vegetariano, mas sim com a 
preocupação de obter uma alimentação acima de tudo saudável.  

Palavras chave: vegetarianismo, alimentação, dieta  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Farmacogenética é uma sub-área da genética que estuda a resposta às drogas em função das 
características genéticas das populações. Nos programas ministrados em disciplinas de 
genética para farmácia, este tema é pouco abordado. Uma das razões que levam a isto é a 
escassez de textos e material didático sobre o assunto. O objetivo deste trabalho é de 
levantar material didático através de sites específicos da internet sobre farmacogenética e 
criar condições para a elaboração de uma brochura didática para os estudantes do curso de 
Farmácia. A metodologia utilizada consiste em acessar programas de busca tais como 
www.altavista.com, www.yahoo.com e www.google.com, e entrar palavras-chaves tais 
como "farmacogenetica" entre outras. Procede -se então a uma triagem das homepages 
interessantes para a brochura procurando responder a critérios da organização do texto. 
Estes critérios vão desde conceituações, histórico, a exemplos práticos. Os resultados 
preliminares destas buscas geraram mais de 500 homepages acessáveis para triagem a partir 
destes três programas de buscas o que sugere um grande potencial de dados para a 
confecção do texto.  

Palavras chave: farmacogenetica, farmacogenetica, farmacogenetica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil clínico de 32 crianças (19 meninos / 13 meninas) 
que apresentaram crise epiléptica única.Trata-se de um estudo retrospectivo de crianças 
com crise epiléptica única atendidas por um período de um ano (janeiro 2001 / janeiro 
2002) no Ambulatório de Neurologia Infantil do Hospital de Pediatria (HOSPED-UFRN). 
O estudo das variáveis foi realizado por meio de um protocolo padrão com base nas 
informações dos prontuários. Os casos com prontuários incompletos foram eliminados. Os 
principais resultados foram: idade da crise foi de recém nascido a 12 anos, com pico 
máximo no primeiro ano de vida; 4 casos as crises foram parciais e em 14 foram 
generalizadas; 3 casos relataram fatores precipitantes; o exame neurológico foi normal em 
30 casos e DNPM alterado em dois casos; em 10 casos antecedente familiar positivo para 
epilepsia; o EEG foi normal em 13 casos; quinze casos foram tratados e apenas dois casos 
houve recidiva das crises. Neste perfil destacam-se três fatores que podem explicar o alto 
índice de crise única sem recidiva: exame neurológico e DNPM normais em 99,9% , e 
antecedentes familiares positivos para epilepsia. Podemos inferir neste contexto que a crise 
única tem um bom prognóstico e conseqüentemente sugere o não tratamento de crise 
epiléptica única na criança.  

Palavras chave: CRISE EPILÉPTICA ÚNICA, NEUROEPIDEMIOLOGIA, PRIMEIRA 
CRISE EPILÉPTICA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Na natureza ocorre uma grande diversidade de estruturas químicas biologicamente ativas 
que podem servir para a síntese de um grande número de fármacos. Alguns destes produtos 
naturais têm potencial tóxico e podem causar danos ao organismo, dentre estes, as lesões de 
DNA.Este trabalho visa à análise de uma possível ação mutagênica do Óleo de Coco 
Saponificado (OCS), uma substância com propriedades tensoativas, extraída da espécie 
Cocos nucifera, muito comum no Brasil. Uma análise da citotoxicidade e da freqüência de 
mutação realizado com cepas de Escherichia coli, CC104 e CC104mutMmtuY mostrou que 
o OCS foi capaz de reduzir a freqüência de mutação espontânea na cepa com dupla 
deficiência, sugerindo um potencial antioxidante, assim como não se mostrou citotóxico. 
Foi utilizado também o SOS cromoteste com intuito de avaliar seu potencial genotóxico 
para as cepas PQ35 e PQ37 (uvrA). Os resultados obtidos mostraram que o composto não é 
capaz de induzir a resposta SOS. Resultados negativos quanto a mutagenicidade também 
foram obtidos no teste de Ames. Este foi realizado com as cepas TA100 e TA104, capazes 
de detectar substituições dos pares de base, e TA98 que detecta alteração do quadro de 
leitura. Estas cepas foram tratadas com diferentes concentrações do OCS em presença e 
ausência de ativação metabólica e depois foi procedido o método de incorporação em 
placas. Em conjunto, os resultados obtidos indicam que o OCS não apresenta atividade 
genotóxica.  

 

Palavras chave: Surfactante, OCS, Mutagenese  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Dentre as neoplasias malignas que mais comumente acometem as crianças, as leucemias 
assumem papel de destaque e, dentre elas, a Leucemia Linfoblástica Aguda é a mais 
freqüentemente observada e, juntamente com os episódios agudos de leucemia crônica, 
produzem as mais significativas lesões orais. Essas complicações podem resultar da própria 
doença ou do tratamento instituído, já que as drogas utilizadas no combate a enfermidade 
afetam a capacidade imunológica do indivíduo e mitótica das células do epitélio oral, 
gerando atrofia do mesmo. Esse fato aliado a diminuição da capacidade imunológica, 
favorece o aparecimento da mucosite e ulcerações alem de potencializar a patogenicidade 
de microorganismos, sejam eles bactérias ou fungos. Com vistas à prática de uma ação 
preventiva eficiente, foi instituído durante o tratamento bochechos diários com solução de 
gluconato de clorexidina a 0,12%, por ser um anti-séptico de largo espectro e alta 
substantividade, que torna o epitélio da mucosa oral menos susceptível a ação desses 
microorganismos. O presente trabalho objetiva identificar os prováveis microorganismos 
que participam das alterações na mucosa de crianças com LLA, alem de investigar o 
significado preventivo do uso da clorexidina sobre essa microbiota em crianças portadoras 
de LLA internadas no Hospital Infantil Varela Santiago, submetidas quimioterapia 
antineoplásica.  

Palavras chave: Leucemia, Microbiologia, Mucosite  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A definição de um protocolo ideal de extração de DNA para PCR a partir de um 
determinado tecido é de fundamental importância para o êxito da reação. O objetivo deste 
trabalho é testar três diferentes tipos de protocolos de extração de DNA genômico em 
tecidos de folha de noz-moscada e escolher aquele que proporcione DNA de melhor 
qualidade. A metodologia empregada consistiu na trituração, com auxílio de nitrogênio 
líquido, de 1 disco de folha, coletado com a tampa de um tubo "eppendorf", para o 
protocolo 1, e de 1g de folha para os protocolos 2 e 3. O material vegetal foi em seguida 
dissolvido nos tampões específicos (protocolo 3=CTAB) e procederam-se a centrifugações, 
purificações com fenol:clorofórmio:álcool isoamílico, e precipitações em álcool. As 
quantidades de DNA precipitado foram dosadas em espectrofotômetro a 260nm e 
visualizadas em gel de agarose 1,5%. Os resultados mostraram que as quantidades de DNA 
extraído a partir de 1g são semelhantes, enquanto que a mini-extração não se mostrou tão 
eficiente produzindo baixo rendimento. Observou-se também que no protocolo de extração 
em que se utiliza a substância CTAB, o DNA mostrou-se menos degradado sendo 
provavelmente aquele que melhor se presta às reações de PCR.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este estudo consistiu em pesquisar os fatores de risco (obesidade, hereditariedade, idade 
acima de 40 anos e sexo feminino) envolvidos com o surgimento da colelitíase no Rio 
Grande do Norte, pretendendo-se determinar a prevalência dos mesmos em paciente 
submetidos a colecistectomia no HUOL no período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2002.  
Foi realizado um estudo seccional, tendo como variáveis independentes os fatores que 
predispõem à doença. Utilizou-se uma observação indireta ou documental, onde foram 
analisados 252 prontuários. Os dados foram analisados através do programa EPI-Info 6.04 e 
posteriormente apresentados sob a forma de gráficos. A população de estudo consistiu 
predominantemente de pessoas do sexo feminino, com idade superior a 40 anos, faiodermas 
e com 1º grau de escolaridade. Houve uma maior prevalência de pessoas com idade 
superior a 40 anos (62,0%) e do sexo feminino (87,0%). 19,5% das pessoas com relato de 
história familiar referiram a doença na família, enquanto 32,0% daquelas em que havia 
referência à obesidade encontravam-se nesta situação. 51,9% dos casos apresentaram 
simultaneamente dois fatores de risco (sexo e idade). Do exposto, constatou-se uma alta 
prevalência de colelitíase em pessoas do sexo feminino e com idade superior a 40 anos, não 
sendo observado o mesmo para a obesidade e a história familiar, provavelmente devido ao 
fato do mal preenchimento dos prontuários pelos médicos.  

Palavras chave: Epidemiologia, Fatores de Risco, Colelitíase  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
As moscas-das-frutas ocupam uma posição de destaque entre as maiores pragas da 
fruticultura devido ao seu elevado potencial biótico, grande número de plantas hospedeiras, 
rápido estabelecimento e desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo o 
conhecimento das atividades proteolíticas presentes em intestinos de Ceratitis capitata nos 
diferentes estágios larvais e o isolamento da principal atividade proteinásica. Essa 
caracterização é de suma importância, pois possibilitará a indicação de potenciais inibidores 
enzimáticos como fatores de resistência para insetos pragas, vindo a ser um modelo 
promissor na redução do uso de inseticidas de toxidez elevada. Para isso, intestinos das 
larvas foram dissecadas e extratos enzimáticos preparados. As enzimas hidrolisaram os 
substratos: azocaseína a pH 6,5 – 9,0; hemoglobina a pH 3,0 – 5,0; e BApNA a pH 8,0 e 
9,0. As principais atividades enzimáticas do tipo azocaseinolítica e hemoglobinásica foram 
verificadas no 3o estágio larval, enquanto que a bapnásica revelou-se mais intensa no 2o 
estágio. A caracterização das enzimas presentes nos intestinos revelou predominância de 
atividade do tipo serínica (tripsina e quimotripsina) por meio da utilização de vários 
inibidores específicos de enzimas. Essa atividade proteolítica foi isolada por cromatografia 
em Gel Filtração Sephacryl S-300 e por Afinidade em Benzamidina-Sepharose 4B.  

 

Palavras chave: Ceratitis capitata, proteinases, moscas-das-frutas  
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Resumo:  
A C. violaceum é uma bactéria gram-negativa, de vida livre, encontrada no solo e nas águas 
do Rio Negro, possuindo um genoma de 4,5 MB e apresenta um grande potencial 
biotecnológico. Os organismos dependem de um suprimento constante de energia para 
viver, o qual é obtido através de uma série de reações bioquímicas ligadas ao metabolismo 
de energia. Este trabalho está inserido dentro da anotação do genoma da C. violaceum, 
como parte do Projeto Genoma Brasileiro, ficando sob nossa responsabilidade a análise de 
ORFs envolvidas com o metabolismo de energia. Após a análise feita pelo programa 
BLAST foram identificadas 342 ORFs, as quais codificam para genes das vias do 
metabolismo energético, enquanto E. coli apresenta 306 genes, e P. aeruginosa 166. Dentre 
os genes identificados estão os das enzimas SoxM, SoxB, FixN e citocromo bd (relacionada 
com estresse oxidativo) o que demonstra que C. violaceum obtém energia em condições 
variadas de concentração de oxigênio. Além desses genes estão frdA e frdD, o que sugere 
que essa bactéria utiliza, na ausência de oxigênio, o nitrato ou o fumarato como fonte de 
energia, e os genes responsáveis pela realização de fermentações do tipo ácido-mista e 
alcoólica. Esses dados sugerem que C. violaceum parece ter um eficiente aparato para a 
produção de energia sob circunstâncias ambientais aeróbicas e anaeróbicas, o que lhe 
garante grande versatilidade de adaptação e multiplicação. Apoio financeiro: MCT/CNPq  

Palavras chave: Anotação, Chromobacterium violaceum, Metabolismo energético  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
A transformação de plantas é uma das técnicas que permitem a caracterização funcional de 
genes. Especificamente, a obtenção de regenerantes contendo genes repórteres é um dos 
exemplos desta tecnologia. O objetivo deste trabalho foi de produzir plantas transgênicas de 
Nicotiana tabacum contendo gene repórter gus sob controle de seqüências promotoras do 
gene da tiorredoxina h1 desta planta. A metodologia empregada para este fim, foi o uso de 
um protocolo de inoculação de fragmentos de folhas de tabaco por culturas de 
Agrobacterium tumefaciens contendo as construções (plasmideos) de interesse. Duas 
construções foram utilizadas, 11.4 e 11.15, contendo respectivamente, 80pb (ausência de 
TATA Box) e 400pb do promotor do gene. 80 fragmentos de folha foram inoculados para 
cada construção. A análise dos regenerantes primários através do teste histoquímico gus, 
mostrou que 13 plantas contendo a construção 11.15, são gus positivas. As plantas 
contendo a construção 11.4, são gus negativas.  
 
 
 
 
 

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Aluno: Adriana de Sá Rocha Pires (01048583465)  
Orientador: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
 

 
Resumo:  
Farmacogenética é uma sub-área da genética que estuda a resposta às drogas em função das 
características genéticas das populações. Nos programas ministrados em disciplinas de 
genética para farmácia, este tema é pouco abordado. Uma das razões que levam a isto é a 
escassez de textos e material didático sobre o assunto. O objetivo deste trabalho é de 
levantar material didático através de sites específicos da internet sobre farmacogenética e 
criar condições para a elaboração de uma brochura didática para os estudantes do curso de 
Farmácia. A metodologia utilizada consiste em acessar programas de busca tais como 
www.altavista.com, www.yahoo.com e www.google.com, e entrar palavras-chaves tais 
como "farmacogenetica" entre outras. Procede-se então a uma triagem das homepages 
interessantes para a brochura procurando responder a critérios da organização do texto. 
Estes critérios vão desde conceituações, histórico, a exemplos práticos. Os resultados 
preliminares destas buscas geraram mais de 500 homepages acessáveis para triagem a partir 
destes três programas de buscas o que sugere um grande potencial de dados para a 
confecção do texto.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0736  
Título: Pesquisa Sobre o Conhecimento Popular a Respeito do Papel do Profissional 
Nutricionista  
Aluno: Katya Anaya Jacinto (04708013442)  
Orientador: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  

  
 
Resumo:  
A nutrição é um campo de trabalho em expansão e há hoje a necessidade de se conhecer o 
nível de instrução popular a respeito do nutricionista. Verificar tal nível de conhecimento e 
conferir a procura pelo profissional nutricionista foram alguns dos objetivos desta pesquisa. 
A amostra foi composta por cem indivíduos adultos, escolhidos aleatoriamente em 
diferentes localidades da cidade de Natal-RN. As respostas às perguntas sobre a atuação do 
nutricionista foram analisadas de forma qualitativa e quantitativa; a primeira foi feita 
enquadrando as respostas dentro das áreas de atuação do nutricionista, e caracterizando-as 
como precárias, razoáveis ou adequadas; a análise quantitativa foi feita de acordo com o 
número de áreas de atuação do nutricionista abrangidas dentro de cada resposta. A análise 
quantitativa revelou que a maioria das pessoas só citou uma (34,8%) ou duas (52,3%) das 
cinco áreas de atuação do nutricionista, sendo a área de Nutrição Clínica a mais conhecida 
pelos entrevistados (86%). 29% da amostra já tiveram problemas que careceram de 
cuidados nutricionais, destes, 69% (20 indivíduos) procurou o profissional adequado, e dos 
nove cidadãos que não foram ao nutricionista, dois asseguraram não tê-lo feito por seu 
plano de saúde não oferecer esse serviço. Diante de tais resultados, vê-se que é necessária 
uma maior divulgação das áreas de atuação dos nutricionistas e das funções que eles podem 
desempenhar para que as pessoas entendam e reconheçam a sua importância.  

Palavras chave: nutricionista, atuação, conhecimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0771  
Título: CONVULSÃO FEBRIL – CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E 
CLÍNICAS NUMA POPULAÇÃO DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO HOSPITAL DE 
PEDIATRIA (HOSPED) – UFRN.  
Aluno: JOSÉ HUMBERTO DA COSTA JÚNIOR (03257121407)  
Orientador: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
Co-autor: RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES (00981519407)  

  
 
Resumo:  
O objetivo deste estudo foi determinar as principais características demográficas e clinicas 
de crianças com diagnóstico de convulsão febril atendidas no HOSPED no período de 
janeiro de 2001 a janeiro de 2002. Utilizamos o método retrospectivo para estudo das 
variáveis por meio de um protocolo padrão tendo como base os dados dos prontuários. 
Foram selecionadas 72 crianças com diagnóstico de convulsão febril feito pelo neurologista 
infantil. Os casos duvidosos foram eliminados. Os resultados foram: sexo – masculino 
(46/64%) e feminino(26/36%) ; procedência – capital(35/49%) e interior(35/49%) ; queixa 
principal – convulsão febril isolada(68/94%) e com outras queixas(4/6%) ; idade da 
primeira crise – 3 meses a 6 anos com o pico na faixa etária de 12 a 24 meses ; principal 
tipo de crise convulsiva foi generalizada em 90% dos casos ; exame neurológico normal em 
65/90% ; antecedentes positivo para convulsão febril foi 7% ; tratamento – 51% dos casos 
foram tratados. As características clínicas da convulsão febril são semelhantes as da 
literatura. Entretanto os resultados mostram um alto índice de crianças sendo tratadas o que 
nos leva concluir que há necessidade de revisão desta conduta em nível ambulatorial.  

Palavras chave: CONVULSÃO FEBRIL, NEUROEPIDEMIOLOGIA, TRATAMENTO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0779  
Título: Detecção de atividades hemaglutinantes em extratos protéicos do molusco 
Anomalocardia brasiliana  
Aluno: Devânia Araújo Figueiredo (02176281411)  
Orientador: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
Co-autor: Vanessa Gonçalves Chaves (01083077430)  
Co-autor: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
Co-autor: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  

 
Resumo:  
As lectinas são proteínas capazes de se ligar de forma reversível a carboidratos específicos, 
sendo sua função mais provável a de defesa. Várias lectinas presentes em vegetais já foram 
descritas como tóxicas a insetos e microorganismos. Em invertebrados acredita-se que as  
lectinas estejam envolvidas também com o sistema de defesa, sendo encontradas em maior 
concentração na hemolinfa desses animais. Esse trabalho tem como objetivo detectar 
lectinas de tecidos do molusco Anomalocardia brasiliana, que estão possivelmente 
envolvidos nos processos de defesa desse animal. O extrato bruto, obtido do manto de A. 
brasiliana, foi solubilizado com tampão TRIS-HCl e sofreu precipitação fracionada com 
sulfato de amônio (F:0–70%, F:70–90%). Os precipitados obtidos de cada saturação foram 
ressuspensos e dialisados durante 24 horas a 4°C. Em seguida as frações protéicas foram 
submetidas a ensaios de hemaglutinação contra eritrócitos humanos (A, B e O) a 3%, 
tratados com tripsina. Aglutinação de eritrócitos do tipo A, B e O foram observadas 
somente para a fração 0-70%, na presença de cálcio. Conclui-se então que a fração 0-70% 
apresentava possivelmente três tipos de lectinas com afinidade para estes tipos sanguíneos e 
que estas atividades hemaglutinantes possivelmente eram dependentes de cálcio.  

Palavras chave: Lectina, Molusco, Anomalocardia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 Código: EX0783  
Título: OCORRÊNCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SP. E OUTRAS 
ENTEROPARASITOSES EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS SUBMETIDOS À 
HEMODIÁLISE  
Aluno: Ana Virgínia Costa de Medeiros (02866901444)  
Orientador: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  

  
 
Resumo:  
O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência da criptosporidiose e outras 
enteroparasitoses em pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise na cidade do 
Natal/RN. Foram analisadas 105 amostras fecais de indivíduos de ambos os sexos, com 
idade entre 16 e 87 anos, no período de julho a dezembro de 2001. Utilizou-se o método de 
Ziehl-Neelsen modificado para a pesquisa de oocistos de Cryptosporidium sp., após 
concentração prévia pelo formol-éter modificado e o método de Hoffmann Pons e Janer 
para a pesquisa de outros enteroparasitas. Os resultados obtidos mostraram que 33 amostras 
(31,4%) apresentaram oocistos de Cryptosporidium sp., havendo uma maior freqüência no 
sexo masculino, sendo a faixa etária de 41- 60 anos 18 (54,6%) a de maior ocorrência. 
Dentre as amostras positivas para qualquer espécie parasitária, 18 (22,7%) apresentaram 
apenas o Cryptosporidium sp., 46 (58,2%) apresentaram apenas outros enteroparasitas, 
enquanto 15 (19,0%) apresentaram o Cryptosporidium sp. e outros enteroparasitas, 
simultaneamente. Diante dos resultados, concluiu-se que a prevalência da criptosporidiose e 
outras enteroparasitoses nos pacientes em tratamento hemodialítico foi elevada, se 
comparada com outros trabalhos encontrados na literatura, o que demonstra a necessidade 
de se manter como rotina nos exames coproparasitológicos a pesquisa de Cryptosporidium 
sp., considerando tratar-se de importante causa de morbimortalidade, principalmente em 
indivíduos imunocomprometidos.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0794  
Título: Integrando e Contextualizando o Ensino de Bioquímica para Educadores Físicos  
Aluno: Thiago Costa Pires (02909741435)  
Orientador: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
Co-autor: KARLA CRISTIANE ROCHA AVELINO (00976429403)  
Co-autor: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)  
Co-autor: RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES (00981519407)  

 
Resumo:  
A prática de ensino de bioquímica é um desafio contínuo para professores que tentam evitar 
o papel de meros repetidores do conteúdo dos livros e procuram maneiras de tornar esses 
conteúdos significativos para os estudantes. A fim de estabelecer relações diretas entre 
conteúdos bioquímicos e a realidade do dia -a-dia dos estudantes de educação física e sua 
prática profissional, estruturamos um modelo de disciplina onde as atividades foram 
organizadas em módulos associadas a um tópico geral: Bioquímica do Exercício Físico.  
Cada módulo apresenta seu próprio tópico, desenvolvido a partir de um problema que 
contextualiza os conteúdos. Além da organização estrutural do curso, estratégias de 
avaliação, recursos de ensino e metodologia foram adaptados ao propósito do modelo. 
Realizamos discussões e resoluções de problemas, simulações e testes em computador e 
exposições, sempre partindo do macro para micro. O estudo de proteínas, e.g., foi realizado 
com a ajuda de modelos interativos 3D das proteínas contráteis e respiratórias, após 
exposição e discussão sobre suas propriedades e funções, dentro de um contexto molecular 
de contração muscular e transporte de O2. Esse modelo de trabalho foi aplicado às 
disciplinas de Bioquímica para Educação Física DBQ008 no ano de 2001.  
Baseado no desempenho e testemunho dos estudantes, concluímos que a tarefa foi um 
sucesso do ponto de vista do rendimento acadêmico, receptividade, resposta e valorização 
dos conteúdos e satisfação dos professores.  

Palavras chave: Ensino, Bioquímica, Problematização  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0806  
Título: Uso de suplementos vitamínicos-minerais por indivíduos saudáveis da cidade de 
Natal.  
Aluno: Érica Silva Gonçalves Cabral (02692369459)  
Orientador: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  

 
 
Resumo:  
Devido à divulgação recente sobre as novas referências de ingestão dietética (DRIs) e ao 
conhecimento de efeitos tóxicos decorrentes do excesso de certas vitaminas e minerais, foi 
realizado um estudo no município de Natal com 15 indivíduos de ambos os sexos (8 do 
feminino e 7 do masculino), selecionados aleatoriamente, sem doenças crônico-
degenerativas e no estágio de vida de 51 a 70 anos, para se verificar o grau de ingestão de 
suplemento vitamínico-mineral pelos mesmos. Foi realizada uma entrevista, sendo aplicado 
um questionário com perguntas relativas aos dados pessoais, hábitos de vida e suplementos 
consumidos. A dieta padrão foi avaliada por meio do recordatório de 24 h. Posteriormente, 
foi analisado se as quantidades dos nutrientes ingeridos através de suplementação, 
associadas ou não à dieta, atingiram ou ultrapassaram o maior nível de ingestão diária sem 
risco adverso à saúde. Foi verificado que os nutrientes mais consumidos pelo sexo 
masculino foram os antioxidantes (vitamina E, selênio e vitamina A, respectivamente) e 
pelo feminino foram a vitamina C (antioxidante), D e o cálcio. Dentre os nutrientes 
consumidos como suplemento, foram observados excessos de vitaminas A e C, por 
exemplo, para o sexo masculino; e ferro e niacina para o feminino, o que pode favorecer 
efeitos adversos como cefaléia, náuseas e vômitos.  

Palavras chave: Adriana Suely, Glay Karllys, Egna Fernandes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0809  
Título: Análise de formamidopiramidine DNA glicosilase de cana -de-açúcar in silico(Ma. 
Beatriz M.C.Felipe, Uaska Bezerra e Silva, Liana B. Melo, Kátia C. Scortecci, Sílvia 
Batistuzzo de Medeiros, Lucymara F. Agnez-Lima)  
Aluno: Maria Beatriz Mesquita Cansanção Felipe (01201459443)  
Orientador: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
Co-autor: Uaska Bezerra da Silva (03225019461)  
Co-autor: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  

  
 
Resumo:  
A formamidopiramidina-DNA-glicosilase (FPG ou MutM) é uma enzima da via de reparo 
de DNA por excisão de bases, que reconhece lesões oxidativas. As proteínas MutM têm 
sido amplamente caracterizadas em procariotos, leveduras e humanos, apresentando alto 
nível de conservação. Em plantas, os sistemas de reparo do DNA ainda são pouco 
conhecidos. O SUCEST disponibiliza um banco de dados de diferentes bibliotecas de EST. 
Inicialmente, quatro clusters foram identificados neste banco de dados, apresentando alta 
similaridade com a enzima MutM de Arabidopsis thaliana. O objetivo deste trabalho foi 
caracterizar estruturalmente clones homólogos de MutM presentes no banco de dados do 
SUCEST. Como resultado, duas seqüências foram geradas, uma compreendendo a 
totalidade do inserto (scMutM1 com 400 aa) e a outra compreendendo, no momento, 
apenas a região NH2 terminal (scMutM2 com 245 aa). Análise comparativa através do 
programa BLAST mostrou haver uma grande similaridade entre as seqüências de scMutM 
com aquelas de outros organismos eucariotos e procariotos. Estas seqüências foram 
alinhadas no programa CLUSTAW do pacote PHYLIP e uma relação filogenética foi 
estabelecida. Utilizando o programa Pfam, foi demonstrado que ambos os clones MutM da 
cana apresentaram o domínio para a glicosilase que é uma característica das enzimas MutM 
descrita para procariotos e A. thaliana. Estes resultados dão suporte para a presença de 
atividade da FPG glicosilase em cana-de-açúcar.  

Palavras chave: Cana-de-açúcar, MutM, Reparo de DNA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0816  
Título: Importância e necessidade do registro de fósseis da megafauna potiguar para a 
coleção do Museu Câmara Cascudo  
Aluno: Fernanda Elisa Pontes Colla (28913206897)  
Orientador: MARIA DE FATIMA C F DOS SANTOS (46531017449)  
Co-autor: Kleberson de Oliveira Porpino (90382609468)  
 
  
 
 
Resumo:  
O Setor de Paleontologia de Vertebrados do Museu Câmara Cascudo é constituído 
basicamente por representantes da megafauna pleistocênica, procedente de diversas regiões 
do Estado. Esta fauna é bem diversificada e encontrada normalmente em depósitos como 
tanques, cavernas, lagoas e ravinas. A incorporação de novas peças à coleção é uma 
atividade contínua e de suma importância pois representa a possibilidade de diferentes 
avaliações a partir de uma coleção devidamente catalogada. No momento, este trabalho está 
voltado para a formalização da entrada de peças procedentes dos municípios de Patu, 
Barcelona, Currais Novos e Rui Barbosa, coletadas em épocas distintas. Dando 
continuidade ao preenchimento do livro de tombamento usado no setor, estão sendo feitas 
anotações quanto a procedência do material, coletor, tipo de depósito, forma de aquisição, 
data de coleta, estado de conservação, identificação da peça e da categoria taxonômica além 
de eventuais observações consideradas importantes. A partir deste ponto, a coleção 
apresentará condições para estudos no campo da Paleontologia, como sistemática, 
tafonomia, paleoecologia e ainda análises estatísticas que permitam estabelecer 
comparações entre as ocorrências e definir predominância de peças e de formas. Constitui-
se portanto, num trabalho com característica dinâmica, sem previsão de conclusão final, 
pois deve ser desenvolvido à medida que novas aquisições forem incorporadas.  
 

Palavras chave: Megafauna, Tombamento, Pleistoceno  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0831  
Título: Qualidade de Vida e Saúde Mental  
Aluno: Gustavo José F. Castro (02542482411)  
Orientador: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (62759051749)  
Co-autor: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)  
 
 
 
 
Resumo:  
Neste estudo identificamos a existência  de problemas de saúde mental em famílias da 
população assistida pelas equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) no bairro de 
Cidade Nova, Natal (RN). Além disso, procuramos evidenciar as necessidades por cuidados 
específicos e a satisfação destas famílias com a sua qualidade de vida. Combinamos 
métodos qualitativos e quantitativos e técnicas de estratificação e de amostragem aleatória 
simples. Aplicamos um questionário familiar relacionado à satisfação com a qualidade de 
vida, à existência de problemas de saúde mental e às formas de lidar com estes problemas. 
O estudo comportou dois níveis de análise: o primeiro, voltado para a satisfação com a 
qualidade de vida e o segundo para a percepção da população sobre queixas de sofrimento 
psíquico e as necessidades de ações de saúde mental percebidas por esta população. Para a 
codificação e análise dos dados contamos com o auxílio do software Epi-Info, versão 6.04. 
Concluímos que na população de Cidade Nova é evidente a insatisfação com a qualidade de 
vida, especialmente relacionada com a violência no bairro, a insegurança e a quebra dos 
vínculos de solidariedade social. Quanto às queixas relacionadas com a saúde mental, os 
resultados permitem classificar quatro categorias de problemas de saúde mental: ligados ao 
stress do dia-a-dia, relacionados com a não-adaptação social, relacionados com o uso 
abusivo do álcool e outras drogas e aqueles com queixas graves de sofrimento psíquico.  
 

Palavras chave: qualidade de vida, saúde mental, sofrimento psíquico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0847  
Título: AVALIAÇÃO DA OFERTA DE LANCHE NAS CANTINAS DAS ESCOLAS 
PARTICULARES DE NATAL – RN  
Aluno: ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA (00742675408)  
Orientador: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  

  
 
Resumo:  
A pesquisa teve por finalidade avaliar os lanches oferecidos aos adolescentes nas escolas 
particulares de Natal. Para a avaliação, foi necessária a determinação, por sorteio, de 
dezenove escolas distribuídas proporcionalmente nos distritos Norte, Sul, Leste e Oeste da 
cidade, que foram avaliadas através de questionários aplicados a uns poucos alunos da 
escola e observados alguns aspectos da própria cantina, como higiene e disponibilidade de 
alimentos. Foi observado um bom padrão de higiene e uma grande variedade de alimentos 
nas cantinas, predominantemente de alimentos que são considerados não saudáveis por 
serem bastante hipercalóricos e pouco nutritivos. A satisfação dos alunos com relação ao 
que era oferecido nas cantinas foi atribuída à variedade destes alimentos. O baixo consumo 
de lanches considerados saudáveis pode ser reflexo de uma localização inadequada destes. 
Constatou-se um elevado consumo de alimentos gordurosos e hipercalóricos. Para reverter 
tal situação, seria imprescindível o conhecimento sobre a importância de uma boa 
alimentação, que poderia ser adquirido através da utilização da Pirâmide Alimentar.  
* Este trabalho foi resultado da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e 
Bioestatística.  

Palavras chave: Lanches de Escolas, ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0856  
Título: Influência de Hábitos de Vida em pacientes atendidos pelo Programa de Assistência 
e Controle da Hipertensão Arterial (PACHA) do Hospital Universitário Onofre Lopes nos 
anos de 1997 a 1999.  
Aluno: José Gilliano Carlos de Freitas (02350398455)  
Orientador: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  

  
Resumo:  
O presente estudo se dispõe a relacionar a prevalência de hábitos de vida irregulares 
(tabagismo, etilismo e sedentarismo) nos pacientes inscritos no Programa de Assistência e 
Controle da Hipertensão Arterial (PACHA), executado no Hospital Universitário Onofre 
Lopes, em Natal/RN. Para a realização deste trabalho foram selecionados e avaliados 249 
prontuários de indivíduos inscritos no PACHA e a coleta dos dados foi efetuada na quarta 
semana de março e primeira semana de abril do ano de 2002. O modelo de estudo utilizado 
na pesquisa é o modelo transversal. A variável independente é considerada como sendo os 
hábitos de vida e a variável dependente como sendo a Hipertensão arterial sistêmica. 
Verificou-se que a frequência de hipertensão arterial foi no sexo feminino (69,5%) que no 
masculino (30,5%), e que a faixa etária predominante foi de 51 a 60 anos, correspondendo a 
32,1% da amostra. De acordo com os resultados, há uma maior prevalência de mulheres 
hipertensas e, entre elas, o sedentarismo é o principal hábito de vida irregular. Evidenciou-
se a presença significativa do tabagismo, etilismo e sedentarismo entre os pacientes 
hipertensos, mostrando a estreita relação entre a doença e determinados hábitos de vida, 
bem como a prevalência deles no grupo de estudo. Os dados obtidos na pesquisa têm a 
finalidade de alertar a população dos perigos que o fumo, o álcool e o sedentarismo causam 
no surgimento a agravo da  hipertensão.  

Palavras chave: Epidemiologia, Tabagismo, Hipertensão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



Código: EX0857  
Título: INCIDÊNCIA DE CASOS DE DESNUTRIÇÃO INFANTIL EM CRIANÇAS 
ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO E NO HOSPITAL PEDIÁTRICO DA UFRN NO 
ANO DE 20001  
Aluno: Illana Louise Pereira de Melo (01179885489)  
Orientador: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
 

 
Resumo:  
O alimento é indispensável para a vida e o crescimento. Sem o suprimento adequado de 
alimento e dos nutrientes que eles contêm, o organismo não pode crescer e desenvolver-se 
normalmente; finalmente ele morre. São múltiplas e variadas as causas que levam à 
desnutrição na infância. A má nutrição, dentre outras conseqüências, prejudica a resposta 
imune deixando o organismo mais vulnerável às infecções. Atualmente a desnutrição é o 
problema de saúde pública mais importante dos países em desenvolvimento. O objetivo 
deste estudo foi analisar a incidência de casos de desnutrição infantil. Foram avaliadas 144 
crianças menores de 5 anos atendidas no Ambulatório Geral do Hospital de Pediatria da 
UFRN e internadas no Hospital de Pediatria da UFRN que apresentaram algum grau de 
desnutrição no decorrer do ano de 2001. As crianças foram avaliadas segundo o sexo, 
idade, grau e tipo de desnutrição. A análise mostrou que a maioria das crianças apresentou 
faixa etária de 0 a 1 ano (42,4%) e pertenciam ao sexo feminino (55,6%). Quanto ao grau 
de desnutrição prevaleceu o desnutrido leve (77,6%), porém o tipo mais evidente foi o 
desnutrido crônico (46,7%). A desnutrição é ainda uma enfermidade bastante presente em 
Natal. Visto que o Hospital de Pediatria, responsável por 28 internamentos, e o 
Ambulatório do Hospital de Pediatria, responsável por 116 atendimentos, são entidades 
referenciais para população carente. Concluiu-se também que as crianças em fase de 
desmame são as mais acometidas.  

Palavras chave: alimento, criança, desnutrição  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Decidimos realizar um estudo em pacientes com diagnóstico de carcinoma epidermóide de  
laringe em tratamento no Hospital Luiz Antônio no período de abril de 1999 à março de 
2001, determinando assim a prevalência de tabagistas entre esses pacientes. Com efeito, até 
atingir o estágio de câncer manifesto, as várias alterações descritas estão mais 
freqüentemente relacionadas com a fumaça do tabaco, sendo o risco proporcional ao nível 
de exposição e quase sempre regridem após a interrupção do fumo. Nossa pesquisa consiste 
em um estudo transversal, onde os dados serão obtidos de forma indireta a partir da análise 
dos prontuários arquivados dos pacientes com diagnóstico de carcinoma epidermóide. A 
variável dependente pesquisada é o carcinoma epidermóide de laringe. As variáveis 
independentes pesquisadas incluem tabagismo, o sexo e a idade. Foram ana lisados os 
fatores de risco Tabagismo e Etilismo, nestes pacientes, onde observou-se a prevalência de 
tabagistas (64,9%) e de etilistas (43,3%) na população com Carcinoma Epidermóide de 
Laringe. Dentro da população tabagista, verificou-se que havia uma prevalência nos 
pacientes que fumavam há mais de 20 anos. Feitos os cruzamentos dos dados obtidos, 
verificou-se a prevalência do tabagismo na população masculina em relação à população 
feminina. Em relação a cor, observou-se uma prevalência de tabagistas morenos, 
comparando-se aos demais fumantes e não fumantes.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
No município do Natal pouco se investe em pesquisas avaliativas em saúde bucal. Desse 
modo, torna -se imprescindível realização de pesquisas avaliativas dos modelos assistenciais 
de saúde bucal. O presente trabalho objetivou avaliar, a partir de indicadores quantitativos, 
o modelo público de prestação de serviços odontológicos deste município. A metodologia 
se pautou na análise de dados ambulatoriais e de serviços disponíveis nas bases de dados 
públicas entre os anos de 1995 e 1999, a partir dos quais foram construídos indicadores  
relativos ao modelo de atenção e à efetividade do sistema. Entre os principais resultados, 
observou-se que, quanto à participação da saúde bucal nos gastos ambulatoriais, o 
município apresentou percentuais declinantes entre esses anos e resultados menores do que 
o do RN e do BR. Uma acentuada discrepância foi observada na ênfase dada às ações 
coletivas realizadas pelo Brasil (média de 42% no período) em relação ao RN e a Natal (3,5 
e 1,3% respectivamente em 1999) refletindo no comprometimento da prevenção nestas 
localidades. No que diz respeito ao acesso à assistência, o percentual da população que teve 
acesso a serviços odontológicos variou entre 20 e 29%, valores acima da média nacional e 
do Estado. Conclui-se que a assistência odontológica vem sendo desfinanciada nos últimos 
anos, com ênfase ainda muito presente em atividades curativo-reparadoras e que Natal 
investe pouco em ações de saúde bucal, havendo também pouca ênfase em ações coletivas.  

 

Palavras chave: SUS, Modelo Assistencial, Saúde Pública  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0876  
Título: PRINCIPAIS CATEGORIAS NEUROLÓGICAS DE CRIANÇAS ATENDIDAS 
NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA INFANTIL DO HOSPITAL DE PEDIATRIA 
(HOSPED-UFRN)  
Aluno: Elisângela Pinto Marinho (04012446444) 
Orientador: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
Co-autor: Juliano Pinheiro de Almeida (00995015465) 
Co-autor: Cecília Cardinale Lima de Melo (02905852445) 
 
 
Resumo:  
O objetivo deste estudo foi avaliar quais as principais categorias diagnósticas atendidas no 
HOSPED durante o período de janeiro de 2001 a janeiro de 2002. Utilizamos o método 
retrospectivo com a avaliação das variáveis por meio de um protocolo padronizado com 
base nas informações dos prontuários. Foram selecionados todos ao casos com o 
diagnóstico neurológico corretamente colocados nos prontuários. Os casos duvidosos não 
foram selecionados. Os resultados foram: 732 crianças de ambos os sexos: faixa etária de 0 
– 12 anos com predomínio de 1 a 3 anos de idade. Diferenciamos dois grandes grupos: a) 
crises epilépticas (363/57,7%) e b) categorias diagnósticas(269/42,5%). Nesta última 
observamos 66,3 % com um diagnóstico: 21,1% com dois; 8,9% com três. As principais 
categorias em ordem decrescente foram: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
24,9%, alterações cranianas 11,1%, encefalopatia infantil 5,9%,distúrbio do comportamento 
8,5%, cefaléia 8,5%, , hidrocefalia 5,2%, prematuridade 4,5%, distúrbio da fala 4%. A 
neurologia infantil é uma especialidade nova na neurociência com várias categorias 
diagnósticas cujo seu conhecimento em nível de atendimento ambulatorial de um hospital 
universitário é fundamental por dois motivos :1) possível prevenção dos principais 
distúrbios e suporte para um ensino mais voltado à realidade ambulatorial.  

Palavras chave: Queixa neurológica na criança, Neuroepidemiologia, Semiologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Por se tratar de importante determinante de morbidez neurológica peri-natal, a 
encefalopatia hipóxico-isquêmica vem ganhando espaço dentre as síndromes infantis, 
principalmente dentre aquelas que afetam o desenvolvimento neuropsicomotor. O presente 
estudo, objetivou avaliar esta interferência da hipóxia no processo de maturação 
neurológica, analisando-se riscos gestacionais, antecedentes e padrões de desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças encaminhadas ao Serviço de Neurologia Infantil do Hospital 
de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram acompanhadas 46 
crianças desde os primeiros dias de vida até o primeiro ano, através de exame neurológico, 
sendo evidenciado 60,5% de crianças com hipóxia grave no primeiro minuto;presença 
marcante de vários fatores de risco gestacionais entre as mães de recém-nascidos com 
hipóxia (tais como hemorragias, tabagismo, problemas psicológicos, uso de medicações); 
relação entre o tipo de parto e o grau de hipóxia (32,7% dos pacientes com hipóxia grave 
nasceram a fórceps); além de retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e de fala 
crescente em relação ao grau de hipóxia e morbidez aumentada quando precedida de 
quadro de hipóxia (história de convulsões, paralisias, distúrbios de conduta e distúrbios do 
sono). Estes dados evidenciam a equivalência dos fatores materno-obstétricos estudados no 
desencadeamento da hipóxia perinatal e a relação entre o grau de hipóxia sofrida e o 
comprometimento cerebral com suas seqüelas.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Este trabalho visa analisar a co-relação entre a exposição à fumaça do cigarro (variável 
independente) e a gênese da neoplasia da cavidade oral (variável dependente).O modelo de 
estudo escolhido foi o seccional e a observação dos dados foi realizada através do estudo 
dos registros hospitalares dos pacientes tratados no Hospital Luiz Antônio com neoplasia 
de cavidade oral no período de março de 2000 a fevereiro de 2002.Os dados foram 
analisados no programa Epi-info e enviados para o programa Microsoft Excel. Observou-se 
que das neoplasias malignas, 59,7 % estavam na faixa etária acima dos 60 anos;.50,4%dos 
pacientes eram do sexo masculino e 49,6% feminino. Quanto a cor da pele 53,4% eram 
faiodermas, 34,6% leucodermas e 9 % melanodermas. 62,4% dos pacientes com neoplasia 
foram expostos a fumaça do cigarro e 61,1% dos pacientes com neoplasia maligna eram 
tabagistas de longa data. Conclui-se que há correlação significativa entre o avanço da faixa 
etária e osurgimento da neoplasia, assim como há forte associação entre a exposição a 
fumaça do cigarro e o surgimento de neoplasias malignas, fato não observado em relação 
ao sexo e cor da pele.  

Palavras chave: CÂNCER, CIGARRO, PREVALÊNCIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo do trabalho foi verificar os teores nutricionais de partes da macaxeira (folha e 
haste), Manihot esculenta Crantz, para utilização na alimentação animal em forma de feno. 
As análises bromatológicas foram realizada no Laboratório de Nutrição Animal do Núcleo 
de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O cultivo da macaxeira 
ocorreu na fazenda Veneza no município de Ipanguaçu/RN, pertencente ao Vale do Açu, a 
220 km de Natal/Rn sobre um solo classificado como neossolos flúvicos mais vertissolos 
ebânicos (solos aluviais e os vertissolos), sem utilização de adubos (químicos ou natural). 
As plantas foram cortadas com 10 a 11 meses de idade aproximadamente. Os resultados 
preliminares encontrados para Matér ia seca, Matéria mineral, Proteína bruta, Extrato etéreo, 
Fibra em detergente neutro, Fibra em detergente ácido são 30,4; 11,4; 17,8; 4,6; 55,8; 46,9 
respectivamente. Esses resultados sugerem que o alimento é de boa qualidade, entretanto 
futuras pesquisas devem ser feitas no sentido de elucidar os teores de alimento a serem 
adicionado às dietas, tanto par monogástrico como para ruminantes.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Com o objetivo de avaliar as repercussões da prematuridade no envolvimento neurológico 
futuro de crianças, foram comparados dados de 46 recém-nascidos a termo (RNT) com 
hipóxia e 12 recém-nascidos pré-termo com hipóxia(RNPT). Estes dados foram colhidos 
através de um estudo prospectivo realizado no ambulatório do HOSPED em 2001, por um 
protocolo de pesquisa com dados sobre fatores de risco gestacionais, condições ao 
nascimento e desenvolvimento neuropsicomotor e de fala, num acompanhamento durante o 
primeiro ano de vida. Obsevou-se que RNPT obtiveram mais fatores de risco gestacionais 
que RNT (tais como ausência de pré-natal, 33,3% contra 10,86%; uso de drogas, 33,3% 
contra17,39%; infecções gestacionais, 33,35 contra 17,39%, entre outros). Quanto às 
condições de nascimento, a assistência primária revelou que 78,2% dos RNT necessitaram 
de reanimação cárdio-respiratória, comparados a 58,3% dos RNPT. Em relação ao 
desenvolvimento neuropsicomotor, foi encontrado retardo na fase cervical em 28,26% dos 
RNT contra 33,3% dos RNPT; retardo em fase troncular em 13,04% dos RNT contra 
16,6% dos RNPT; e retardo dos padrões de lalação praticamente idêntico entre os grupos 
(aos três meses, 8,69% dos RNT e 8,3% dos RNPT apresentaram retardo de fala). Destes 
dados, conclui-se que os RNPT apresentaram mais fatores de risco gestacionais que os 
RNT, e o grau de hipóxia aliado à prematuridade foi fator potencializador das seqüelas 
neurológicas.  

Palavras chave: Lidiane Maria de B rito Macedo, Liana Berúcia Freire de Oliveira, Élida 
Cristina de Medeiros  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O bairro da Ribeira assiste hoje a um conflito de interesses entre capital privado, poder 
público e sociedade pelo destino do uso de seu solo. Projetos de restauração do sítio 
histórico e revitalização de seu entorno para usos predominantemente residencial e cultural 
têm chocado com propostas que visam a ampliação das atividades por tuárias e industriais 
desenvolvidas à margem do rio Potengi. Com o objetivo de contribuir na análise dessa 
questão, foram realizados estudos de diferentes enfoques no bairro, dentre os quais aborda-
se no presente trabalho a fração urbana que compreende a Favela do Maruim e o Canto do 
Mangue. Tendo sido utilizada como moradia e fonte de sobrevivência (através da pesca 
artesanal) há algumas décadas, a área em estudo encontra-se sujeita a uma possível 
remoção de seus moradores como forma de viabilizar parte do projeto de ampliação do 
porto apresentado pela Companhia de Docas do RN – CODERN. Para a análise da 
problemática sócio-espacial inerente ao processo, elaborou-se um perfil da situação atual, 
com a caracterização das condições existentes, a partir de visitas ao local, entrevistas a 
moradores e pescadores da área e coleta de dados em órgãos públicos. Foram analisadas 
também propostas acadêmicas de intervenção urbana nesta e em outras favelas. A 
conclusão da pesquisa conduziu à proposição de prescrições urbanísticas que pretendem 
oferecer fundamentos a projetos de intervenção para a área, visando à conciliação dos 
interesses envolvidos.  

Palavras chave: Intervenção urbana, Maruim, Canto do Mangue  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Entendendo o fenômeno da ludicidade como inerente ao processo de formação humana e 
tendo suas manifestações de plenitude no jogo, o presente estudo procura estabelecer um 
diálogo em que se faz presente os elementos essenciais do jogo, utilizando como 
interlocutores dois importantes estudiosos desse fenômeno: Huizinga e Caillois. O primeiro 
destaca sua função e características; o segundo ressalta tipo de experiência que o jogo 
proporciona. Direciona-se este diálogo para a análise e interpretação das expressões de 
ludicidade que se revelam nas cenas do painel central da obra “O Jardim das Delícias” de 
Hieronymus Bosch. Procura-se também identificar como reagem os pesquisadores do grupo 
BACOR - Base de Pesquisa Corporeidade e Educação da UFRN na reinterpretação desses 
dados. A hermenêutica foi a abordagem metodológica utiliza da por possibilitar uma 
interpretação reflexiva em espiral dos fenômenos investigado. E se nas artes plásticas o 
fator lúdico necessita de sua ação pública para se fazer presente; na obra de Bosch este se 
coloca a todo o momento através dos jogos de amor e sedução, permeados por metáforas 
sexuais.  

Palavras chave: Ludicidade, Jardim das Delícias, Jogo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Desde março/2000 experimentos com cultivo da ostra nativa Crassostrea rhizophorae 
(Guilding, 1828) vem sendo desenvolvidos em Galos (Galinhos/RN). Tem-se percebido já 
no inicio do cultivo a presença do poliqueto Polidora sp construindo seus canais no interior 
das cestas, principalmente daquelas situadas nos níveis mais próximos do andar infralitoral. 
Este organismo muito comum em águas de alta salinidade perfura e constrói galerias na 
concha da ostra que aos poucos se enfraquece, uma vez que gasta sua energia para se 
proteger do poliqueto. Nessas condições a ostra que mal consegue fechar sua concha torna-
se alvo fácil da planária marinha, um verme muito voraz, predador de muitas formas de 
invertebrados, que penetra sem resistência e devora a ostra. Nos últimos três meses tem-se 
percebido uma mortalidade acentuada no cultivo, atingindo atualmente cerca de 90% das 
ostras, o que está sendo associado ao elevado número do poliqueto presente nas conchas, 
além do elevado número de planárias no interior das mesmas. Entre as conchas vazias cerca 
de 95% estava com as marcas deixadas pelo anelídeo e proporções semelhantes foram 
encontradas em relação ao verme. Além disso, a infestação pela planária tem atingido 
ostras de todos os tamanhos, contrariando dados da literatura que aponta as ostras jovens 
como as preferidas pela referida planária.  

Palavras chave: infestação, polidora, planária  
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Resumo:  
A ressurgência da leishmaniose visceral em Natal e outras cidades do Brasil indica que a 
Leishmania chagasi tornou-se um patógeno emergente em áreas urbanas. O espectro clínico 
da infecção e os fatores ambientais foram avaliados em famílias residentes em área 
endêmica de Natal. A população estudada foi classificada em 4 categorias baseado-se em 
avaliação clínica, sorologia e análise da resposta imune celular a antígenos de leishmania 
(teste de Montenegro), sendo as seguintes: infecção sintomática (LV+), infecção 
assintomática com teste de Montenegro positivo (DTH+), sorologia positiva e teste de 
Montenegro negativo (AC+) e sorologia e teste de Montenego negativos (DTH-). A idade 
média de LV na população estudada foi de 9,1 anos. Indivíduos do sexo masculino e 
feminino foram igualmente afetados com LV abaixo de 5 anos de idade. No entanto acima 
de 10, indivíduos do sexo masculino são mais afetados. Indivíduos pertencentes a famílias 
com história de LV apresentam um teste Montenegro positivo do que aquelas famílias 
controles. A emergência da L. chagasi em area periurbana ocasionou um problema de saúde 
pública importante e, ao mesmo tempo, permite o estudo de características relacionadas a 
epidemiologia, fatores de riscos individuais e ambientais determinantes na evolução frente 
a este patógeno.  

Palavras chave: Leishmaniose visceral, DTH, Agregação familiar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  



Código: EX0934  
Título: ASSOCIAÇÃO ENTRE O FATOR DE NECROSE TUMORAL E A 
PREDISPOSIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER  
Aluno: Diogo Rafael Gomes Alencar de Lara Menezes (01281365459)  
Orientador: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
Co-autor: MARIA ZELIA FERNANDES (04390130463)  
Co-autor: Diego de Medeiros Costa (00814398499)  

 
Resumo:  
O fator de crescimento tumoral (TNF) alfa é uma citocinas que desempenha funções 
cruciais na resposta imune. O TNF é particularmente importante por ser uma citocina pró-
inflamatória levando ao remodelamento tecidual (Balkwill, 2002). O TNF é expresso em 
uma grande variedade de tumores humanos. Sua identificação foi previamente investigada 
em tumores de mama, coloretal, próstata, ovário, leucemias e, freqüentemente, está 
associado com IL-1, IL-6 (Sati et al., 1999). O polimorfismo genético na região promotora 
do TNF alfa pode estar associado com a modulação da atividade enzimática relacionado 
com o metabolismo intermediário. Utilizando um estudo tipo caso-controle, nós 
hipotetizamos que o polimorfismo da região promotora pode estar associado a um risco 
aumentado de desenvolvimento de câncer. O ensaio de PCR foi utilizado para genotipar 35 
indivíduos com câncer, sendo 15 de estomago e 20 de cólon retal e 17 indivíduos controles, 
sem história prévia ou atual de neoplasia. Os resultados mostraram uma freqüência 
aumentada de indivíduos heterozigotos no grupo portador de neoplasia, indicando uma 
presença mais freqüente do alelo mutante nesta população.  

Palavras chave: neoplasia, TNFa, susceptibilidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Anualmente nascem 20 milhões de bebês prematuros e com baixo peso, destes, 1/3 morre 
antes do 1º ano de vida e 90% daqueles com peso £ 1.000 g ao nascer, morrem antes do 1º 
mês de vida. O Método Mãe Canguru é uma forma de contato pele a pele entre a mãe (ou 
pai) e o bebê. Este vestindo apenas uma fralda, é colocado em contato com o corpo da 
mãe,ficando o máximo de tempo possível. Tem o princípio de manter o recém-nascido em 
contato direto com a mãe, de onde recebe o calor e aumenta o vínculo do binômio. A MEJC 
é uma maternidade de referência para gestações consideradas de alto risco, que atende ao 
estado do RN. Com o intuito de minimizar a morbimortalidade neonatal em recém-nascidos 
prematuros e de baixo peso, o projeto bebê canguru da MEJC, teve seu início, em 1996, e 
vem crescendo a cada dia. O maior impulso ao projeto deu-se no ano de 2000, onde outros 
profissionais foram treinados e iniciou-se uma maior divulgação e realização do método 
pelas pacientes e equipe multidisciplinar. Ao longo desse período, o programa foi passando 
por modificações, conforme a experiência da equipe e as dificuldades que se apresentavam, 
reduzindo-se o peso e idade de inclusão dos bebês no programa. Atualmente, o projeto já 
faz parte da rotina de atenção ao bebê de baixo peso, iniciando-se o contato pele-a-pele na 
UTI neonatal,mantendo-se durante o internamento e também no domicílio. A aceitação dos 
pais e familiares tem sido muito boa  
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Resumo:  
Recém nascido prematuro é aquele que apresenta idade cronológica inferior a 37 semanas, 
independente do peso ao nascimento.A prematuridade continua sendo a maior causa de 
morbidade e mortalidade em nosso meio e apesar dos avanços tecnológicos na assistência 
neonatal, com mortalidade de cerca de 75%, excluídas as malformações. No mundo nascem 
anualmente 20 milhões de prematuros e com baixo peso, destes, 1/3 morre antes de 
completar o primeiro ano de vida. A incidência de prematuridade, apesar da melhoria da 
qualidade na assistência pré-natal, no Brasil, a incidência de prematuridade tem variado de 
5 a 15% (Spallicci et al, 2000). O presente trabalho tem o objetivo de analisar algumas 
aspectos obstétricos e perinatais na prematuridade na MEJC ,no período de ano de 2001. 
Analisou-se 615 casos de prematuridade, onde a incidência de prematuridade foi de 13,2% 
e a mortalidade de 14,5% . A análise das variáveis, utilizando: o teste exato de Fisher, teste 
quiquadrado de Pearson, ODDS ration e teste da razão de verossimilhança, mostrou 
correlação(p£0,05) entre peso do RN (<2500g) e hipóxia.O risco do RN apresentar hipóxia 
<1000g comparado a >2500g é de 28,8 vezes maior, e entre 1000-1500g é de 4,6 vezes. Há 
associação entre as idades gestacionais e a hipóxia. Não houve associação do tempo de 
bolsa rota e tipo de parto em relação a hipóxia. O peso do RN tem grande importância no 
grau na hipóxia do prematuro, mostrando-se fator importante na decisão de interrupção de 
uma gestação.  

Palavras chave: prematuridade, hipóxia, período neonatal  
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Resumo:  
A evolução do conceito de “saúdexdoença” é determinada, de um lado, pelas condições 
concretas de existência, de outro, pela capacidade intelectiva do Homem em cada contexto 
histórico.A importância prática de se conhecer o conceito de saúdexdoençaxcausalidade 
reside no fato de que as ações/intervenções necessárias para sua 
promoçãoxeliminação/contrôle baseiam-se no conhecimento/entendimento deste(s) 
conceitos. Com o objetivo de conhecer o significado de “saúdexdoença” para a população 
de Natal foram entrevistados 240 indivíduos. Os entrevistadores se posicionaram em 
diferentes pontos da cidade, selecionando ao acaso a população a ser entrevistada. Indagou-
se sobre o significado de “saúde” e de “doença”, atitudes frente à situações de “doença” e 
de “saúde”, sua percepção naquele momento sobre estar “doente” ou “sadio”. Mais de 85% 
definiram “saúde” como o oposto de “doença”. Foram encontradas diferenças consideráveis 
na percepção do binômio saúde-doença em relação à idade, local de moradia, escolaridade, 
ocupação, renda e religião. Apesar de atualmente contarmos com conceitos muito 
abrangentes de saúde-doença, considerando “saúde” e “doença” como estados dinâmicos de 
um mesmo processo - composto por fatores biológicos, econômicos, culturais e sociais – 
constatou-se que a percepção destes conceitos pela população de Natal ainda é dicotômico 
e muito abstrato, tratando-se de uma abordagem muito restrita em propósitos operacionais.  

Palavras chave: CONCEITO DE SAÚDE E DOENÇA, PERCEPÇÃO DA 
POPULAÇÃO, EPIDEMIOLOGIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência de estudantes que pensaram em desistir 
do curso médico na UFRN e apontar possíveis fatores determinantes. Foi aplicado um 
questionário com perguntas objetivas e subjetivas aos alunos de medicina do 1º ao 9º 
período (excetuando o 5º ) no período de 01 a 04 de abril de 2002, obtendo-se um total de 
265 respondentes, aproximadamente 75% da população discente. Foram abordadas as 
seguintes questões: escolha profissional; conhecimento das exigências do curso; 
dificuldades de adaptação; satisfação dos estudantes; fontes de tensão no curso; trabalho; 
convivência familiar; outros aspectos relativos aos alunos. Uma considerável intenção de 
abandono do curso pelos estudantes de medicina foi observada (24%), bem como uma 
importante relação deste fato com as dificuldades de adaptação. Os resultados apontam para 
deficiências consideráveis na estrutura e organização do curso médico na UFRN, 
considerado pelos alunos como formador de profissionais pouco qualificados, onde grande 
parte do tempo dos alunos é absorvida pelo curso, gerando tensão e depreciando a 
qualidade de vida dos mesmos.  
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Resumo:  
O conceito de “saúde” e “doença” se modifica nos diversos momentos históricos e do 
desenvolvimento científico da humanidade.Não obstante o avanço das ciências, ainda é 
difícil dizer o que é a“doença” e por que as pessoas adoecem, o que acontece quando se 
passa do estado de “saúde” para o de “doença”. A maior ou menor operac ionalidade 
propiciada por algumas abordagens conceituais permite, igualmente, maior ou menor 
possibilidade de mensurações e avaliações do estado de “saúde-doença”, possibilitando 
identificar ações/intervenções mais adequadas para sua ‘promoção’x’eliminação/controle’. 
Este trabalho historicia o conceito de “saúde” e “doença” e suas relações de “causalidade” 
desde a antiguidade até os dias atuais, identificando avanços e retrocessos nas diferentes 
concepções. Evidencia -se a gradual complexidade destes conceitos, reconhecendo que 
“saúde” e “doença” não são estados estanques, isolados, de causação aleatória –não se está 
com “saúde” ou “doença” por acaso. Há uma determinação permanente, um processo 
causal, que se identifica com o modo de organização da sociedade. Portanto, o saber e o 
fazer em relação ao processo saúde-doença é uma tarefa que implica a concorrência de 
várias disciplinas do conhecimento humano e a ação das diversas profissões da área da 
saúde, bem como ação articulada entre os diversos setores. O assunto, porém, não se 
encerra. A preocupação do homem continua e novos conhecimentos são construidos, 
enriquecendo ou modificando as abordagens atuais.  

Palavras chave: CONCEITO DE SAÚDE E DOENÇA, CAUSALIDADE, 
EPIDEMIOLOGIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O conceito de saúde-doença sempre esteve ligado à cultura da época, determinado, por um 
lado, pelas condições concretas de existência, de outro, pela capacidade intelectiva do 
Homem, dentro de sua historicidade. A importância prática de se conhecer o conceito de 
saúdexdoençaxcausalidade reside no fato de que as ações/intervenções necessárias para sua 
promoçãoxeliminação/contrôle baseiam-se no conhecimento/entendimento deste(s) 
conceitos. Com o objetivo de conhecer o significado de “saúdexdoença” para a população 
de Natal foram entrevistados 240 indivíduos, em junho de  2002. Os entrevistadores se 
posicionaram em diferentes pontos da cidade, selecionando ao acaso a população a ser 
entrevistada. Indagou-se sobre o significado de “saúde” e de “doença”, atitudes frente à 
situações de “doença” e de “saúde” , sua percepção naquele momento sobre estar “doente” 
ou “sadio”. Mais de 85% definiram “saúde” como o oposto de “doença”. Foram 
encontradas diferenças consideráveis na percepção do binômio saúde-doença em relação à 
idade, local de moradia, escolaridade, ocupação, renda e re ligião. Apesar de atualmente 
contarmos com conceitos muito abrangentes de saúde-doença, considerando “saúde” e 
“doença” como estados dinâmicos de um mesmo processo - composto por fatores 
biológicos, econômicos, culturais e sociais – constatou-se que a percepção destes conceitos 
pela população de Natal ainda é dicotômico e muito abstrato, tratando-se de uma 
abordagem muito restrita em propósitos operacionais.  

Palavras chave: CONCEITO DE SAÚDE E DOENÇA, PERCEPÇÃO DA 
POPULAÇÃO, EPIDEMIOLOGIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
O conceito de saúde-doença sempre esteve ligado à cultura da época, determinado, por um 
lado, pelas condições concretas de existência, de outro, pela capacidade intelectiva do 
Homem, dentro de sua historicidade. A importância prática de se conhecer o conceito de 
saúdexdoençaxcausalidade reside no fato de que as ações/intervenções necessárias para sua 
promoçãoxeliminação/contrôle baseiam-se no conhecimento/entendimento deste(s) 
conceitos. Com o objetivo de conhecer o significado de “saúdexdoença” para a população 
de Natal foram entrevistados 240 indivíduos, em junho de 2002. Os entrevistadores se 
posicionaram em diferentes pontos da cidade, selecionando ao acaso a população a ser 
entrevistada. Indagou-se sobre o significado de “saúde” e de “doença”, atitudes frente à 
situações de “doença” e de “saúde” , sua percepção naquele momento sobre estar “doente” 
ou “sadio”. Mais de 85% definiram “saúde” como o oposto de “doença”. Foram 
encontradas diferenças consideráveis na percepção do binômio saúde-doença em relação à 
idade, local de moradia, escolaridade, ocupação, renda e religião. Apesar de atualmente 
contarmos com conceitos muito abrangentes de saúde-doença, considerando “saúde” e 
“doença” como estados dinâmicos de um mesmo processo - composto por fatores 
biológicos, econômicos, culturais e sociais – constatou-se que a percepção destes conceitos 
pela população de Natal ainda é dicotômico e muito abstrato, tratando-se de uma 
abordagem muito restrita em propósitos operacionais.  

Palavras chave: CONCEITO DE SAÚDE E DOENÇA, PERCEPÇÃO DA 
POPULAÇÃO, EPIDEMIOLOGIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
Diante da aplicação de emulsões nas indústrias em geral, dia a dia se busca à obtenção de 
sistemas estáveis, obrigando um refinamento do conhecimento teórico nesta área. 
Objetivando o emprego do conhecimento de HLB crítico (HLBc) de frações lipídicas, 
desenvolveu-se uma metodologia para análise da estabilidade de emulsões. Usou-se nesse 
experimento o método do microemultócrito seguido da determinação do respectivo Índice 
de Cremagem (IC). Inicialmente determinou-se o valor de HLBc de uma fase oleosa 
(Mygliol 812) de HLBc desconhecido. Em seguida, obteve-se uma formulação [contendo 
mesma fração lipídica e hidrofílica, mas com um sistema emulsionante Tween 20 [89.3% 
(HLB 16.7)] e Span 60 [10,7% (HLB 4.7)] de constituição diferente porém com mesmo 
valor de HLB que o HLBc encontrado na primeira etapa. As emulsões foram preparadas 
pelo método de emulsificação espontânea. O HLBc do Mygliol 812 encontrado foi de 15,42 
e o IC em torno de 3%. A emulsão 2 apesar de possuir o mesmo valor de HLBc, apresentou 
um IC de 21.5%, o que  não condiz como a faixa de maior estabilidade. Esse resultado se 
deveu provavelmente às características físico-químicas dos tensoativos empregados, 
sobretudo a grande viscosidade do Span 60 (maior que a do óleo), contribuindo assim para 
uma instabilidade do sistema. Isto mostra que não só o valor de HLB do sistema tensoativo 
têm grande importância na estabilidade de sistemas emulsionados, mas também suas 
características físico-químicas.  
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Resumo:  
As macroalgas marinhas são encontradas ao longo da costa brasileira. Dentre os diferentes 
grupos, várias espécies apresentam potencial econômico. O objetivo deste estudo era 
identificar as diferentes espécies de macroalgas dando ênfase às espécies de valor 
comercial. As coletas foram realizadas na praia de Mãe Luiza (RN). A biomassa foi 
determinada utilizando-se um quadrado de 0,25 m2 de área (triplicata). Para as análises 
quantitativas, foi calculada a freqüência de cada alga em escala temporal, a riqueza 
algológica, a diversidade de Shannon-Hill e a dominância de Simpson. Com as freqüências 
calculadas, foi possível definir uma classificação hierárquica entre as algas (Cluster 
analysis). Foram identificadas 52 espécies (21% Chlorophyta, 10% Phaeophyta e 69% 
Rhodophyta). A biomassa total mostrou valor mínimo de 326,7 g/m2 e máximo de 804,7 
g/m2. De acordo com as freqüências, observou-se que as espécies classificadas como 
constantes são produtoras de ficocolóides. Dentre estas, as mais utilizadas nas diferentes 
industrias são Sargassum, Gracilaria e Hypnea. A riqueza apresentou uma média de 32,8 
espécies; o mês de maio foi o que apresentou maior dominância de espécies, e o menor o 
mês de outubro. A diversidade apresentou o máximo no mês de outubro e o mínimo em 
março. O dendrograma resultante da análise de cluster revelou a formação de dois 
agrupamentos os quais correspondiam às espécies perenes e as anuais.  
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Resumo:  
O gênero Gracilaria é bastante encontrado nas regiões tropicais e subtropicais. No Rio 
Grande do Norte a espécie Gracilaria sp cresce abundantemente nos recifes ao longo do 
litoral. O objetivo deste estudo foi estudar as mudanças sazonais da espécie Gracilaria sp. 
As coletas foram realizadas mensalmente, na Praia de Mãe Luiza (RN). Para determinação 
da biomassa utilizou-se um quadrado de 0,25m2 de área (triplicata). A Biomassa de 
Gracilaria sp. apresentou uma variação sazonal altamente significativa (Fcal=225959,02; 
p<0,001), com valor mínimo obtido em agosto (119g ± 55) e máximo em fevereiro (1050g 
± 281). A salinidade variou de 34‰ (junho) a 39‰ (maio). A temperatura variou de 27°C 
(março) a 33°C (maio). A pluviometria variou de 13,7mm/mês (outubro) a 480,0mm/mês 
(março). A luminosidade foi maior em outubro (295,2h/mês) e menor em janeiro 
(183,5h/mês). A biomassa e os parâmetros ambientais estudados não apresentaram 
correlação significativa. Os parâmetros climatológicos apresentaram uma correlação 
significativa negativa (r=-0,60; p<0,05). Conclui-se que Gracilaria sp. possui uma boa 
produtividade, porém não apresenta uma variação sazonal bem definida.  
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Resumo:  
Técnicas de dosagem de hormônios em fezes são utilizadas para animais de grande porte 
bem como para animais menores como os primatas no Novo Mundo. Em sagüi comum, 
Callithrix jacchus, já foi demonstrado um paralelismo entre a progesterona plasmática e 
fecal durante o ciclo ovariano. Todavia, não há estudos durante a gravidez, período no qual 
existem dois inconvenientes principais para dosagem de hormônios no sangue: indução de 
estresse pela manipulação e coleta por um tempo prolongado, que podem levar a 
nascimentos prematuros e aborto. Neste trabalho foi investigado se a progesterona nas fezes 
expressa o mesmo padrão do sangue durante a gravidez. Foram usadas 4 fêmeas grávidas 
de sagüi comum do Núcleo de Primatologia-UFRN. Durante a gestação (20 semanas), 
foram coletadas 2 amostras de fezes e 1 de sangue por semana, para comparação da 
progesterona nos dois tipos de amostras, dosada pelo método ELISA. Os resultados 
mostraram que a progesterona no sangue e fezes apresentaram uma fraca correlação 
negativa (Spearman, r= - 0,32, p = 0,042). Os níveis de progesterona nas fezes variaram 
muito e diminuiram em torno do 4º mês de gestação; no sangue apresentou um padrão 
crescente com um pico no 3º mês de gravidez. Esta correlação baixa indica que não há uma 
correspondência confiável entre as duas medidas. Portanto, a determinação da progesterona 
fecal não é a metodologia indicada quando se pretende avaliar a idade gestacional e função 
placentária de fêmeas de Callithrix jacchus.  
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Resumo:  
A proteína acídica fibrilar glial (GFAP) é uma proteína específica do citoesqueleto de 
astrócitos, importantes componentes do tecido nervoso. Foi encontrada intensa 
imunorreatividade a GFAP no núcleo supraquiasmático (NSQ, o "relógio biológico" em 
mamíferos). Este trabalho objetiva verificar a existência de um ritmo circadiano na 
expressão imuno-histoquímica de GFAP no NSQ do camundongo. Foram utilizados 16 
camundongos albinos machos (Mus musculus), os quais, a partir dos 45 dias de idade, 
foram mantidos em gaiolas individuais com registro de atividade, divididos em dois grupos: 
um mantido em ciclo claro-escuro 12:12 (CE, n=08) e outro em escuro constante (EE, 
n=08) e sacrificados aos 60 dias de idade. Os animais do grupo CE foram sacrificados em 
ZT06 (n=04) e ZT18 (n=04, ZT, de zeitgeber time, ZT0=hora do início do claro). Os 
animais do grupo EE foram sacrificados em CT06 (n=04) e CT18 (n=04, CT, de circadian 
time, CT12=hora do início da atividade). Secções frontais de 30 mm através  do NSQ foram 
submetidas à técnica de imuno-histoquímica utilizando-se anticorpo anti-GFAP. 
Imunorreatividade a GFAP estava presente no NSQ de todos os animais, com maior 
densidade nos grupos ZT06 e CT06, em relação aos correspondentes ZT18 e CT18, 
indicando uma flutuação na expressão daquela proteína tanto em animais sincronizados 
como em livre-curso. Os resultados, portanto, apontam para a participação dos astrócitos na 
regulação dos ritmos circadianos pelo NSQ do camundongo.  

Palavras chave: Núcleo supraquiasmático, Proteína acídica fibrilar glial, Ritmos 
circadianos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A hipovitaminose A é uma carência nutricional de grande relevância em nível de Saúde 
Pública e a vitamina E age principalmente como antioxidante biológico, daí a importância 
de aumentar a ingestão de alimentos ricos nessas vitaminas. Com o aumento da população, 
a atividade pesqueira se expandiu, chegando a representar importante setor da economia 
nacional. O objetivo deste trabalho foi determinar as quantidades de lipídios e das 
vitaminas A e E, em peixes de considerável valor comercial na costa de Natal/RN. As 
determinações do retinol e do alfa-tocoferol foram realizadas por Cromatografia Líquida de 
Alta Pressão (HPLC) nas seguintes condições cromatográficas: Metanol, Água e 
Acetonitrila (95:4: 1). Foram identificados os peixes Serra (Scomberomorus brasiliensis), a 
Tainha (Mugil cephalus) e a Guaiuba (Ocyurus chrysurus), e dentre as 3 espécies a Tainha 
foi o peixe de maior teor lipídico com o total de 1.772 mg/100g, seguido do Serra 
(1.347mg/100g) e por último a Guaiuba com 1.279mg/100g, entretanto não foi encontrado 
diferença significativa nos teores lipídicos entre as 3 espécies de peixe, o mesmo ocorreu 
para as quantidades das vitaminas A e E respectivamente, Tainha 3,05mg/100g e 
191,31mg/100g, Serra 2,36mg/100g e 63,01mg/100g e Guaiuba 1,55mg/100g e 
86,89mg/100g. Assim, independente da porção do peixe consumida, bem como da espécie, 
as quantidades de lipídios e vitaminas são equivalentes nas amostras estudadas.  
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Código: SB0094  
Título: Utilização de Artemia franciscana (Crustacea, Anostraca) em bioensaios de 
monitoramento de qualidade ambiental aquática  
Aluno: Cimaria Porfirio Rodrigues de Oliveira (03396386485)  
Orientador: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
Co-autor: Marcos Antônio Freire da Costa Júnior (03089831490)  
Co-autor: Ligia Garcia Reis (03524657435)   

 
Resumo:  
O presente trabalho utilizou náuplios de Artemia franciscana (Crustacea, Anostraca) em 
bioensaios de monitoramento da qualidade ambiental aquática no litoral urbano da cidade 
de Natal, Rio Grande do Norte. Foram utilizadas amostras de água provenientes de quatro 
coletas realizadas nas estações Rampa (RA), Praia do Forte (FO), Praia dos Artistas (AR), 
Areia Preta (AP), Barreira Roxa (BR), Via Costeira (VC) e Ponta Negra (PN). Em resumo, 
dez náuplios (Instar III) de Artemia franciscana foram transferidos para os frascos -teste 
contendo 10 mL de cada amostra a ser testada. Após 24 horas, a sobrevivência das larvas de 
Artemia franciscana em cada tratamento foi determinada. As estações RA e BR 
apresentaram sobrevivência média igual a 9,45 náuplios (média calculada a partir dos 
valores obtidos durante o período de estudo), enquanto que as demais estações 
apresentaram os seguintes valores médios de sobrevivência: AR 9,3, AP 9,55, PN 9,7, FO 
9,8 e VC 9,95. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as amostras 
coletadas em cada estação e entre as diferentes estações ao longo do período de estudo. De 
acordo com os resultados obtidos, as estações apresentaram qualidade de água aceitável 
durante todo o período de estudo, mesmo estando sujeitas a substâncias potencialmente 
poluentes, principalmente nas estações próximas a desembocadura do Rio Potengi 
(Estações Rampa e Praia do Forte).  
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Resumo:  
O crustáceo Artemia (Anostraca) é utilizado na alimentação de larvas e pós-larvas da maior 
parte das espécies empregadas na aqüicultura. No Brasil, a espécie Artemia franciscana é 
encontrada em toda a região salineira do Rio Grande do Norte (RN), como resultado de 
inoculações feitas em 1977 em Macau, com cistos provenientes da baía de São Francisco, 
Califórnia, EUA. No entanto, apesar de uma ampla dispersão por toda a região salineira do 
RN e de um crescente esforço extrativista, a produção de cistos de Artemia declinou de 10 
toneladas anuais ao final da década de 70 para 2 toneladas a partir dos anos 90. O objetivo 
geral do projeto é avaliar a performance reprodutiva de Artemia franciscana em um sistema 
de cultivo multifásico (vários ciclos curtos de produção) na fazenda experimental de 
Artemia da ABCC – Associação Brasileira de Criadores de Camarão. As amostras 
populacionais de Artemia foram coletadas semanalmente nos três viveiros de produção 
durante três ciclos, e preservadas em formalina a 5% para posterior análise no 
Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN. A caracterização reprodutiva da 
população de Artemia franciscana nesse sistema de cultivo indicou uma maior incidência 
de fêmeas ovígeras (92,38%) do que fêmeas não ovígeras (7,61%), assim como também 
indicou valores médios superiores na fecundidade das fêmeas ovíparas (39,8) em relação às 
fêmeas ovovivíparas (28,2).  
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Resumo:  
O núcleo supraquiasmático (NSQ) em mamíferos é considerado o marca-passo circadiano 
para diversos comportamentos e funções fisiológicas. A calbindina (CB), uma proteína 
ligante de cálcio identificada no NSQ de camundongos, tem sido implicada como parte do 
mecanismo responsável pela geração do ritmo circadiano. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar a presença de um ritmo circadiano na expressão imuno-histoquímica da CB no 
NSQ de camundongos. Dezesseis camundongos albinos machos (Mus musculus), mantidos 
em gaiolas individuais com registro de atividade a partir dos 45 dias de idade, foram 
divididos em dois grupos: um grupo mantido em ciclo claro-escuro 12 h:12 h (CE, n=08) e 
o outro em escuro constante (EE, n=08). Após duas semanas foram sacrificados, os animais 
do grupo CE,em ZT06 (n=04) e ZT18 (n=04, ZT = zeitgeber time, sendo ZT0=hora do 
início do claro), e os do grupo EE, em CT06 (n=04) e em CT18 (n=04, CT=circadian time, 
sendo CT12=hora do início da atividade). Secções coronais de 30 µm através do NSQ 
foram submetidas a imuno-histoquímica utilizando-se um anticorpo anti-CB. Pericários 
imunorreativos a CB estavam presentes no NSQ de todos os animais, estando em maior 
quantidade nos grupos ZT18 e CT18, em comparação com ZT06 e CT06, mostrando um 
variação na expressão da CB tanto em animais sincronizados como em livre-curso. Os 
resultados sugerem a participação da calbindina nos mecanismos de regulação do ritmo 
circadiano pelo NSQ do camundongo.  
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Resumo:  
As plantas medicinais possuem uma grande aplicabilidade na medicina popular e indústrias 
alimentícia e farmacêutica. Entre as plantas mais usadas, destaca-se o cravo-da-índia (E. 
caryophyllata) devido à grande concentração de princípios ativos que conferem ao cravo 
sua utilização como anti-séptico bucal, tônico excitante, nas afecções do aparelho digestivo. 
Apesar da grande utilização das plantas medicinais, poucas são as informações científicas, 
principalmente com relação a interação destas com o material gené tico. Foi objetivo deste 
trabalho avaliar a interação do extrato bruto do Cravo-da-Índia, em forma de infuso, 
utilizando o Teste de Ames, que avalia a capacidade de determinados compostos induzirem 
mutações no genoma de linhagens de Salmonella typhimurium (TA97a, TA98 e TA100), 
que levam à reversão do fenótipo de auxotrofia em relação à histidina (his-) para prototrofia 
(his+) em relação a este aminoácido. Nos tratamentos realizados não foi observado 
aumento na freqüência de mutações em nenhuma das cepas utilizadas, mesmo em presença 
de ativação metabólica, sugerindo que o infuso de cravo-da-índia não possui atividade 
mutagênica.  
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Resumo:  
Visa analisar as concepções que permeiam a conformação do perfil profissional pelos 
alunos do curso. O perfil é aqui entendido como apreensão de princípios e habilidades que 
asseguram o fazer profissional de forma competente e multiprofissional ( ABEN, 1999 ; 
UFRN, 2000 ). Para realização do estudo, utiliza -se a entrevista em grupo focal, como 
subsídio para elaboração dos instrumentos individuais a serem aplicados posteriormente. 
Como resultado parcial, têm-se: O conhecimento anterior pautava -se na visão do senso 
comum e na representação da enfermagem tarefista, tecnicista, desvalorizada e subordinada 
ao médico. O conhecimento atual demonstra diferentes posições dos alunos, conforme o 
período cursado. Percebe-se, entretanto, que as suas concepções partem de uma visão 
idealizada ( 2º Período ), para uma concepção mais realistíca da profissão. O perfil 
conformado pelos alunos apresenta um enfermeiro crítico, competente, articulador do 
processo de trabalho, exercendo de forma humanizada o seu papel de pesquisador, 
administrador e educador.  
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Resumo:  
Trabalhos relatam alterações hormonais em machos de diferentes espécies, incluindo os 
primatas, em função da gravidez da parceira ou da presença de filhotes recém-nascidos. As 
alterações hormonais estariam associadas ao comportamento de cuidado parental tendo sido 
observada uma tendência de redução na testosterona e uma elevação dos níveis de 
prolactina nos machos após o nascimento dos filhotes. Além disso, outros trabalhos 
sugerem alterações em outros hormônios nestas situações. Neste trabalho foram analisados 
os níveis de andrógenos e cortisol e suas relações com o comportamento de carregar os 
filhotes do macho de Callithrix jacchus. A dosagem dos hormônios pelo método ELISA e o 
registro da atividade comportamental de transportar os filhotes foram realizadas para 4 
machos acasalados com fêmeas grávidas, durante as 3 semanas anteriores e posteriores ao 
parto. Os machos com ma ior tempo de carregar apresentam uma tendência de diminuição 
nos níveis de andrógenos e cortisol. Foram constatadas também elevações nos níveis de 
andrógenos e cortisol nestes machos na 20ª semana de gestação das fêmeas. Os dados 
sugerem que os animais tendem a diminuir os andrógenos e cortisol após o parto, o que 
pode estar relacionado ao comportamento do carregar. A elevação hormonal observada nos 
machos na 20ª semana de gravidez da fêmea, parece ser decorrente do próprio parto e das 
modificações que o nascimento de filhotes introduz na dinâmica das atividades 
comportamentais do grupo familiar.  
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Resumo:  
Os cistos odontogênicos representam entidades de grande interesse na clínica odontológica 
em função da sua freqüência e comportamento variados. A atividade proliferativa do 
revestimento epitelial é um dos fatores que tem pape l significante no crescimento dos cistos 
e na sua possível recidiva. Têm sido atribuído à proteína bcl-2 a função de prolongar a 
sobrevivência da célula protegendo-as contra a apoptose, sugerindo-se que o acúmulo de 
células com uma expressão aberrante de bcl-2 poderia representar uma importante etapa da 
carcinogênese. Neste trabalho nos propusemos a avaliar a expressão do bcl-2 em 4 cistos 
radiculares e 5 cistos dentígeros, na tentativa de relacionar a sua positividade à atividade 
proliferativa destas entidades. A amostra foi procedente do Serviço de Anatomia Patológica 
da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. Os blocos do 
respectivo material incluídos em parafina foram submetidos a cortes de 3m de espessura, 
estendidos em lâminas de vidro previamente preparadas com adesivo à base de 
organosilano, os quais foram corados pela técnica da imuno-histoquímica, através do 
método da streptavidina-biotina (SABC). As lâminas submetidas à reação imuno-
histoquímica foram avaliadas para identificar a presença ou ausência de marcação contra o 
antígeno estudado. De todos os casos avaliados nenhum apresentou marcação positiva, o 
que sugere um baixo índice mitótico das células epiteliais do revestimento desses cistos.  
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Resumo:  
A glucana é um polissacarídeo amplamente aplicado como imunoestimulador em vários 
modelos experimentais. Mudanças morfológicas hepáticas causadas por essa substância são 
parcialmente conhecidas, mas alterações na função hepática não têm sido descritas. No 
presente experimento, os efeitos anatômicos e bioquímicos decorrentes da sua 
administração intraperitoneal (2, 12 e 20 mg/1 mL de NaCl a 0,9%) em grupos de 
camundongos foram avaliados 3 e 15 dias após o fim do tratamento; usando-se como 
controle animais tratados com NaCl a 0,9%. O fígado apresentou hiperplasia e formação de 
microganulomas, devido ao acúmulo de macrófagos. Com relação às determinações das 
enzimas hepáticas, pôde-se observar um decréscimo na atividade da fosfatase alcalina 
(<180U/L, 195 no controle) e da Gama-GT (3U/L, 6 no controle); um leve aumento na 
atividade da alanina-amino transferase, enquanto que a aspartato-amino transferase não 
mostrou alteração significativa. A dosagem de bilirrubinas totais, um complemento nesta 
avaliação hepática, mostrou uma leve alteração. As medidas foram avaliadas em relação 
aos controles. As alterações observadas foram glucana concentração-dependentes. Com o 
fim do tratamento foi verificado uma regressão da hepatomegalia. Os resultados, embora 
preliminares, indicam uma alteração na função hepática. A reversibilidade da hiperplasia 
foi evidenciada após o fim do tratamento. O estudo de seus efeitos é relevante pois a 
glucana se apresenta promissora em aplicações clínicas.  
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Resumo:  
Os cistos odontogênicos representam entidades de interesse na clínica odontológica em 
função de possuírem comportamento clínico e freqüência variados. O ceratocisto 
odontogênico destaca-se dentre todos por apresentar elevados índices de recidiva, 
atribuídos ao potencial proliferativo intrínseco desta entidade. Face a essa realidade nos 
propomos a avaliar, neste trabalho, a expressão do Antígeno Nuclear de Proliferação 
Celular (PCNA) em 6 ceratocistos odontogênicos, através do método da streptavidina-
biotina. Todos os casos analisados demonstraram positividade ao PCNA e a análise 
estatística, utilizando o teste-t para a comparação de médias entre as duas camadas, mostrou 
que a média da camada suprabasal é significativamente maior que a da camada basal. A 
maior reatividade das células subrabasais ao PCNA sugere que a atividade proliferativa 
pode contribuir para o comportamento biológico peculiar desta entidade.  
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Resumo:  
O leite materno é uma importante fonte de vitamina A para bebês que se alimentam ao seio. 
Alguns estudos indicam que os níveis de vitamina A no leite materno estão diretamente 
relacionados com a dieta materna. O objetivo deste estudo foi determinar os níveis de 
vitamina A no colostro humano e sua relação com a ingestão materna deste nutriente. 
Participaram desse estudo 33 nutrizes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, 
Natal/RN, com idade entre 18 e 30 anos. A avaliação dietética foi realizada através da 
história alimentar, utilizando o software Virtual Nutri-USP/versão 1.0. A determinação da 
concentração do retinol no colostro foi feita através da Cromatografia Líquida de Alta 
Pressão. As nutrizes foram divididas em dois grupos, de baixa e alta ingestão de vitamina 
A, segundo a RDA 1989. No grupo de baixa e alta ingestão o retinol da dieta foi de 491,4 
ugEqR e 2276,7 ugEqR, enquanto que o nível de retinol no colostro nestes dois grupos foi 
respectivamente de 73,2 ugEqR e 86,4 ugEqR. Não foram observadas diferenças 
significativas entre os grupos. O valor médio de retinol encontrado no colostro (79,6 
ugEqR) está um pouco abaixo dos valores encontrados por Macias (2001) para mulheres 
cubanas, mas é superior aos valores encontrados para o leite maduro (60 µgEqR/100ml), 
indicando um bom estado nutricional das nutrizes. Concluímos que o consumo de vitamina 
A não influenciou nos níveis de retinol no colostro.  
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Resumo:  
O sagui-do-nordeste (Callithrix jacchus) pertence à família Callitrichidae cujas as 
características são partos gemelares, estro pós-parto e o cuidado cooperativo. A cada 
semana, o infante é gradativamente menos transportado, encerrando o transporte no final do 
seu 3º mês de vida. Além dessas características, o sagüi-do-nordeste também é altamente 
adaptado a áreas modificadas, sendo o ambiente periurbano um local favorável à sua 
sobrevivência. O objetivo desse trabalho foi registrar a ontogênese comportamental de C. 
jacchus em ambiente natural. O estudo foi realizado no Parque das Dunas do Natal, sendo o 
grupo da área do bosque. Dois infantes foram observados, um macho (AL) e uma fêmea 
(TA). As observações com 8 horas de regis tros por semana, em média, durante um período 
de 22 semanas. O método utilizado foi o de varredura, com registro a cada 5 min do 
transporte ou das atividades dos infantes. Os registros regulares dos infantes fora do dorso 
surgiram já na 2ª semana de vida. Na média de todas as semanas as atividades mais 
registradas foram o descanso (31%) e a exploração do ambiente (21%). O principal parceiro 
de brincadeira foi o gêmeo para ambos os infantes. Os infantes receberam mais catação dos 
pais do que dos outros integrantes do grupo. A alimentação sólida começou a ser registrada 
a partir da 7ª semana, a brincadeira surgiu a partir da 4ª semana e o forrageio passou a ser 
registrado a partir da 20ª semana de vida. Os resultados estão de acordo com a literatura.  
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Resumo:  
O controle das pragas na agricultura têm sido feito, principalmente, pelo uso de 
agrotóxicos. Entretanto, muitas desvantagens acarretadas pelo uso destes produtos tem 
estimulado pesquisas que visam à investigação de novos métodos de controle. Com o 
progresso da Biologia Molecular, tornou-se possível à identificação, isolamento e 
transferência de genes envolvidos nos mecanismos de resistência para culturas de interesse 
econômico. Este trabalho teve como objetivo testar in vivo, utilizando um sistema de 
sementes artificiais, frações protéicas de sementes de Crotalária (Crotalaria sp.), Tamarindo 
(T. indica) e Leucena (Leucaena sp.) que inibiram in vitro as proteinases de larvas de 
bruquídeos. Inicialmente foi realizada a extração das proteínas das sementes das plantas. A 
extração foi feita com Tris-HCl 0,05M, pH 7,5 por 3 horas e após a centrifugação 
fracionada com sulfato de amônio nas faixas de saturação de 0-30%, 30-60% e 60-90%. As 
sementes foram preparadas com as frações protéicas 0-30, 30-60 e 60-90 de cada planta 
mais farinha de feijão nas concentrações de 0,1% a 8%. As sementes foram infestadas, e 
após 15 dias foram verificados a sobrevivência e o peso das larvas. As sementes de 
tamarindo apresentaram atividade tóxica somente na fração 60-90 com a concentração de 
8%. A crotalária  eliminou todas as larvas na fração 30-60 com a conc. 8% e na fração 60-
90 com a conc. acima de 1%. A leucena não apresentou atividade tóxica nas concentrações 
das frações testadas.  
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Resumo:  
No Brasil, são escassos os trabalhos sobre fraturas do quadril em idosos. OBJETIVOS: 
Identificar fatores associados ao tempo de hospitalização, aos custos, e às complicações 
pós-cirúrgicas imediatas. Foram considerados os casos de fraturas de quadril em maiores de 
60 anos atendidos de 01/2001 a 07/2001 em um hospital de traumatologia -Natal-RN. 
Utilizaram técnicas não-paramétricas (Teste de Mann-Whitney, Teste de Kruskal-Wallis 
eTeste de Correlação de Spearman). Do total de 115 casos de fraturas de quadril atendidos 
no período, 79% foram em mulheres. A idade média foi de 78,6 anos (IC95% = 77,1- 80,1). 
O local do fratura mais freqüente foi o colo femural (31,9%) e região intertrocantérica 
(23,5%). As técnicas cirúrgicas de implantação de placa (52%) e a artroplastia parcial de 
quadril (37%) as mais utilizadas. Não verificamos diferença significativa entre os sexos 
quanto aos dias de internamento (p=0,96) e aos custos (p=0,37), e quanto a idade, nos dias 
de internamento (p<0,08) e nos custos hospitalares (p<0,78). Foi verificada diferença 
significativa nos dias de internamento e nos custos de acordo com a técnica realizada 
(p<0,0001),apresentando uma correlação entre a técnica e os dias de internamento (R= 0,65 
; p<0,001) e os custos (R=0,31;p<0,0001), e uma correlação entre dias de hospitalização e 
complicações imediatas (R=0,33;p<0,0001). CONCLUSÕES: Os fatores associados aos 
custos e aos dias de internamento foram as técnicas cirúrgicas e as complicações imediatas.  
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Resumo:  
Considerando-se a importância da amamentação e observando-se o desinteresse e 
desconhecimento dessa prática por muitas mães logo após o parto, optamos por esta 
pesquisa com o objetivo de identificar o conhecimento de puérperas sobre amamentação no 
pós-parto imediato e os fatores favoráveis e desfavoráveis que interferem nessa 
amamentação. Estudo descritivo-exploratório com abordagem quanti-qualitativa, 
desenvolvido no alojamento conjunto de uma maternidade escola em Natal/RN, através de 
uma amostragem estratificada selecionada de forma acidental, totalizando 216 mulheres, 
identificadas através da técnica de entrevista estruturada. Como resultados, observamos que 
as entrevistadas estavam na faixa etária entre 10 e 45 anos de idade, com média aproximada 
de 24 anos. A maioria (55%) vivia em união consensual; 43% não concluíram o 1º grau; 
93% freqüentaram o pré-natal de 5 a 6 consultas e foram orientadas quanto a amamentação 
(60%). Como vantagens para a mãe e o bebê, referiram que a amamentação é boa para a 
saúde, é econômica e saudável, evita câncer, além de passar amor para o filho. Como 
intercorrências logo após o parto, referiram o cansaço, a dor e fraqueza, que não sabiam 
colocar o bebê para mamar, não tinham leite e que este era salgado. Conclui-se que, apesar 
dessas mulheres terem freqüentado um pré-natal e recebido orientações quanto a 
amamentação, as mesmas ainda não sabiam associar a importância e as vantagens que a 
amamentação oferece para a mãe/filho.  
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Resumo:  
 
O plâncton é constituído do fitoplancton, zooplancton, bacterioplacton e por todas as 
partículas orgânicas que flutuam livres e involuntariamente pelos corpos d'água. Esta 
mistura de seres constitui o inicio da cadeia alimentar dos oceanos. Na região de Galinhos 
estão sendo instaladas fazendas de criação de ostras. Como as ostras são animais filtradores  
de plâncton é importante que se conheça sua composição química, especialmente suas 
proteínas. Com esta finalidade o plâncton foi coletado em redes, filtrado e liofilizado para 
análises posteriores. A extração de proteínas foi realizada por 4 horas com tampão fosfato 
0,1M pH 7,6. Após centrifugação para retirada do excesso de material, foi adicionado 
sulfato de amônio até uma concentração de 80%. As proteínas foram coletadas por 
centrifugação e o sobrenadante foi desprezado. O processo de diálise retirou o sal das 
proteínas e a solução protéica foi cromatografada em coluna de Sephadex-G-50. Os picos 
resultantes foram submetidos à cromatografia em HPLC e as principais proteínas eluídas, 
liofilizadas. Da cromatografia em Sephadex-G-50, três picos distintos foram detectados. 
Cada um destes picos ao serem cromatografados em HPLC originaram vários picos, sendo 
coletados os mais significativos deles para caracterização e sequenciamento. As 
características e os seqüenciamentos possibilitarão o fornecimento de dados sobre as 
principais proteínas que compõem o plâncton onde estão as fazendas de ostras.  
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Resumo:  
A salinidade é um fator limitante de produtividade agrícola em regiões áridas e semi-áridas. 
O grau de resistência à salinidade varia de acordo com a espécie. A bananeira é classificada 
como sensível. Esta frutífera é muito cultivada em solos potiguares, entretanto, a área 
disponível para seu plantio vem diminuindo devido à presença de sais. Uma das alternativas 
para contornar este problema é a utilização da variação somaclonal associada a uma pressão 
de seleção in vitro para obtenção de variedades mais tolerantes ao sal. O objetivo deste 
trabalho foi determinar a melhor dose de NaCl, para a seleção in vitro de bananeiras mais 
tolerantes ao sal. Brotos de bananeira foram subcultivados in vitro, por 3 meses, em meio 
de cultura básico constituído de sais e vitaminas de Murashige & Skoog (1962) contendo os 
tratamentos T0 (controle) T1= 50, T2=75 e T3=100mM de NaCl. Foram coletados dados 
quanto aos caracteres peso fresco, altura do propágulo, número de brotos e número de 
folhas aos 0, 30, 60 e 90 dias após a exposição ao sal. A adição de NaCl ao meio de cultura 
afetou a multiplicação in vitro, que foi reduzida em cerca de 50% na dose de 50mM e em 
cerca de 80% nas doses de 75 e 100mM. Nos tratamentos submetidos a 50, 75 e 100 mM 
de NaCl houve redução do número de folhas e também no crescimento dos brotos iniciais. 
A melhor dose entre as testadas e sob as condições experimentais utilizadas, para a 
realização da seleção foi 50mM por ter apresentado efeitos intermediários.  
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Resumo:  
O Rio Grande do Norte enfrenta problemas para aumentar sua produção de abacaxi devido, 
principalmente, a fusariose e à salinização de seus solos. Uma das formas de contornar esse 
ultimo problema é através da seleção e criação de genótipos mais tolerantes aos sais. Neste 
contexto, a cultura de tecidos torna-se uma importante ferramenta para selecionar mutantes 
resistentes à salinidade.O presente trabalho teve como objetivo identificar em que meio de 
cultura (sólido ou líquido) a presença do NaCl tem maior efeito sobre os brotos de 
abacaxizeiro.Brotos de abacaxizeiro foram inoculados em meio de cultura MS 
suplementado com BAP e ANA em ausência (0) e presença de 100; 200 e 300 mM de 
NaCl, sendo o meio sólido geleificado com 6,5g/L de agar-ágar. Durante 90 e a cada 15 
dias depois do primeiro mês da inoculação, os brotos foram pesados, a altura do broto 
inicial medida e suas folhas e brotos produzidos contados. O NaCl adicionado em ambos 
meios de cultura, afetou o crescimento e a multiplicação de brotos de abacaxizeiro. O efeito 
foi proporcional ao aumento da concentração de NaCl nos dois meios. Independente da 
adição do NaCl, houve uma diferença significativa entre os meios utilizados. Com base em 
avaliações das médias dos caracteres, conclui-se que o meio sólido proporciona um maior 
crescimento e multiplicação dos propágulos, além de mostrar mais rapidamente os efeitos 
da toxidez do sal devido, provavelmente, à maior disponibilidade e contato dos nutrientes 
com os brotos.  
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Resumo:  
Este trabalho investigou o padrão de uso de plantas medicinais pela população, enfatizando 
as utilizadas para tratar afecções bucais, além de suas principais indicações e formas de 
utilização. Um plano amostral probabilístico de base domiciliar, com sorteio em múltiplos 
estágios, tendo quadras urbanas e vilas rurais como unidades amostrais primárias no 
município de Cedro/CE foi utilizado. Foram aplicados 212 questionários junto aos 
responsávéis pela preparação dos fitoterápicos. Os questionários coletaram informações 
referentes a utilização de plantas medicinais pela população no tratamento de alguma 
doença. Em caso afirmativo, indagava-se o nome popular da planta, forma de utilização e 
as indicações, além de verificar quais plantas eram indicadas para tratar agravos de saúde 
bucal. Assim, observou-se que 82,5% da população usa plantas medicinais e 49,5% o 
fazem para tratar doenças bucais, não mostrando correlação com a idade do respondente 
(p=0,73). Os cinco fitoterápicos mais prevalentes para tratar agravos de saúde bucal foram 
a romã (57,32%), a aroeira (13,42%), o cajueiro (12,19%), a malva-do-reino (9,15%) e a 
malva-corama (7,92%). Conclui-se que a maioria da população pesquisada usa fitoterápicos 
no tratamento dos agravos à saúde, sendo que a metade as utiliza para tratar doenças bucais. 
As principais indicações foram para tratar inflamações, odontalgias e processos cicatriciais; 
e as formas de utilização mais comuns dessas plantas foram: decocção, maceração e 
infusão.  
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Resumo:  
Estudos sobre a brincadeira em mamíferos relatam que ela é freqüentemente realizada por 
animais imaturos, mas em algumas espécies adultos também participam. O objetivo deste 
trabalho foi identificar a participação de animais adultos na brincadeira do boto cinza 
(Sotalia fluviatilis). Realizaram-se observações de uma falésia, tendo à frente a enseada do 
Madeiro, na praia de Pipa, RN. Foram feitos 41 dias de observação (246 horas). Dois 
pesquisadores, utilizando binóculos, fizeram o registro dos dados em gravadores. 89% dos 
grupos avistados eram formados por adultos e imaturos, com média de 4,2. Em 88,5% das 
vezes o grupo se dividia entre animais que brincavam e outros que se afastavam e 
realizavam outros comportamentos. A participação de adultos no sub-grupo de brincadeira 
ocorreu em 66% das vezes, sempre acompanhados de imaturos. Adultos não foram vistos 
participando da "brincadeira com objeto", nem na de "forrageio", embora permanecessem 
próximos dos imaturos. No "surf" os adultos participaram de 62,5% dos episódios. 84% dos 
registros de "brincadeira social" e 100% dos episódios de brincadeira "de impulsão", teve 
participação de adultos. Sugere-se que a participação de adultos no comportamento de 
brincadeira está correlacionada com o grau de encefalização da espécie e com a interação 
com predadores, presas ou co-específicos que tenham repertório comportamental 
complexo, características encontradas na ordem dos cetáceos.  
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Resumo:  
Estudo do impacto ambiental sobre o fitoplâncton  da Barragem Ministro João Alves, 
Parelhas / RN, conduzido em intervalos mensais entre Fevereiro a Julho de 2002. A 
metodologia Inclui análises dos parâmetros físico-químicos, tais como as medidas da 
temperatura, pH, oxigênio dissolvido, transparência e condutividade elétrica. Dos 
parâmetros biológicos, uma análise quali-quantitativa de microalgas incluindo o índice de 
diversidade de espécies de Shannon-Weaver, similaridade de Pielou, riqueza de espécies de 
Margalef e o índice de dominância de Bergen-Parker. A biomassa de clorofila a foi obtida 
através do extrato de acetona (90%) corrigido pela feofítina. O método das garrafas claras e 
escuras de Winkler foi usado para medir a produtividade primária. De acordo com uma 
análise estátistica da correlação de Product-Moment, os resultados mostram que houve  
uma correlação significativa e positiva entre clorofila a e produtividade primária. 
Observou-se, ainda, um alto índice de diversidade das espécies o que indica certa 
estabilidade ecológica na comunidade de microalgas, apesar da vagarosa dominância das 
espécies cianofíceas. 
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Resumo:  
O boto cinza Sotalia fluviatilis é uma espécie que apresenta os ecótipos marinho e fluvial, 
sendo um dos menores delfinídeos. A distribuição do ecótipo marinho vai de Honduras até 
Santa Catarina e no RN como em outros locais, é observado em áreas costeiras, 
especialmente na praia de Pipa. Nessas áreas os animais são observados com variação no 
tamanho e composição etária dos grupos, realizando comportamentos como saltos, 
socialização e brincadeiras. O estudo pretende verificar a influência do fluxo da maré na 
atividade comportamental do boto cinza em praias do litoral sul do RN. A área de  estudo 
está localizada nas enseadas do Madeiro e Curral na praia de Pipa. O tempo de observação 
foi de 6 horas/dia, alternando ou sobrepondo os turnos manhã/tarde entre janeiro e 
dezembro de 2001, totalizando 238,75 hs de esforço efetivo. As observações foram feitas 
com binóculos, protocolos específicos e gravadores. A variação da maré foi dividida em 
secando e enchendo, adotando-se o critério de 30 minutos para o estopo entre as marés 
enchendo/secando e secando/enchendo. Os comportamentos tiveram quantificação direta, 
sendo relacionados com as fases da maré. Foram registrados um total de 15 
comportamentos divididos em 3 modalidades: comportamento aéreo (11), socialização (2) e 
brincadeira (2). Ao longo do ano nas enseadas, todos os comportamentos foram mais 
frequentes na maré secando do que na enchendo. Todavia, faz-se necessário um tempo 
maior de estudo para que mais dados sejam coletados.  
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Resumo:  
Nos sagüis (Callitrix jacchus), as fêmeas têm acesso preferencial ao alimento. Todavia, fora 
do período reprodutivo, a obtenção desse acesso é controversa. O objetivo deste trabalho 
foi analisar se a ausência de concepção das fêmeas e de nascimento de filhotes são 
condições impeditivas para aquisição e manutenção desse acesso. Quatro fêmeas foram 
submetidas a ligadura das trompas e 4 meses após, acasaladas. O comportamento alimentar, 
agonista e sóciosexual foi observado em 4 momentos distintos. Respectivamente 7 dias (F 
1), e 5 (F 2), 10 (F 3) e 18 meses (F 4) após o pareamento. Em cada fase realizou-se 10 
observações de 15 min., iniciadas após a colocação do alimento. A análise do 
comportamento alimentar nas 4 fases mostrou que em todas elas as fêmeas tiveram acesso 
preferencial ao alimento. Episódios agressivos foram raros nas 3 primeiras fases, mais 
elevaram-se para as fêmeas na fase 4. A análise do comportamento sóciosexual mostrou 
que cópulas e vai-e-vem da língua foram evidenciadas nas fases 1, 2 e 3, mostrando-se 
ausentes na 4; já o tempo de catação foi igual para machos e fêmeas, sendo mais elevado na 
fase 1. Esses resultados mostram que na presença de interação sexual do par, a gravidez e o 
nascimento de filhotes não são condições determinantes para a obtenção e manutenção do 
acesso preferencial das fêmeas ao alimento. Mostra também que embora a interação 
sóciosexual do par se modifique, a longo prazo, a dinâmica alimentar permanece constante 
ao longo do tempo.  
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Resumo:  
O estudo da degradação de glicosaminoglicanos sulfatados (GAGS) vem sendo investigada 
já alguns anos em nosso laboratório nos moluscos Anomalocardia brasiliana, Pomacea sp e 
Tagelus gibbus, não há até o presente momento relatos sobre a presença de enzimas 
envolvidadas nos processos degradativos do Strombus goliath, entretanto a degradação 
desses polissacarídeos em mamíferos já é bem conhecida. Tecidos do molusco foram 
homogeneizadas a 4°C com 2 volumes de tampão acetato de sódio 0.1 M, pH 5.0, 
centrifugados a 5.0000 x g e o sobrenadante submetido a fracionamento com concentrações 
crescentes de sulfato de amônio de 0-50% e 50-80% originando as frações F1 e F2, 
respectivamente. Estudos iniciais mostraram a presença de atividades glicosidásicas, entre 
elas a- e  b-endoglicosidases. Após fracionamento em gel filtração de Bio-gel A 1.5m, 
detectou-se uma atividade superior da b- N-acetilgIicosaminidase (franções 22-30) em 
relação as outras enzimas, com massa molecular de aproximadamente 80kDa determinada 
em SDS-PAGE. A b- GLINAC´ase apresentou um Km aparente de 0,75mM e uma Vmáx 
de 1,1 mmol/min em um pH de 5,0 e temperatura de 50°C. Sua atividade fortemente inibida 
por cátions bivalentes como cu+2 e Hg+. A enzima quando submetida a cromatografia 
líquida de alta pressão (HPLC) apresentou atividade b - N-acetilglicosaminidásica em um 
maior pico eluído a 27% de acetonitrila, isto demonstra um elevado grau de purificação da 
enzima, o que poderá servir como uma importante ferramenta no estudo das estruturas e 
funções de alguns GAGs originados de muitos sistemas biológicos.  

Palavras  chave: Glicosaminidases, Strombus goliath, Glicosidases  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Para os primatas, a presença de um animal estranho (intruso) atua como um forte agente 
estressor. Contudo, a magnitude da resposta comportamental à presença de um intruso da 
mesma espécie depende de vários fatores, tais como o sexo do intruso e o tipo de 
organização social da espécie. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 
gênero e da posição social sobre a resposta comportamental à presença de um intruso de 
mesmo sexo, em machos e fêmeas de Callithrix jacchus. Foram testados cinco pares de 
machos gêmeos e quatro pares de fêmeas gêmeas, que foram submetidos à presença de um 
intruso de mesmo sexo durante 30 minutos, por  três dias consecutivos. O intruso foi 
colocado em uma gaiola vizinha à dos gêmeos, havendo contato visual e olfativo através de 
uma tela de arame colocada entre as gaiolas. Foram registrados, para cada animal focal, os 
comportamentos agonistas (piloereção, marcação ano-genital, e exposição de genitália) e as 
aproximações ao intruso. Em nossos resultados não foram observadas diferenças de 
resposta comportamental entre os gêneros. Contudo, encontramos uma tendência de os 
animais que tornaram-se socialmente dominantes, tanto machos quanto fêmeas, 
apresentarem uma maior freqüência de comportamentos agonistas e aproximações ao 
intruso (Teste de Wilcoxon), o que sugere que o nível de agressividade e assertividade em 
resposta à presença de um intruso de mesmo sexo pode ser considerado um fator preditor 
de posição social em C. jacchus.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, estresse, dominância social  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O presente estudo tem como propósito identificar os sentimentos vivenciados e revelados 
pelo portador de diabetes mellitus em relação à sua doença, ressaltando os aspectos mais 
relevantes dessa experiência, bem como, descrever a contribuição do trabalho educativo 
junto a esse paciente. Para a coleta dos dados, realizamos entrevista com doze pacientes 
participantes do programa de diabéticos do Hospital Universitário Onofre Lopes, em 
Natal/RN.Com base em seus depoimentos, procedeu-se a análise do material empírico, 
dentro de uma abordagem qualitativa. Os resultados da investigação apontam que alguns 
dos entrevistados, ao tomar conhecimento do seu diagnóstico, expressam sentimentos de 
tristeza, constrangimento, surpresa, raiva, enquanto outros, disseram ter continuado 
normais, por desconhecer a doença. Em relação ao programa, todos concordam tratar-se de 
uma iniciativa importante pelo fato de representar um apoio à manutenção de sua saúde, 
bem como melhoria da qualidade de vida.Por fim depreendemos ser extremamente 
significativo identificar e considerar os sentimentos dos pacientes portadores de diabetes 
pelo fato de melhor fundamentar a orientação da enfermagem, e principalmente do 
enfermeiro, nos programas educativos.  

Palavras chave: diabetes, sentimentos, educação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O carcinoma epidermóide constitui cerca de 95% das neoplasias malignas da cavidade oral. 
Pode-se analisar sua agressividade através de um marcador de proliferação celular 
confiável, o Ki-67. O objetivo deste trabalho foi pesquisar a correlação entre este marcador 
e o estadiamento clínico TNM do carcinoma epidermóide oral. Foram analisados 10 casos 
de carcinoma epidermóide de língua, obtidos dos arquivos do Hospital Dr. Luiz Antônio, 
Natal-RN, os quais foram classificados clinicamente pelo serviço Médico e Odontológico 
do referido hospital de acordo com os parâmetros estabelecidos pela União Internacional 
Contra o Câncer (U.I.C.C.). Foi utilizada a técnica imuno-histoquímica para a evidenciação 
do Ki-67 e posterior análise microscópica. Os resultados dessa avaliação foram comparados 
com a gradação TNM obtida. A análise estatística dos dados, utilizando-se o teste de 
correlação de Spearman revelou a não existência de correlação(r=0,5862) entre o índice de 
Ki-67 e o estadiamento clínico TNM. Diante destes resultados concluímos que a atividade 
proliferativa não correspondeu ao estadiamento clínico TNM do carcinoma de língua.  

Palavras chave: Neoplasias malignas da mucosa oral, Classificação TNM, Marcadores de 
Proliferação celular  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O carcinoma epidermóide constitui cerca de 95% das neoplasias malignas da cavidade oral. 
Pode-se analisar sua agressividade através de um marcador de proliferação celular 
confiável, o AgNOR. O objetivo deste trabalho foi pesquisar a correlação entre o número 
médio de NORs/núcleo com o estadiamento clínico TNM do carcinoma epidermóide oral. 
Foram analisados 15 casos de carcinoma epidermóide de língua, obtidos dos arquivos do 
Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal-RN, os quais foram classificados clinicamente pelo 
serviço Médico e Odontológico do referido hospital de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela União Internacional Contra o Câncer (U.I.C.C.). Foi utilizada a técnica 
histoquímica AgNOR para a evidenciação das NORs e posterior análise microscópica. Os 
resultados dessa avaliação foram comparados com a gradação TNM obtida. A análise 
estatística dos dados, utilizando-se o teste de correlação de Spearman revelou a não 
existência de correlação(r=0,5066) entre o número médio de NORs/núcleo e o 
estadiamento clínico TNM. Diante destes resultados concluímos que a atividade 
proliferativa não correspondeu ao estadiamento clínico TNM do carcinoma de língua.  

Palavras chave: Carcinoma epidermóide oral, AgNOR, TNM  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Análises hematológicas são importantes tanto pa ra direcionar e/ou confirmar diagnósticos 
de patologias, mas também para demonstrar respostas a tratamentos específicos. Em função 
desses fatos efetuou-se a avaliação hematológíca em Callithrix jacchus, do Núcleo de 
Primatologia da UFRN, os quais apresentavam sintomas similares aos da Wasting 
Marmoset Syndrome (WMS ou Síndrome do emagrecimento), com o objetivo de confirmar 
a referida patologia. Para isso analisou-se 21 animais, adultos, de ambos os sexos, os quais 
tinham em comum a perda de peso, diarréia e anorexia, entre outros sintomas, por um 
período de aproximadamente 15 dias. Para todos eles efetuou-se um hemograma e a 
contagem de plaquetas e reticulócitos, através dos métodos tradicionais das análises 
clínicas. A grande maioria dos resultados obtidos tiveram seus valores dentro da faixa de 
normalidade destes animais: na série vermelha apenas 14% (3 animais) do total analisado 
apresentaram índices deficitários para hemoglobina e 19% (4 animais) para hematócrito; na 
série branca detectou-se apenas um animal com leucopenia e outro com leucocitose. Os 
dados nos surpreendeu pela sua regularidade, principalmente os referentes a série vermelha, 
os quais seriam mais susceptíveis ao efeito da anorexia. Por outro lado, nos alerta para a 
possibilidade dos sintomas terem sido conseqüência de distúrbios gástricos mais leves, 
decorrentes de alterações no preparo e oferta das refeições no dia a dia do núcleo.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, Hematologia, Wasting Marmoset Syndrome  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O cuidado cooperativo da prole é uma característica da família Callitrichidae, sendo esse 
comportamento associado a variações nos níveis de prolactina. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o perfil de secreção da prolactina de machos reprodutores do sagüi, Callithrix 
jacchus, nos dois primeiros meses de vida dos filhotes. Foram utilizados 5 pares 
reprodutores do sagüi, do Núcleo de Primatologia-UFRN. As observações comportamentais 
foram realizadas duas vezes/semana, seguida da coleta de sangue dos pais. A dosagem da 
prolactina foi feita pelo método radioimunoensaio (RIA)4. A experiência prévia no cuidado 
à prole influenciou significativamente os níveis plasmáticos de prolactina, com os machos 
experientes apresentando as maiores concentrações do hormônio. Foi verificada uma 
correlação negativa entre os níveis de prolactina dos machos reprodutores experientes e o 
peso corporal dos filhotes, com os níveis hormonais diminuindo a medida que os filhotes 
tornaram-se mais pesados nos dois primeiros meses de vida. Sugere-se que nos pais 
experientes quanto maior o peso da prole menor o esforço ou estresse físico envolvido no 
carregar dos filhotes por esses indivíduos.  
 
  

Palavras chave: Callitrix jacchus, cuidado parental, prolactina  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O sagüi comum possui um padrão comunitário de cuidado à prole, que altera a dinâmica 
social do grupo. A participação de ajudantes mostra que o pai é o mais afetado por 
alterações no tamanho do grupo; não há estudos sobre os efeitos nos ajudantes. Este 
trabalho verificou se o tamanho do grupo modifica o papel dos ajudantes, se o gênero 
destes exerce influência na quantidade de carregar oferecida aos filhotes e se há alteração 
no carregar em função do número de ajudantes. O tamanho da família variou ao longo das 
três proles(a primeira com 2 machos e 3 fêmeas, a segunda 3 machos e 4 fêmeas e a terceira 
2 machos e 3 fêmeas), exceto o casal reprodutor. As observações foram no Núcleo de 
Primatologia da UFRN, três vezes por semana, de 60 minutos cada. O método usado foi o 
focal contínuo, sendo os filhotes os animais focais. O comportamento estudado foi o 
carregar, caracterizado pelo filhote preso a uma parte do corpo do cuidador. Os resultados 
apontam uma tendência a um aumento do cuidado por parte dos ajudantes, especialmente o 
mais velho, no grupo maior. Como conseqüência, o cuidado oferecido pelos pais foi 
diminuído, em especial a mãe. Há uma tendência geral dos ajudantes machos carregarem 
mais os filhotes do que os ajudantes fêmeas. Conclui-se que a presença de dois ajudantes a 
mais modifica a dinâmica do grupo e a quantidade de cuidado oferecido. O resultado pode 
ser próprio desta família, já que a literatura diz que o pai é o animal mais afetado na 
presença de ajudantes.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, cuidado à prole, ajudantes  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Buscar alimentos impõe gasto de tempo/energia bem como a exposição à predadores, 
fazendo-se necessário a otimização do forrageio/ingestão. Callithrix jacchus usa como 
alimentos presas, frutos e exsudatos, sendo considerado generalista habitando diferentes 
ambientes. Nosso objetivo é analisar a altura da ingestão de alimentos em ambientes 
diferentes. Foram utilizados 2 grupos: ES habitando mata atlântica secundária, TR um 
pomar de frutas exóticas e a área de mata. Foi usada a técnica de varredura para o registro 
comportamental, pelo menos 1 dia/semana durante 1 ano. Eram registrados o tipo de 
alimento e a altura de ingestão. Observamos que ES apresentou uma ingestão de frutos e 
exsudatos marcados pela sazonalidade, enquanto TR consumiu predominantemente frutos 
ao longo de todo o ano com pouca ingestão de exsudato. De modo geral a proporção de 
ingestão de presas foi semelhante. Avaliando a altura de ingestão, constatamos que os 
frutos eram ingeridos a uma altura média de 6,1±2,6m para os dois grupos. No entanto, a 
ingestão de exsudato realizada por ES ocorria a 6,2±1,9m e para TR a 3,0±1,8m. Já a 
ingestão de presas pelos sagüis do grupo ES dava -se a 2,9±1,8m enquanto no grupo TR 
acontecia a 4,0±1,9m. As diferenças na proporção e na altura de ingestão dos alimentos se 
dão devido às diferenças no perfil e na composição da vegetação existente em cada uma das 
áreas de uso, mostrando a capacidade dos sagüis para a adaptação aos diferentes ambientes.  

Palavras chave: sagui, dieta, ecologia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Esta pesquisa avaliou os mitos, preconceitos e crenças que podem interferir na procura do 
tratamento odontológico pela gestante, bem como investigou as oportunidades de 
assistência direcionada à essa clientela na rede básica do Sistema Único de Saúde (SUS) na 
cidade de Natal-RN. Os dados foram coletados através de uma entrevista individual semi-
estruturada, seguindo um roteiro previamente elaborado e tratados 
quantitativa/qualitativamente. A amostra foi constituída por 40 gestantes que estavam 
fazendo acompanhamento pré-natal nas Unidades do SUS, no período entre dezembro de 
2001 e abril de 2002. Os resultados encontrados foram expressos em percentuais enfocando 
que 52,5% das gestantes desejariam ter um atendimento específico; que 100% das 
entrevistadas consideraram importante fazer o pré-natal odontológico paralelo ao pré-natal 
médico. Sobre temas a serem discutidos em prováveis programas educativos, as sugestões 
mais expressivas foram: higiene oral e se podem ou não tratar dentes na gravidez. No que 
se refere a procurar o dentista durante a gestação, 60% disse que não procurou porque não 
teve necessidade. As que visitaram (20%), descrevem que foram bem atendidas (10%) e 
que não houve mudança na forma de atendimento (10%). Quando se perguntou sobre ir ao 
dentista durante a gestação 52,5% relatou que o dentista é quem deve saber se pode ou não 
tratar. A análise qualitativa das transcrições das entrevistadas foi realizada através da 
análise de conteúdo.  

Palavras chave: mitos, atendimento odontológico, preconceito  
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Resumo:  
A filogenômica visa a análise evolucionária de seqüências dos genomas para a qual é 
importante a análise comparativa de sequências conservadas e a procura de sequências 
passíveis de transferência horizontal (aquisição de seqüências de DNA de outros 
organismos). Como os genes de reparo são importantes para a estabilidade genética, eles 
têm um elevado grau de conservação. Dentre as diversas vias de reparo, há o reparo por 
excisão de nucleotídeo que reconhece lesões de DNA que causam distorções estruturais. 
Grandes variações nos genes desta via podem indicar uma transferência horizontal. Este 
trabalho tem o objetivo de identificar os genes da via de reparo por excisão de nucleotídeo 
presentes em C. violaceum e analisa-los filogeneticamente. As sequências destes genes 
foram obtidas no banco de dados do genoma da C. violaceum. e foram comparadas contra 
sequências protéicas de acordo com a similaridade através do programa tBlastn do 
Genbank. Um banco de dados foi formado para cada gene que compõe a via possibilitando 
o estudo filogenético por meio dos programas disponíveis no pacote PHYLIP. Foram 
construídas árvores filogenéticas para cada gene da via e verificou-se que as sequências de 
C. violaceum apresentaram uma similaridade de 77% com as dos organismos da família 
Neisseraceae o que foi confirmado pelos valores de Bootstrap acima de 750 para o ramo 
que enquadra ambos os organismos. Isto demonstra a ausência de transferência horizontal 
no que diz respeito aos genes analisados.  

Palavras chave: Chromobacterium, Filogenia, Reparo de DNA  
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Resumo:  
Os primatas distribuem-se nos diferentes habitats, considerando a disponibilidade de 
alimento, parceiros para acasalamento e predadores. A ocupação varia de acordo com o 
padrão de atividade ao longo do ano. As principais atividades diárias são: procura e 
ingestão de alimentos, locomoção e descanso. Callithrix jacchus apresentam áreas de uso 
pequenas e dieta composta por frutos, insetos e exsudados. O objetivo deste estudo é 
estimar o padrão de ocupação de área considerando-se a distribuição e disponibilidade de 
alimentos em 2 grupos de sagüis. Os dados foram coletados na FLONA/IBAMA, Nísia 
Floresta, RN, um dia/semana, utilizando-se a técnica focal instantâneo, durante 1 ano para o 
grupo TR e 9 meses para o grupo ES. TR utilizou uma área de Mata Atlântica secundária e  
uma área onde se encontravam espécies frutíferas exóticas, a área total de ocupação 
abrangia cerca de 9 ha.ES utilizou exclusivamente a Mata Atlântica, com área total em 
torno de 4 ha. Observou-se que a ocupação da área de uso variou de acordo com os meses e 
a dispersão/disponibilidade dos alimentos. As áreas de maior concentração de atividade 
coincidiram com os locais de produção de frutos e na ausência destes com a localização de 
árvores de exsudado e áreas de captura de insetos. Foi possível constatar que as atividades 
diárias exercem influência na ocupação de uma área, independente das características 
fenológicas, mas a ocupação é determinada principalmente pela distribuição espaço-
temporal dos alimentos.  

Palavras chave: sagui, area de uso, ecologia  
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Resumo:  
A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) se apresenta como uma das doenças 
sexualmente transmissíveis mais freqüentes entre mulheres de todo o mundo, especialmente 
nas regiões menos desenvolvidas, ganhando especial destaque devido a sua estreita relação 
com a ocorrência de lesões cervicais de diferentes graus, incluíndo o câncer. O câncer 
cervical apresenta uma incidência que varia de 10 a 40 novos casos por 100.000 habitantes 
a cada ano, o que representa cerca de 500.000 novos casos da doença por ano em todo o 
mundo, constituindo-se um grave problema de saúde pública. Neste trabalho, apresentamos 
os resultados da análise molecular, para a detecção do DNA do HPV em um total 92 
amostras de raspado endocervical, obtidas de um grupo de mulheres que apresentavam 
lesão da mucosa cervical, variando de atipia coilocitótica a displasia de grau moderado 
(NIC II). O DNA dos espécimes foi extraído, empregando-se um método padronizado em 
nosso laboratório, e analisado por PCR utilizando-se os “primers” MY 09/11, que pemitem 
amplificar um segmento do gene L1 de um amplo espectro de HPVs genitais. Os produtos 
da PCR foram submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida, corado pela prata, para 
visualização da banda correspondente a seqüência alvo. A infecção pelo HPV foi 
diagnosticada em 38,3% das mulheres com atipia coilocitótica, 60,0% nas pacientes com 
NIC I, e 64,3% nas que tinham NIC II, revelando um aumento da prevalência da infecção, 
proporcional ao agravamento da lesão.  
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Resumo:  
Objetivo: Analisar as qualidades físicas dos fios de sutura usados na rotina do Hospital 
Universitário–UFRN quanto à força máxima de tração (FMT) e coeficiente de deformidade 
(CD). Método: Foram testados os fios de algodão, nylon, polipropileno, cat-gut simples e 
seda dos fabricantes 1,2,3,4, observando-se as normas da ABNT quanto às informações 
constantes nas embalagens individuais e secundárias, FMT e CD. Os testes mecânicos 
foram feitos com a máquina de ensaios Emic, unidade Kg/força. Resultados: Na 
comparação entre os fabricantes quanto às normas das embalagens observou-se que o 
fabricante 1 atendeu a todos os itens avaliados. Os fabricantes 2 e 3 não discriminaram os 
tipos de sutura nas embalagens individuais. O fabricante 3 omitiu informações sobre o tipo 
de conservante, se o produto é estéril e material hospitalar de uso único. Ausência de 
endereço nas embalagens secundárias do fabricante 4. Com relação aos dados de FMT e 
CD, a comparação entre as marcas revelou diferenças sem significado estatístico para a 
maioria dos meteriais utilizados. Todos os fios de sutura atenderam os valores de 
resistência padronizados pela ABNT. Conclusão: Um dos fabricantes (1) exibiu padrão 
uniforme e dentro das norms da ABNT quanto à apresentação das embalagens, 
uniformidade que não se repetiu quando se avaliou a FMT e CD.  
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Resumo:  
O PITS foi criado pelo Ministério da Saúde em 2001 com o objetivo de atender as 
populações de municípios com serviços precários de Atenção à Saúde e que apresentam os 
indicadores de saúde mais críticos, através da atuação de médicos e enfermeiros. Tem por 
objetivo impulsionar a reorganização da atenção básica de saúde e fortalecer a Estratégia da 
Saúde da Família. No RN, o PITS foi implantado inicialmente em seis municípios: 
Caraúbas, Jardim de Angicos, Jandaíra, Pedro Avelino, Upanema e Pedra Grande. O 
presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo do processo de implantação deste 
programa no RN, enfatizando o perfil dos seus profissionais, visando criar uma agenda de 
capacitação. Optamos por um estudo descritivo, com análise que combina procedimentos 
qualitativos e quantitativos. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 
questionário com perguntas abertas e fechadas e entrevistas semi-estruturadas. Os 
resultados apontam para uma predominância do sexo feminino, da profissão enfermagem, 
idade entre 31 a 40 anos, casados e com tempo de experiência profissional variado. Os 
obstáculos principais referidos à implantação do programa e às inovações em saúde foram a 
falta de compromisso dos gestores munic ipais, a excessiva carga de trabalho decorrente da 
demanda reprimida e o choque cultural vivido pelos profissionais oriundos de diferentes 
regiões do país. Apesar destes, a maioria dos profissionais julgou a experiência rica e 
avaliam positivamente o programa.  
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Resumo:  
Embora a relação entre o diabetes mellitus e a redução da densidade mineral óssea não 
esteja bem esclarecida, várias propostas tem sido associadas as alterações na regulação do 
metabolismo mineral e aos fatores que regulam a remodelagem óssea.O objetivo do 
trabalho é avaliar as alterações bioquímicas decorrentes das complicações ósseas causadas 
pelo diabetes.Ratas Wistar (180-220g) foram divididos em grupo controle(n=15), e um 
diabético experimental (n=25) induzidos por injeção intraperitoneal de 
aloxana(120mg/Kg).As ratas com ciclo estral regular foram sacrificadas nos períodos de 
24h e 5 dias após a indução, e 45, 75 e 120 dias após o dia zero.As amostras de sangue 
foram coletadas da veia porta.O soro foi usado para determinar os níveis de glicemia, 
creatinina, albumina, cálcio, fosfatase ácida tartarato resistente(TRAP) e fosfatase 
alcalina(Kits BIOSYSTEMS),e o plasma para a dosagem de osteocalcina(DPC-
IMMULITE).Foram considerados diabéticos animais com glicemia superior a 
250mg/dL.Diferenças significativas foram obtidas para albumina e cálcio, e não para 
creatinina, entre 24 horas e 120 dias para os diabéticos.Aumentos significativos foram 
obtidos para as atividades de fosfatase alcalina e TRAP, enquanto para osteocalcina 
observou-se diminuição não significativa até 120 dias em relação aos diabéticos.As 
alterações observadas para os marcadores ósseos(fosfatase alcalina, TRAP e osteocalcina) 
sugerem uma provável alteração no “turnover” ósseo causada pelo diabetes mellitus.  
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Resumo:  
A atividade locomotora em sagüis mostra ritmicidade circadiana. A atividade se expressa 
com padrão bimodal e pode sofrer modificações em sua freqüência de acordo com a 
condição reprodutiva da fêmea. Com o objetivo de verificar a existência de modulação do 
ritmo circadiano da atividade locomora pelo ciclo ovariano, foi observada 1 fêmea adulta 
de sagüi mantida isolada em cativeiro sob condições ambientais naturais no Núcleo de 
Primatologia da UFRN. A atividade motora foi registrada continuamente através de 
sensores infravermelho colocados nas gaiolas, conectados diretamente a um computador, ao 
longo de 3 ciclos ovarianos não consecutivos, que tiveram as fases determinadas através da 
dosagem dos níveis fecais de progesterona (método ELISA). Através da inspeção visual 
dos gráficos verificou-se a existência de um padrão bimodal na atividade locomotora ao 
longo das fases do ciclo. Não foram observadas modificações no horário de início da 
atividade diária ao longo das fases do ciclo, como verificado em roedores. Os resultados 
obtidos nesta fêmea sugerem a ausência de modulação do ritmo circadiano da atividade 
locomotora pelo ciclo ovariano no sagüi.  
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Resumo:  
Objetivo: comparar os resultados do tratamento da colelitíase pela via convencional(CC) e 
laparoscópica (CL). Método: Foram analisados 840 pacientes submetidos a 
colecistectomias, sendo 420 convencionais e 420 laparoscópicas. Resultados: 80% dos 
pacientes eram do sexo feminino e a média de idade 46 anos. As doenças intercorrentes 
mais comuns foram hipertensão arterial, diabetes e asma brônquica. Após a CC ocorreu 
infecção de ferida operatória em 3% dos casos e na CL 0,95%. A mortalidade operatória foi 
zero na CC e ocorreram dois óbitos após a CL, sendo um por embolia pulmonar e outro por 
hematoma hepático e I.R. A maior parte das operações CC foi executada entre 61 e 120 
minutos (64%), enquanto nas CL a maioria (57%) durou de 30 a 60 minutos. Quanto ao 
tempo pós-operatório decorrido para a alta hospitalar, 357 (85%) pacientes submetidos a 
CC receberam alta após 24 a 72 horas, enquanto na CL 405 (96%) tiveram alta após 16 a 18 
horas. O custo total das operações CC (R$499.420,00) foi menor que o das CL 
(R$619.011,60). Conclusão: Concluiu-se que as colecistectomias laparoscópicas, apesar de 
resultarem em custo mais elevado, são responsáveis por menores índices de complicações e 
curto tempo de hospitalização.  
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Resumo:  
O ciclo estral dos mamíferos alterna entre fases de receptividade sexual (proestro e estro) e 
de repouso sexual (metaestro e diestro), as quais apresentam características celulares 
próprias e alternância nos níveis dos hormônios gonadotrópicos (FSH e LH) e ovarianos 
(estrógenos e progesterona). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do 
diabetes mellitus na manifestação e evolução do ciclo estral em ratos fêmeas. Foram 
utilizados ratos Wistar fêmeas com peso corporal entre 180-220g, os quais foram divididos 
em grupos controles e diabéticos experimentais por aloxana (ip 120mg/kg). Foram 
considerados diabéticos os animais que apresentaram glicemia a partir de 250mg/dL. Os 
períodos de estudo foram 24h e 5 dias após a indução e 45, 75 e 120 dias após o dia zero. A 
instalação do diabetes levou cerca de 50% dos animais a um ciclo irregular ou estacionado 
nos primeiros 15 dias dos períodos. Com a adaptação dos animais a esta nova condição 
observou-se uma diminuição nos casos de irregularidade. Os resultados revelaram que os 
animais controles apresentaram o ciclo regular mas apenas 75%, 47%, 17% e 26% dos 
animais diabéticos avaliados nos períodos de 5, 45, 75 e 120 dias, respectivamente, 
chegaram ao final destes com o ciclo regular. Esses resultados sugerem que a deficiência de 
insulina poderia estar causando uma hipofunção ovariana, uma vez que tem sido 
reconhecido que a insulina tem função gonadotrópica e que modula o número de receptores 
de FSH e LH.  
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Resumo:  
O objetivo do estudo foi investigar a relação entre doença periodontal em mães e 
nascimento de crianças de baixo peso. Um estudo de caso-controle com 245 mulheres no 
pós-parto imediato foi realizado, sendo 100 mães do grupo caso, definido como mães de 
crianças que nasceram com peso inferior a 2500g e 145 do grupo controle, composto por 
mães de crianças que apresentaram um peso ao nascimento igual ou superior a 2500g. Esta 
investigação também incluiu um questionário que objetivou avaliar outros possíveis fatores 
de risco obstétricos para o baixo peso (uso de fumo, etilismo, infecções genito-urinárias e 
outros). A doença periodontal foi avaliada através do índice ESI (Índice de Extensão e 
Severidade). O cálculo da extensão e severidade foi obtido com as medidas de perda de 
inserção de todas as mães envolvidas. Os resultados da análise univariada indicaram uma 
associação significativa entre a extensão da doença periodontal e o baixo peso ao nascer. 
Entretanto, após análise de regressão logística multivariada, que incluiu outros possíveis 
fatores de risco, não foi encontrada uma associação estatisticamente significante. A duração 
da gravidez, gestação múltipla e história de prematuridade mantiveram uma associação 
significativa com o peso ao nascer, após o ajuste para outros fatores de risco na análise de 
regressão logística multivariada.Neste estudo, o estado de doença periodontal materna não 
representou um fator de risco para o baixo peso ao nascer.  
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Resumo:  
O homem tem interesse em desvendar os mecanismos de regulação e a importância que o 
sono exerce sobre ele. O hábito de dormir regularmente durante o dia é denominado sesta e 
esse hábito já é reconhecido como sendo parte de ciclo sono–vigília em humanos. 
Observando indivíduos que têm horários preferenciais de iniciar e finalizar suas atividades, 
constatou-se que existem diferenças individuais no ritmo circadiano, possibilitando a 
classificação dos mesmos em seus correspondentes cronotipos (matutinos, vespertinos e 
indiferentes). Indivíduo matutino é aquele que tem preferência para o início de suas 
atividades nas primeiras horas da manhã, já o vespertino, tem seu início de atividades mais 
tarde. Para a determinação dos cronotipos, foi proposto um questionário que simula uma 
situação ideal onde o indivíduo tenha pleno controle de suas atividades ao longo do dia de 
acordo com suas preferências. Este trabalho objetiva avaliar a relação entre os cronotipos e 
a prática da sesta. Foi aplicado o questionário a 191 indivíduos com idades entre 18 – 65 
anos, de ambos os sexos. Dentre os 191 indivíduos da amostra 72,74% relataram praticar a 
sesta em pelo menos uma vez semanalmente e apenas 27,22% indivíduos relataram não 
apresentar tal comportamento nem uma vez por semana. A análise do teste X2 mostrou não 
haver diferenças estatisticamente significativas entre os cronotipos e a prática da sesta. A 
amostra está sendo aumentada para uma melhor compreensão da possível relação.  
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Resumo:  
O presente trabalho procurou através de um estudo quase experimental de um único grupo, 
investigar as variações no repertório cinético-postural cotidiano, com relação às posturas 
adotadas, às atividades físicas realizadas, o tempo de permanência e/ou realização e 
possível tensão/desconforto percebidas, e variações na percepção da tensão/desconforto 
corporal, pré e pós um período em que foram instituídas vivências corporais, em 21 
acadêmicos do curso de Fisioterapia da UFRN. Como parte dessa pesquisa o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar os resultados referentes às variações do repertório 
cinético-postural cotidiano e as posturas adotadas pelos acadêmicos participantes da 
pesquisa. Utilizou-se uma ficha para a identificação do repertório cinético-postural 
cotidiano, um protocolo de avaliação da percepção de tensão/desconforto corporal 
(adaptado de Zabel & MacGrew, 1997) e entrevistas semi-estruturadas para registro do 
relato dos indivíduos. Com relação às posturas investigadas (bípede, sentado e deitado) 
verificou-se que as tensões/desconfortos percebidas mantiveram-se e/ou tenderam a 
aumentar com o aumento do tempo de permanência nessas posturas. Em relação à 
percepção da tensão/desconforto e ao tempo de realização de atividades físicas não houve 
modificação significativa. Além disso, observou-se de acordo com os relatos dos indivíduos 
uma maior percepção corporal, após a instituição das vivências corporais.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: SB0382  
Título: HÁBITOS ALIMENTARES DA ICTIOFAUNA DOS GRANDES 
RESERVATÓRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
Aluno: Rodrigo Herculano Simplicio Lemos (00858055481)  
Orientador: ALDEMIR GOMES FREIRE (22526218420)  

  
Resumo:  
O presente trabalho têm como objetivo caracterizar os hábitos alimentares da ictiofauna dos 
reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves (Açu), Mendubim (Açu), Marechal Dutra 
(Acari), Itans (Caicó) e Sabugi (São João do Sabugi), situados no semi-Árido do Rio 
Grande do Norte mas precisamente na bacia do Piranhas-Açu. Foram identificados 11 
espécies no total, distribuído pelos reservatórios cuja as amos tragens foram oriundas das 
fichas de “ Esforço de Pesca” da divisão de Pesca e Piscicultura do DNOCS/RN. As 
espécies foram classificadas de acordo com o seu hábito alimentar em forrageiras 
(herbívoros) as espécies que servem potencialmente de alimentos para as predadoras, e 
carnívoras, aquelas que utilizam além de peixes, crustáceos e insetos como suas presas 
preferenciais na sua dieta alimentar. As espécies carnívoras identificadas foram as 
seguintes, tucunaré (Cichla monoculus) com 57% no Armando Ribeiro Gonçalves, a 
pescada do Piauí (Plagioscion squamosissimus) com 78,5%, 74,4%, 80,6% e 43,8% nos 
reservatórios Mendubim, Marechal Dutra, Itans e Sabugi respectivamente. Quanto as 
forrageiras observou-se a dominância da tilápia (Oreochromis niloticus) no Aramando 
Ribeiro Gonçalves, no Marechal Dutra e Itans com seguintes valores 61,6%, 94% e 40,4% 
respectivamente.Salienta-se a dominância do curimatã (Prochilodus cearensis) com 41,5% 
no reservatório de Mendubim e o piau (Leporinus sp.) no Itans, com 31%.  
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Resumo:  
O estado apresenta um grande número de reservatórios, mas para esse estudo foram 
selecionados: o Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (Açu), Mendubim (Açu); 
Marechal Dutra (Acari); Itans (Caicó); Boqueirão de Parelhas (Parelhas), Sabugi (São João 
do Sabugi), cuja capacidade de armazenagem d’água excedem 40 milhões m3. Com 
objetivo de identificar a ictiofauna introduzida nos reservatório citados acima se 
introduzida nos reservatório citada acima (Plagioscion squamosissimus), tilápia 
(Oreochromis niloticus), o tucunaré (Cichla monoculus) e o apaiari (Astronotus ocelllatus).. 
Dos diversos reservatórios estudados, observa -se a presença de 11 espécies, sendo 07 
nativas e 04 introduzidas. No reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, destaca-se o 
tucunaré (com 41,5%), no Mendubim destaca-se a pescada do Piauí (76,7%), no Marechal 
Dutra tem-se a tilápia (71,3%), no Itans , a pescada (75,8%) e no Sabugi , também a 
pescada (38,3%), observando-se a total dominância das espécies introduzidas em função 
das nativas acarretando provavelmente uma sucessão ecológica dessas espécies 
modificando assim a ictiofauna representativa dos principais reservatórios do Rio Grande 
do Norte.  
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Resumo:  
Esse estudo foi conduzido para investigar a existência de variação temporal das atividades 
da vida diária (AVD´s) dos pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foram 
avaliados 10 pacientes, 7 homens e 3 mulheres, entre 37 e 73 anos, que tinham realizado 
tratamento fisioterapêutico. Para análise dos resultados foi utilizado o programa de 
algoritmos do protocolo de Monk et al. (1990) A hora habitual de levantar da cama variou 
entre 05:00 e 09:00 h e a de ir para a cama variou entre 21:00 e 24:00 h. Verificou-se que as 
atividades de tomar café, almoçar e jantar foram realizadas por todos os pacientes. Os 
lanches da tarde e da noite não foram freqüentes para toda a amostra. Quanto as atividades 
de trabalhar, estudar e realizar atividade física, observou-se menor influência desses 
sincronizadores sobre os indivíduos. Todos os pacientes obtiveram escores do SRM (Social 
Rhythm Metric) acima de 6, mostrando uma grande regularidade na realização das AVD´s. 
De acordo com os resultados apresentados verificou-se uma regularidade na variação 
temporal das AVD´s e uma sincronização do padrão de atividade principalmente com o 
Ciclo Vigília/Sono (CVS) e o ciclo de alimentação. É possível que a plasticidade neural e a 
realização da Fisioterapia tenham favorecido a sincronização externa e a ordem temporal 
interna na fase crônica do AVC.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Título: ANÁLISES CITOGENÉTICAS DO CAMARÃO MARINHO Litopenaeus 
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Resumo:  
Dentre as espécies de camarão marinho, Litopenaeus vannamei oriunda do Pacífico, se 
tornou a mais importante economicamente. O presente trabalho tem por finalidade a 
caracterização citogenética desta espécie, uma vez que a literatura apresenta números 
diplóides discordantes. Para a obtenção de cromossomos foram utilizados indivíduos na 
fase de náuplio, os quais foram submetidos a um tratamento com 45 minutos de colchicina, 
90 de hipotonia e 30 de fixação. Este procedimento resultou em metáfases cujos 
cromossomos apresentaram menos sobreposição e maior definição. L. vannamei apresentou 
uma fórmula cromossômica com 52m+14sm+14st+8a e 2n=88. Este número corrobora 
alguns resultados da literatura (2n=88), contrastando com 2n=92 também já apontado para 
a espécie. Apesar da equivalência do número diplóide com outros trabalhos foi observada 
uma discrepância no que se refere ao número de meta/submetacêntricos, que se revelou 
significativamente maior. Devido a grande dificuldade de visualização dos cromossomos de 
L. vannamei a identificação precisa dos tipos cromossômicos está sujeita a um certo grau 
de imprecisão. A grande similaridade no número cromossômico dos Penaeidae, em um 
valor modal igual a 2n = 88, indica um padrão conservativo da evolução cariotípica. 
Análises com bandamentos cromossômicos e hibridação in situ (FISH) propiciarão um 
melhor entendimento de características estruturais nesta família.  

Palavras chave: Citogenética, Camarão marinho, Litopenaeus vannamei  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado pela falta (absoluta ou 
relativa) de insulina, que resulta em um defeito na utilização de carboidratos e alteração no 
metabolismo de lipídios e proteínas. De acordo com a literatura, o Diabetes classifica-se em 
Tipo 1 e Diabetes Tipo 2. O presente trabalho teve como propósito realizar uma análise 
morfológica e histoquímica, através da técnica de coloração pelo HE e PAS, da 
vascularização dos tecidos periodontais de 13 pacientes portadores de Diabetes Mellitus 
Tipo 2 (grupo 1) e 07 pacientes não portadores dessa condição (grupo 2), com o intuito de 
identificar o grau de vascularização, o espessamento da membrana basal vascular e o nível 
de obliteração dos vasos do periodonto de pacientes diabéticos tipo 2, por considerar que 
esses fatores poderiam influenciar na instalação e propagação da doença periodontal. Os 
resultados observados no estudo revelaram que os tecidos periodontais dos pacientes 
portadores de Diabetes Mellitus Tipo2, quando comparados aos pacientes saudáveis, 
apresentam: maior grau de vascularização, maior grau de espessamento da parede vascular 
PAS, obliteração total ou parcial da luz vascular. Isto nos faz concluir que existem 
alterações vasculares nos tecidos gengivais dos pacientes diabéticos tipo 2, e que estas 
parecem estar relacionadas ao caráter hiperinflamatório que acomete o diabético.  

Palavras chave: diabetes mellitus, vasos gengivais, estudo histoquímico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código: SB0421  
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Resumo:  
O estudo objetivou compreender, por meio das falas das mães, como elas valorizam e dão 
sentido à saúde bucal de seus filhos. A metodologia consistiu na aplicação de duas 
entrevistas a 20 gestantes do Hospital Cel. Pedro Germano, na cidade de Natal-RN; a 
primeira foi realizada durante o período gestacional, antes delas assistirem a uma palestra 
odontológica, e a segunda foi realizada após o nascimento de seus filhos, durante uma visita 
domiciliar. Os dados coletados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo. 
Observou-se que muitas mães se perdem no percurso entre a intenção e a ação: embora 
exista unanimidade entre as gestantes ao apontar o leite materno como o alimento mais 
importante para o bebê, outros alimentos foram introduzidos precocemente; a supervisão da 
dieta e uso do açúcar, além da persistência na introdução da mamadeira e chupeta, suscitam 
o acompanhamento do binômio mãe-filho; outro aspecto encontrado diz respeito aos 
questionamentos que advém com o exercício das ações, como a higienização bucal, 
evidenciando-se que as mães, mesmo com segurança na execução da mesma, necessitam de 
estímulo para dar continuidade. Portanto, ressalta-se a importância do maior conhecimento 
do grupo que será beneficiado com o programa educativo, visando captar seus valores e, a 
partir daí, adequar as ações, com o intuito de motivar os indivíduos a agir, respeitando suas 
particularidades; enfatiza-se também a necessidade do acompanhamento da mãe e do bebê 
no período pós-parto.  

Palavras chave: SAÚDE BUCAL, VISITA DOMICILIAR, GESTANTE  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A Tuberculose, causada pelo Mycobacterium Tuberculosis, é a doença infecto-contagiosa 
que mais mata isoladamente, apresentando uma alta incidência em vários países, inclusive 
no Brasil. O esquema terapêutico utilizado no tratamento da tuberculose é composto por 
associações de fármacos tuberculostáticos, dos quais um dos principais é a rifampicina. 
Então, este projeto propôs o desenvolvimento de um granulado de rifampicina, tendo em 
vista a resolução de problemas tecnológicos, provenientes da dificuldade de fluxo do pó 
durante a produção de comprimidos ou o enchimento de cápsulas, e problemas terapêuticos, 
referentes à irritação da mucosa gástrica induzida por este fármaco quando usado por um 
tempo prolongado. A metodologia empregada baseia-se na granulação a úmido de uma 
mistura binária , constituída por 50% de fármaco, e por 50% de excipientes, aos quais 
foram adicionadas água destilada ou álcool isopropilíco até atingir o ponto de granulação. 
Com os granulados obtidos foram realizadas análises tecnológicas, reológicas e mecânicas, 
além da determinação do diâmetro médio dos mesmos. A partir destas análises, observou-se 
que o granulado de rifampicina/amido/álcool isopropilíco, apresentou os melhores 
resultados, podendo ser uma boa opção para uma formulação de uma cápsula , utilizada no 
tratamento da tuberculose.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/FAPAM  
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Resumo:  
As lesões proliferativas não neoplásicas são caracterizadas por uma resposta tecidual 
exagerada, decorrente de estímulos crônicos de longa duração. Clinicamente, essas lesões 
apresentam-se como elevações nodulares, pediculadas ou sésseis, de coloração rosa ou 
vermelho intenso, superfície lisa ou lobulada, podendo apresentar ulcerações, crescimento 
limitado. As lesões abordadas nesse estudo são o granuloma piogênico, lesão periférica de 
células gigantes, fibroma ossificante periférico hiperlasia fibrosa. A matriz extracelular é 
uma rede complexa e organizada de macromoléculas que está subjacente às células 
epiteliais ou envolvendo as células mensequimais, atuando como filtro molecular e 
desempenhando papel ativo na regulação do comportamento das células, influenciando o 
seu desenvolvimento, forma e função. O colágeno IV é uma proteína fibrosa presente na 
membrana basal e funciona como arcabouço estrutural sob o qual os outros componentes da 
matriz são montados. Para o presente estudo foram utilizados 05 espécimes de cada lesão e 
05 espécimes de mucosa oral normal para efeitos comparativos. Foi realizada a técnica da 
imunohistoquímica da Streptavidina-biotina utilizando-se anticorpos anti-colagéno IV 
sendo observada a presença do colágeno IV em todas as lesões estudadas, estando expresso 
sob forma linear em torno de vasos sangüíneos numa intensidade que variava de moderada 
a intensa.  

Palavras chave: COLÁGENO IV, MATRIZ EXTRACELULAR, LESÕES 
PROLIFERATIVAS NÃO NEOPLÁSICAS  
Modalidade  da bolsa: PIBIC Local  
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Título: Desenvolvimento de um granulado de isoniazida 
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Resumo:  
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa crônica, causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis . O tratamento indicado para tratar a doença é formado por combinações de 
fármacos tuberculostáticos, sendo a isoniazida um dos mais potentes. A utilização deste 
fármaco por longo período, induz o aparecimento de reações desagradáveis provenientes da 
irritação da mucosa gástrica, levando muitas vezes, ao abandono do tratamento pelo 
paciente. Portanto, o objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento de uma forma 
farmacêutica revestida, a fim de minimizar esses inconvenientes. O passo inicial para 
atingir esse objetivo foi a produção de granulados de isoniazida, utilizando amido ou 
lactose como excipientes e água destilada e álcool isopropílico como agentes molhantes. A 
metodologia empregada baseou-se na granulação à úmido, utilizando misturas binárias 
(constituída por 50% do fármaco e por 50% do excipiente). Com a obtenção desses 
granulados, foram realizadas análises das propriedades reológicas e tecnológicas, teste de 
friabilidade e determinação do diâmetro médio dos granulados, possibilitando assim, 
observar que o granulado de isoniazida/lactose/água destilada foi o que apresentou as 
melhores características de fluxo, enchimento, empacotamento, resistência mecânica, além 
de melhor característica visual.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PPPg/FAPAM  
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Resumo:  
A pesquisa analisou o potencial antimicrobiano in vitro de 7 dentifrícios contendo 
fitoterápicos sobre bactérias orais recuperadas da saliva e cepas padrão de S. mutans, S. 
sanguis e L. casei. Obteve-se soluções concentradas dos dentifrícios teste e controle 
misturando-se 3 gramas de cada um com 10mL de água deionizada estéril prosseguindo-se 
à centrifugação e os sobrenadantes resultantes foram diluídos de 1:2 até 1:32. Realizou-se o 
teste de difusão em ágar, semeando-se as cepas padrão e a saliva total estimulada de 10 
pacientes saudáveis. Discos embebidos com as suspensões dos dentifrícios foram dispostos 
nas placas as quais foram incubados em anaerobiose por 48h e halos de inibição medidos 
em mm. Analisou-se os resultados obtidos mediante ANOVA. Verificou-se que o 
Parodontax® e o Philips® (controle negativo) não apresentaram atividade antimicrobiana. 
Quando os dentifrícios foram comparados entre si, sem a presença do controle positivo 
(Sorriso Ação Total®), apresentaram a mesma performance antibacteriana. Quando 
comparados com o controle positivo, constatou-se que, para as cepas padrão, as soluções 
puras dos dentifrícios apresentaram ação antimicrobiana, com exceção do Gessy Cristal®; e 
para as bactérias orais recuperadas da saliva, as soluções diluídas 1:2 dos dentifrícios 
apresentaram tal atividade. Conclui-se que todos os dentifrícios apresentaram ação 
antimicrobiana para as cepas padrão e para as bactérias orais recuperadas da saliva com 
exceção do Parodontax®.  

Palavras chave: dentifrícios, fitoterápicos, ação antimicrobiana  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
As moscas-das-frutas (Diptera:Tephritidae) apresentam-se como pragas que acarretam 
grandes prejuízos a fruticultura em todo o mundo, devido aos danos que causam ao fruto no 
seu estado comercial. No presente trabalho, buscou-se averiguar os hospedeiros potenciais 
de moscas-das-frutas na área do Parque Estadual das Dunas do Natal. No período de 
Fevereiro de 2001 a Junho de 2002 coletaram-se frutos de nove espécies vegetais 
pertencentes a sete famílias botânicas. Os frutos coletados foram trazidos para o laboratório 
de moscas-das-frutas da UFRN, colocados em vermiculita e após sete dias verificou-se a 
presença de pupários. Os adultos emergidos foram colocados em álcool 70% para posterior 
identificação. Constatou-se que somente duas espécies plantas nativas do Parque Estadual 
das Dunas do Natal foram infestadas por moscas-das-frutas do gênero Anastrepha e 
Ceratitis. Apenas um espécime de Anastrepha fraterculus foi observado em Byrsonima 
gardneriana, Juss (Malphigiaceae). De um total de 67 adultos de moscas-das-frutas 
encontradas em Ficus organensis (Miq) Miq (Moraceae) 88,06 % correspondem a 
Anastrepha macrura e 11,94 % de Ceratitis capitata. Este é o primeiro registro de 
ocorrência de A. macrura e C. capitata na família Moraceae.  

Palavras chave: Tephritidae, A. macrura, Ficus organensis  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a efeito de diferentes tratamentos na densidade 
mineral em esmalte previamente desmineralizado artificialmente, através de fluorescência a 
laser (DIAGNODENTâ). Espécimes de esmalte obtidos de terceiros molares não 
erupcionados foram submetidos a ação de solução desmineralizante (ácido lático) e em 
seguida, quatro blocos contendo as lesões artificiais foram montados em aparelhos intra-
orais utilizados por cinco voluntários durante 21 dias. Os espécimes foram submetidos a 
quatro tratamentos: escovação sem dentifrício; escovação com dentifrício sem flúor; 
escovação com dentifrício fluoretado e aplicação tópica de flúor (ATF). Estes foram 
analisados antes da desmineralização, logo após e ao final de cada tratamento, em triplicata, 
com o auxílio da sonda B. Esse processo foi repetido para os quatro momentos do 
experimento, com intervalo de dez dias entre uma fase e outra do estudo. A partir da análise 
de variância, os resultados mostraram que houve diferença significativa em relação à 
densidade mineral nos quatro métodos testados (p<0,0001), não havendo diferença apenas 
entre o grupo da escovação sem dentifrício e aquele que usou apenas ATF. Os melhores 
resultados de densidade mineral ocorreram no grupo do dentifrício com flúor. Conclui-se 
portanto que dentes não maturados e que foram submetidos a ação de abrasivo e flúor, 
mostraram o maior nível de incorporação de minerais.  

Palavras chave: Tratamento, DIAGNOdent, Lesão Branca  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Como elementos fundamentais da biologia e da auto-ecologia de numerosas espécies, os 
conhecimentos do processo reprodutivo devem ser esclarecidos. O presente estudo visa 
estabelecer o ciclo reprodutivo de Crenecicla menezesi, Cichlasoma orientale, Astyanax 
bimaculatus, Astyanax fasciatus e Stendachnerina notonota, abordando aspectos da 
proporção sexual, índice gônadossomático e do fator de condição. De setembro de 2000 a 
agosto de 2001 foram capturados no rio Ceará Mirim, 1453 exemplares sendo anotados 
para cada exemplar o comprimento total (cm), peso total e o peso das gônadas (g). 
Procedeu-se a identificação do sexo através da análise macroscópica das gônadas. Na 
determinação do período reprodutivo, utilizou-se a variação bimestral dos valores médio do 
índice gônadossomático e do fator de condição. A razão sexual mostra valores 
estatisticamente elevados de machos na maioria das espécies, com exceção de A. fasciatus, 
onde a proporção foi de 1:1. Evidencia-se que C. Menezesi e C. orientale apresentam um 
período reprodutivo relativamente curto iniciando-se em nov-dez/00 até mar -abr/01. Nestas 
espécies o valor do fator de condição mostra flutuação inversa ao índice gônadossomático. 
Para A. bimaculatus, A. fasciatus e S. notonota, o ciclo reprodutivo é longo, ocorrendo 
entre novembro/00 a abril/01, janeiro/00 a abril/01 e set/out-00 além de mar/abr-01, 
respectivamente. Neste período observa -se uma estreita relação do fator de condição com o 
processo reprodutivo.  

Palavras chave: Peixe, Comunidade, Reprodução, Peixe, Comunidade, Reprodução,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
O Rio Grande do Norte possui um litoral de 410 Km de extensão onde estão localizados 25 
municípios costeiros e 83 comunidades pesqueiras. As águas costeiras tropicais do Estado 
apresentam uma grande biodiversidade ictica. Este trabalho teve por objetivo investigar a 
composição da ictiofauna e produção pesqueira do litoral sul do RN, especificamente, de 
Barra de Tabatinga, Praia de Pipa e Ponta Negra. As coletas foram realizadas no período de 
agosto/00 a junho/02. Os peixes foram levados para o Laboratório de Ictiologia e foram 
identificados taxonomicamente. Os dados da produção pesqueira dos últimos 5 anos foram 
obtidos junto ao IBAMA/RN. Foram registrados as seguintes 9 ordens dos peixes: 
Cypriniformes, Beloniformes, Perciformes, Clupeiformes, Beruciformes, Mugiliformes, 
Pleuronectiformes, Polynemiformes e Tetrodontiformes. A produção pesqueira do Estado 
do RN apresentou uma média de 10.944,20 toneladas nos últimos cinco anos(1996-2000), 
com uma contribuição de 4,54% de Pipa, 1,22% da Barra de Tabatinga e 28,36% de Ponta 
Negra.  
 
 
 
Palavras chave: Ictiofauna marinha do RN., Composição, Produção pesqueira  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
As lesões proliferativas não neoplásicas são respostas teciduais decorrentes de estímulos 
crônicos de longa duração . Constituem lesões de alta freqüência na mucosa oral exibindo 
grande semelhança clinica. Dentro deste grupo temos o granuloma piogênico, a lesão 
periférica de células gigantes (LPCG), o fibroma ossificante periférico (FOP) e hiperplasia 
fibrosa (HF). A pretensão deste Projeto é observar através da técnica da imuno-
histoquímica utilizando anticorpos monoclonais específicos se existem diferenças 
significativas na intensidade e distribuição espacial das proteínas da matriz extracelular 
representadas pela fibronectina, com a finalidade de contribuir para o melhor entendimento 
das lesões supracitadas. Para o referido estudo utilizamos espécimes de granuloma 
piogênico, de lesão periférica de células gigantes , de fibroma ossificante periférico e de 
hiperplasia fibrosa, e para efeito comparativo utilizamos espécimes de mucosa oral normal. 
De acordo com as observações realizadas detectamos que a glicoproteína fibronectina foi 
evidenciada na matriz extracelular de todas as lesões avaliadas, com intensidade de 
expressão predominantemente moderada, distribuição focal e padrão predominantemente 
reticular, havendo porém particularidades para cada lesão. Mediante estes resultados 
concluimos que não há diferenças marcantes na expressão da fibronectina nas lesões 
avaliadas.  
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Resumo:  
O DOL/UFRN na tentativa de oferecer uma alternativa de subsistência às famílias de 
pescadores artesanais do Rio Grandes do Norte, prejudicados com a redução da pesca, 
instalou em agosto/2001 em Diogo Lopes-RN com apoio do BMLP/Canadá, um cultivo 
com cerca de 30.000 sementes da ostra Crassostrea rhizophorae com tamanho médio de 
1,2cm, que foram colocadas em caixas de madeira com tela de nylon dispostas 
horizontalmente em forma de mesa na região entre-marés daquele estuário. Visitas mensais 
foram realizadas para verificar através de análises biométricas, o crescimento e ganho de 
peso de uma amostra de 50 ostras, como também para remover organismos incrustantes 
(competidores) e sedimento depositado, bem como, eliminar predadores como 
platielmintes, gastrópodes, caranguejos, etc. Com o crescimento gradual das ostras, novas 
mesas foram sendo instaladas, a fim de diminuir a densidade populacional de cada mesa e a 
competição por alimento. Simultaneamente, foram construídos e instalados coletores de 
PVC para a obtenção de sementes do próprio local, com objetivo de abastecer o cultivo. 
Medidas de temperatura e salinidade da água foram tomadas durante o período. Entre os 
resultados obtidos verificou-se que após oito meses de cultivo, as ostras atingiram um 
tamanho médio de: comprimento - 5,23cm, largura - 4,56cm e um peso médio de 684g. A 
temperatura média da água foi de 27,5°C e salinidade em torno de 40g/Kg.  
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Resumo:  
A formação de alunos e profissionais da área de Odontologia configura-se como um 
processo contínuo de atualização de novos métodos e tecnologias de ponta, aplicados tanto 
ao diagnóstico quanto ao tratamento das diversas patologias que podem acometer a 
cavidade oral. Na época do mundo globalizado, há uma necessidade evidente de 
intercâmbio e interação entre profissionais e acadêmicos das mais diversas especialidades, 
fato que enriquece todas as partes envolvidas. Neste aspecto, a Internet promoveu um 
impulso importante, com aplicação de novas tecnologias, através do desenvolvimento de 
programas de educação continuada e educação à distância. Com base no exposto, este 
projeto propõe-se a desenvolver uma ferramenta através da qual pudéssemos enriquecer o 
processo de aprendizagem, buscando propagar informações para acadêmicos e profissionais 
que desejam continuar atualizando-se, através do desenvolvimento de um “website” 
constituído por estudos dirigidos, discussão de casos clínicos, como também destinado a 
atender a comunidade com informações de interesse geral sobre assuntos relacionados à 
área odontológica. Através de pesquisas, vimos à necessidade da disponibilização de 
informações mais detalhadas mas que, ao mesmo tempo, fossem acessíveis ao público em 
geral, fator ausente nos “sites” já existentes.  
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Resumo:  
A ocorrência de ectoparasitas dos peixes de águas costeiras de Ponta Negra, RN, foi 
registrado. Foram capturados 387 exemplares de peixes durante o período de agosto de 
2001 a janeiro de 2002. Os peixes foram necropsiados e os parasitas observados, contados e 
processados por técnicas adequadas. A identificação taxonômica dos parasitas foi realizada 
na UEM/PR. Os resultados indicam que 51 peixes foram parasitados. O maior número de 
ectoparasitas ocorreu no coró, Pomadasys corvinaeformis (30,8%) e na tainha, Mugil 
curema (21,6%), seguidos por palombeta, Choloroscombrus chrysurus (11,4%), serra, 
Scomberomorus maculatus (9,1%), tibiro, Oligoplites saurus (4,5%) e os parasitas 
encontrados nas outras espécies apresentaram baixo percentual. Os ectoparasitas 
encontrados no coró foram Lernanthropus rathbuni, Caligus sp. e Isopoda. Na tainha foram 
encontrados Ergasilus versicolor, E. lizae, Caligus sp., Isopoda e Monogenea. No 
palombeta, foi encontrado Isopoda e, no serra, Therodamas sp. e Isopoda. O Ergasilus 
versicolor na tainha e o Lernanthropus rathbuni no coró apresentaram uma clara 
especificidade parasitária.  
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Resumo:  
Os compostos fenólicos estão entre os antioxidantes encontrados nos frutos, sendo 
extremamente importantes na intercepção dos radicais livres e na prevenção de várias 
doenças. Os objetivos deste trabalho foram determinar qualitativamente por cromatografia 
em camada delgada (CCD) diferentes tipos de compostos fenólicos da mangaba e avaliar a 
capacidade antioxidante destes compostos em sistema beta-caroteno/ácido linoléico. Para as 
análises foram obtidos seqüencialmente os extratos etéreo, alcoólico e aquoso da polpa 
liofilizada da mangaba. Na CCD foram utilizados como reveladores o ferricianeto de 
potássio e cloreto férrico, nitrato de prata amoniacal, cloreto férrico e o beta-
caroteno/clorofórmio. A avaliação da atividade antioxidante dos diferentes extratos foi 
realizada por espectrofotometria em 470nm a cada 15 minutos/2 horas. De acordo com os 
reveladores utilizados na CCD e Rfs obtidos, foi verificada a presença de diferentes 
compostos fenólicos nos extratos, sendo que apenas os extratos alcoólico e aquoso 
demonstraram a presença de compostos redutores e com atividade antioxidante. A 
avaliação da atividade antioxidante mostrou que a melhor concentração para a inibição da 
oxidação tanto para o padrão alfa-tocoferol como para os extratos foi de 400mg/ml, sendo o 
extrato aquoso o que apresentou melhor porcentagem de inibição da oxidação (65,06%), 
seguido do alcoólico e etéreo com 38,99% e 21,22%, respectivamente, quando comparado 
com o padrão alfa-tocoferol (86,11%).  
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Resumo:  
Dentre os cistos odontogênicos, destacam-se pela sua elevada freqüência o cisto radicular 
de natureza inflamatória e o cisto dentígero, classificado como um cisto de 
desenvolvimento. Além do potencial proliferativo inerente às lesões, processos biológicos 
como a angiogênese são citados como contribuitivos para o crescimento das mesmas. Este 
experimento avaliou o índice de vascularização presente no cisto radicular e cisto dentígero 
investigando se, através deste índice, pode -se entender melhor o comportamento dessas 
entidades. Foram analisados 10 casos de cistos radiculares e 10 cistos dentígeros corados 
pela técnica da imuno-histoquímica e a contagem das estruturas vasculares marcadas pela 
imunorreatividade aos anticorpos anti-laminina e anti-colágeno IV, foi realizada conforme 
metodologia de Maeda et al. (1995). O índice médio de vascularização obtido foi de 33,9 
para o cisto radicular e 30,6 para o cisto dentígero quando marcados pelo colágeno IV e, 
respectivamente 45,8 e 25,6, quando imunocorados pela laminina. A análise estatística 
através do teste de “Kruskall Wallis” revelou diferença significativa entre os dois cistos, 
apenas quando da análise pela laminina. Estes resultados devem-se, provavelmente, à 
natureza inflamatória do cisto radicular, bem como pelo fato da laminina ser um dos 
primeiros constituintes da membrana basal vascular a ser depositado levando à 
evidenciação de estruturas vasculares em estágios iniciais de formação.  
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Resumo:  
Os cistos odontogênicos constituem lesões que freqüentemente ocorrem nos ossos 
maxilares associados a diferentes comportamentos biológicos. Dentre estes, destaca -se o 
ceratocisto odontogênico que possui crescimento considerado agressivo quando comparado 
aos demais cistos odontogênicos. Além do potencial proliferativo das células responsáveis 
pelo desenvolvimento das lesões, processos biológicos outros, como a angiogênese, vêm 
sendo correlacionados com a evolução de alterações patológicas das mais variadas 
naturezas. Este estudo objetivou avaliar o grau de vascularização presente no cisto 
dentígero e ceratocisto visando a obtenção de dados que possam contribuir para um melhor 
entendimento do comportamento biológico dos mesmos. Para tal, foram analisados, imuno-
histoquimicamente, 10 casos de ceratocistos e 10 cistos dentígeros, utilizando-se anticorpos 
anti-laminina e anti-colágeno IV. Os vasos imunomarcados foram quantificados conforme 
metodologia recomendada por Maeda et al. (1995). Os resultados referentes aos valores 
médios do número de vasos/mm2 obtidos através da imunorreatividade ao colágeno IV 
foram de 30,6 para o cisto dentígero e 30,5 para o ceratocisto e, pela marcação da laminina, 
25,6 e 28,3 respectivamente. A análise estatística através do teste de “Kruskal Wallis” 
revelou não haver diferença significativa entre as médias. Os resultados deste estudo 
sugerem não existir correlação significante da angiogênese com o comportamento biológico 
dos cistos estudados.  

Palavras chave: Angiogênese, Ceratocisto Odontogênico, Cisto Dentígero  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: SB0499  
Título: Avaliação do cobre e peroxidação lipídica no plasma de crianças e adolescentes 
com sobrepeso e obesidade.  
Aluno: Anna Cecília Queiroz de Medeiros (00982166435)  
Orientador: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  
Co-autor: RICARDO FERNANDO ARRAIS (07617583800)  
Co-autor: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
Co-autor: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)  
 
 
 
Resumo:  
Foi investigada a relação entre os indicadores de peroxidação lipídica (MDA) e os níveis de 
cobre, no plasma e na dieta, em crianças e adolescentes obesos e em sobrepeso, atendidas 
no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica-UFRN. Foram avaliados 45 pacientes, sendo 
que, no grupo do sobrepeso 9 (60%) eram do sexo feminino, IMC de 22,22±1,13, idade 
12,00±1,49 anos e 6 (40%) eram do sexo masculino, IMC de 24,68±3,91, idade 11,53±2,38 
anos. Já no grupo de obesidade 14 (46,7%) eram do sexo masculino, IMC 26,45±3,37, 
idade 11,05±1,78 anos e 16(53,3%) eram do sexo feminino, IMC 27,45±4,29 e idade 
10,75±3,17 anos. O grupo controle foi constituído de 10 crianças do sexo masculino, IMC 
17,61±1,79, idade de 11,24±2,37 anos e 11 crianças do sexo feminino, IMC 17,47±1,76, 
idade 11,51±3,12 anos. O consumo de cobre foi obtido por registro alimentar. As análises 
de cobre no plasma foram feitas por espectrofotometria de absorção atômica e a avaliação 
de MDA se deu por método colorimétrico. Observamos que as crianças obesas e com 
sobrepeso têm uma tendência ao aumento dos valores de cobre plasmático, especialmente o 
obeso masculino (172 mcg\dL±38), mesmo consumindo teores de cobre próximos aos dos 
controles. Além disso os grupos obeso e sobrepeso apresentaram uma maior peroxidação 
lipídica em relação ao controle, sendo esta diferença mais marcante no sexo masculino. 
Estes dados são preocupantes quando considerados os riscos de doenças cardiovasculares 
presentes já na infância.  
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Resumo:  
O paciente R.P.L., sexo masculino, 4 anos de idade, compareceu à clínica de 
Odontopediatria da UFRN, com uma tumoração na região anterior da maxila, que 
dificultava sobremaneira sua alimentação. Os pais encontravam-se bastante preocupados 
pensando tratar-se de um processo maligno. Após o exame clínico-radiográfico, a hipótese 
diagnóstica foi de granuloma piogênico. Assim, procedeu-se com a biópsia excisional para 
o diagnóstico definitivo. O exame histopatológico revelou ser uma Lesão Periférica de 
Células Gigantes. O objetivo deste trabalho é apresentar as características clinico-
radiográficas dessa alteração patológica, seu tratamento e diagnósticos diferenciais, por 
tratar-se de uma lesão que ocorre com certa freqüência e também pela semelhança com 
outras entidades de grande oc orrência na cavidade oral, além de enfatizar aos clínicos 
gerais a simplicidade da abordagem cirúrgica, não necessitando de um profissional 
especializado.  
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Resumo:  
O cultivo de moluscos bivalves é uma atividade muito antiga. No Brasil os experimentos 
começaram na década de 70 e atualmente a atividade já atingiu uma posição de grande 
importância na economia do país. Diante disto o DOL/UFRN/CNPq e com apoio do 
BMLP/CIDA-Canadá, vem realizando projetos de pesquisa nos estuários do RN com o 
intuito de oferecer uma alternativa de subsistência para as comunidades pesqueiras 
artesanais. O cultivo foi implantado em Agosto-2001 na lagoa de Guaraíra em Georgino 
Avelino, com a espécie nativa Crassostrea rhizophorae, onde foram colocadas 32.000 
sementes de ostra em estruturas em forma de mesa, recobertas por tela de nylon (8mm). O 
cultivo foi iniciado com oito mesas colocadas na região entre-marés e à medida que as 
ostras cresciam foram acrescentadas mais mesas a fim de diminuir a densidade 
populacional. O crescimento e ganho de peso foram determinados a partir de análises 
biométricas mensais, de uma amostra de 50 ostras. Concomitantemente foram obtidas 
amostras de água para determinação da temperatura e salinidade da água. Após 12 meses de 
cultivo foi verificado que as ostras atingiram um tamanho médio: comprimento - 7,04cm, 
largura - 4,95cm e um peso médio 2.300g. A temperatura mé dia da água durante o período 
foi de 28ºC e salinidade 35g/Kg.  
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Resumo:  
O estudo da formação dos técnicos de enfermagem enquanto profissão, no Brasil, constitui 
o objeto deste trabalho. Baseado na concepção histórico-dialética (Lowy, 1991), visa 
identificar a aquisição de competências e habilidades na conformação do perfil desse 
profissional. O estudo, em fase de elaboração do instrumento de pesquisa, evidencia através 
do levantamento bibliográfico, que a categoria criada como proposta governamental, visava 
atender o número reduzido de pessoal qualificado na enfermagem, em razão das inúmeras 
atribuições decorrentes da divisão técnica existente na profissão (Melo, 1986). Entretanto, 
esses profissionais não tiveram a valorização esperada , poucos ingressaram no mercado de 
trabalho (Lima, 1996). A formação desses profissionais passou a ser questionada no âmbito 
das instituições formadoras gerando a necessidade de se rever seu perfil. Hoje exige-se 
outros eixos norteadores na formação em saúde/enfermagem, que supere o enfoque 
biológico, mecanicista e curativo (Capra, 2000) em prol da aquisição de habilidades e 
competências inerentes a uma práxis ética, humana, política e tecnicamente comprometida 
com a qualidade da atenção à saúde da população (CNE, 1999). A Escola de Enfermagem 
de Natal buscando acompanhar esse novo paradigma de ensino vem reconstruindo o 
currículo do curso técnico, em atendimento também às diretrizes educacionais previstas na 
LDB 9394/96 (Brasil, 1999).  
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Resumo:  
Este trabalho investigou o prestador de cuidados a crianças de até cinco anos, em seu 
contexto sócio-econômico-cultural, sua concepção de cuidado prestado a tais crianças, 
identificando as primeiras ações frente a estados de doença, além dos sintomas de 
gravidade das Infecções Respiratórias Agudas (IRA's). Trata-se de um estudo analítico-
descritivo, quanti-qualitativo, com amostra probabilística por conglomerado. Aplicaram-se 
129 questionários semi-estruturados em domicílios do bairro de Felipe Camarão, Natal/RN. 
Os dados revelaram que o cuidador era do sexo feminino, 45.7% entre 25-35 anos de idade, 
com ensino fundamental incompleto. A renda mensal das famílias variava de 1-3 salários 
mínimo. Em relação aos primeiros cuidados à criança doente, 48.2% dos cuidadores 
buscam a unidade de saúde; 36.6% medicam por conta própria e apenas 13.2% utilizam 
fitoterápicos. No tocante aos sinais de gravidade, 89.9% afirmam conhecê-los; a maioria 
reconheceu como grave ou muito grave os sinais de tosse, febre, respiração aumentada e 
vômitos; priorizando o cuidado imediato necessário à criança com IRA no domicilio; 
embora 10.1% dos pais não saberem cuidar dessas crianças. Concluimos, que a maioria dos 
cuidadores possuem baixos índices de escolaridade e renda, que apesar de residirem em 
bairro assistido pelo programa de saúde da família (PSF), que enfatiza o modelo 
assistencial e preventivo de saúde, ainda possuem uma concepção de saúde pautado no 
arcaico modelo clínico-curativista.  
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Resumo:  
Alterações metabólicas e funcionais de zinco têm sido relatadas em pacientes com diabetes 
mellitus. A suplementação de zinco tem sido sugerida nestes pacientes, porém as doses 
diárias devem ser estabelecidas considerando a tolerância orgânica que não produza efeitos 
adversos, como também a aceitação. O objetivo deste estudo foi avaliar em um programa 
de suplementação com zinco a ingestão total (dieta + suplemento) e a adesão dos 
participantes. A amostra foi composta por 20 pacientes DMT1, tempo médio de doença de 
2,7±2,7 anos, atendidos no Ambulatório de Pediatria -UFRN. A idade média dos pacientes 
foi de 10,7±3,5 anos (12 F, 8 M), suplementados durante 4 meses. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. A suspensão de zinco foi composta por zinco 
quelato, doado pelo Albion®, carboximetilcelulose e sorbitol. As doses diárias para 
crianças até 8 anos foram igual a 7,5mg/Zn e acima desta idade 15mg/Zn. O consumo 
alimentar foi avaliado por inquérito dietético no início (T1) e após 4 meses (T2) nos 
pacientes. Os resultados mostraram um consumo adequado de Zn dietético (8,5±2,6mg-T1 
e 7,9±2,3mg-T2), sem diferenças significativas; e que a ingestão total de Zn (dieta + 
suplemento) na maioria dos pacientes obedeceram aos limites máximos de tolerância (12 a 
34mg). A maioria dos pacientes fez menção ao sabor desagradável. Não foram observados 
efeitos colaterais em 16 pacientes. Os pais relataram como benefícios a melhora do apetite, 
diminuição dos sintomas de hipoglicemia, cicatrização e menor incidência de resfriados. A 
avaliação da aceitação da suplementação mostrou uma adesão muito boa, considerando que 
apenas 02 pacientes desistiram no decorrer do estudo e que a suplementação de zinco pode 
ser conduzida em crianças diabéticas, respeitando critérios éticos.  
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Resumo:  
Da vasta biodiversidade existente no planeta, estima-se que apenas 30% é conhecida. 
Dentre os organismos vivos os microrganismos apresentam a segunda maior diversidade e 
em geral constituem a base para a produção de produtos com interesse biotecnológico. 
Dentre estes destacam-se os actinomicetos os quais são responsáveis pela síntese de 70% 
dos antibióticos e também enzimas de interesse econômico. Esses microrganismos podem 
ser encontrados em vários habitats, como solo, água, tecidos animais e vegetais. Os 
actinomicetos isolados do interior de plantas são denominados endofíticos. Neste trabalho 
estudamos os endofíticos da Aloe vera, devido às suas propriedades medicinais, como 
poder cicatrizante e potencial anti-cancerígeno. Nesta primeira etapa do trabalho foram 
isolados 28 actinomicetos endofíticos, selecionados primeiramente através de triagem de 
modo a verificar a atividade antibiótica e lipo-estereolítica dos mesmos. 37% dos 
endofíticos apresentaram antibiose sobre diferentes microrganismos: 22,2% inibiram o 
crescimento de Bacillus subtilis; 11,1% Staphylococcus aureus e Candida albicans; 7,4% de 
Penicillium notatum e 3,7% de Escherischia coli. Já no teste lipo-estereolítico 14,8% 
apresentaram halo de precipitação e/ou degradação do substrato acrescido de Tributyrin e 
Tween20, respectivamente. Estes resultados indicam o potencial deste recém-estudado 
grupo de microrganismos na síntese de produtos de interesse biotecnológico.  
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Resumo:  
Os TFFs constituem um grupo de proteínas secretoras. Estes peptídeos são altamente 
regulados em áreas com danos epiteliais e em outras condições patológicas como úlceras, 
meta- e neoplasias. O mapa dos três genes TFF humanos (TFF1, TFF2, TFF3) para a região 
genômica 21q22.3 e o cluster gênico é transcrito unidirecionalmente. O TFF2 é uma 
sequência em tamdem de 25pb, única no genoma humano. Este polimorfismo foi mostrado 
em um estudo preliminar com uma amostra da população européia. O objetivo deste 
trabalho é investigar o polimorfismo do TFF2 na população de descendência africana do 
RN. Após extração do DNA das amostras de sangue, o fragmento genômico contendo o 
minisatélite é amplificado por PCR, usando oligonucleotídeos designados para a sequência. 
Os produtos da PCR foram analisados em gel de agarose 1% depois visualizados com 
brometo de etídeo. Foram observados pares dialélicos, onde a e A diferem em tamanho 
cerca de 100pb, correspondendo a 53 e 48 cópias do minissatélite dentro da sequência do 
gene TFF2, respectivamente, como anteriormente observado em populações européias. A 
análise de 6 indivíduos saudáveis de descendência africana compreendeu os seguintes 
genótipos: AA 3(50%), Aa 3(50%), aa 0(0%). O alelo A mostra um frequência de 0,75 e o 
alelo a de 0,25. Com o acréscimo no número de amostras estudadas, poder-se-á analisar e 
comparar os resultados para o polimorfismo do TFF2 neste estudo, com os obtidos em 
populações Seridoense e européias.  
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Resumo:  
A anfotericina B (AmB) permanece sendo o fármaco de escolha para o tratamento de 
infecções fúngicas sistêmicas em pacientes imunocomprometidos. Apesar de sua elevada 
nefrotoxicidade. O mercado de produtos genéricos tem aumentado continuamente no Brasil 
desde sua aprovação em 1998 e a produção de um genérico da AmB permitirá reduzir o 
preço deste produto no mercado brasileiro. O objetivo deste trabalho foi analisar a 
farmacotoxicidade da Amphobrás [AmBrás (genérico da AmB produzido em nosso 
laboratório)] e compará-la com um medicamento similar [EURO (EUROFARMA 
Anfotericina B)]. A AmBrás e a EURO foram reconstituídos em água e diluídos para as 
concentrações de 50; 5; 0,5 e 0,05 mg/L, e a partir destas concentrações foram feitas as 
análises da farmacotoxicidade. Os resultados obtidos demonstraram que a atividade da 
AmBrás é similar a da EURO no tocante ao perfil de liberação de K+. Entretanto, na 
análise de sobrevida da célula fúngica, a concentração de 0,5 mg/L apresentou uma 
percentagem de sobrevida levemente menor se comparado com a EURO. Com relação à 
toxicidade, houve uma menor liberação de K+ na concentração de 0,5 mg/L para a AmBrás 
e uma menor liberação de hemoglobina (Hb) na de 5,0 mg/L. Este fato pode te r ocorrido 
devido ao estado de complexação da AmB com o surfactante contida no micélio que pode 
ter sido diferente nas preparações obtidas. Com estes resultados pode-se concluir que a 
AmBrás manteve a atividade e a toxicidade se comparada com o EURO.  
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Resumo:  
Estudos com Callithrix jacchus, pequeno primata neotropical, mostraram que animais de 
prole única (únicos) são amamentados e carregados por mais tempo, levando à suposição de 
que estes seriam privilegiados em termos de peso corporal se comparados a gêmeos. No 
entanto, observações assistemáticas indicam que animais gêmeos apresentam maior ganho 
de peso ao longo do desenvolvimento. Para averiguar tal fato, foi realizado um 
levantamento dos pesos de animais cativos de 3 famílias de sagüis do Núcleo de 
Primatologia da UFRN. Os critérios de escolha foram que na penúltima gestação da fêmea 
reprodutora os animais fossem únicos e a prole subseqüente composta por gêmeos, e ainda 
que todos estes animais tivessem convivido na mesma gaiola até que os gêmeos atingissem 
pelo menos até a idade de juvenil. Registrou-se o peso de cada prole nas seguintes fases: 
após nascer, infante, juvenil, subadulto e adulto (se atingido). De forma geral, os animais 
únicos apresentaram peso mais baixo que os gêmeos a partir da fase juvenil, inclusive com 
um menor peso corporal na fase de subadulto quando comparado aos gêmeos na fase 
juvenil. Esta diferença pode  ser devido ao fato de que animais gêmeos podem se beneficiar 
durante a competição alimentar na fase de juvenil, quando a tolerância dos animais mais 
velhos se torna menor em relação a estes. A ampliação da amostra, bem como a observação 
comportamental de grupos familiares pode trazer esclarecimentos importantes para este 
estudo.  
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Resumo:  
Foi pesquisada a dieta e o perfil lipídico de crianças e adolescentes com sobrepeso e 
obesidade, atendidas no Ambulatório de Pediatria-UFRN, e comparadas com grupo 
controle. No grupo do sobrepeso 9 (60%) eram do sexo feminino, IMC de 22,2±1,1, idade 
12,0±1,5 anos e 6 (40%) eram do sexo masculino, IMC de 24,7±3,9, idade 11,5±2,4 anos. 
No grupo de obesidade 14 (46,7%) eram do sexo masculino, IMC 26,5±3,4, idade 11,1±1,8 
anos e 16 (53,3%) eram do sexo feminino, IMC 27,5±4,3 e idade 10,8±3,2 anos. O grupo 
controle era formado por 10 crianças do sexo masculino, IMC 17,6±1,8, idade de 11,2±2,4 
anos e 11 crianças do sexo feminino, IMC 17,5±1,8, idade 11,5±3,1 anos. O registro 
alimentar foi usado para análise da dieta. A análise do perfil lipídico seguiu as 
recomendações de Kwiterovich (1989). Foi encontrada uma maior tendência a 
hipercolesterolemia no sexo masculino em relação ao feminino, bem marcada no grupo 
sobrepeso no qual 55,6% das meninas apresentava valores desejáveis para LDL-c, contra 
apenas 16,7% dos meninos. De modo geral esta tendência repetiu-se quando analisados o 
colesterol total e HDL-c. Quanto aos triglicerídeos observou-se maior frequência de valores 
indesejáveis para os grupos obeso e sobrepeso feminino. A dieta consumida apresentou 
uma elevada razão gordura S/I, um alto percentual lipídico e baixa ingestão de fibras.  
O estudo apontou o sexo masculino como fator de risco para desenvolver complicações da 
obesidade, diante das alterações do perfil lipídico.  
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Resumo:  
É de primordial importância a necessidade de pesquisas em dinâmica populacional de 
peixes, analisando seus comportamentos biológicos e suas relações com o meio e com os 
demais organismos que participam direta ou indiretamente de suas vidas. O presente 
trabalho objetiva analisar a dinâmica da nutrição de cinco espécies de peixes, do rio Ceará 
Mirim, em Umari, Taipu, RN, estabelecendo, a época em que os indivíduos apresentam-se 
em melhores condições alimentares, baseando-se nas variações do fator de condição e do 
índice de repleção. Foram amostrados mensalmente 1452 exemplares, no período de 
setembro de 2000 a agosto de 2001. Os resultados evidenciaram para Astyanax bimaculatus 
e Astyanax fasciatus índice de repleção elevado no bimestre set-out/2000 além de um 
segundo pico em mai-jun/2001 em Astyanax fasciatus. Cichlasoma orientale apresentam 
valores elevados ocorrendo no bimestre mai-jun/2001; Crenicichla menesezi e 
Steindachnerina notonota no bimestre nov-dez/2000. A.bimaculatus, A fasciatus e C. 
Orientale mostram valores elevados do fator de condição no bimestre nov-dez/2000 e um 
segundo pico é evidenciado no bimestre mai-jun/2001 em A fasciatus e no bimestre mar-
abr/2001 em Cichlasoma orientale. C. menesezi apresenta dois picos sendo um no bimestre 
set-out/2001 e outro em mar-abr/2001. S. notonota mostra esses valores elevados no 
bimestre mai-jun/2001. O índice de repleção e o fator de condições apresentam flutuações 
inversas nas espécies analisadas.  
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Resumo:  
É notável a utilização de diuréticos e anti-hipertensivos nos dias de hoje visto a inc idência 
de doenças relacionadas com o sistema cardiovascular, merecendo destaque a hipertensão 
arterial. Os diuréticos são usados como coadjuvantes no controle da hipertensão arterial, ou 
ainda como medicamento único. Os diuréticos são fármacos que têm a propriedade de 
causar aumento do volume urinário e cujo mecanismo básico é a inibição da reabsorção 
tubular de sódio e água. No Brasil a furosemida é um diurético largamente utilizado sendo 
comercializado por vinte e cinco diferentes indústrias farmacêuticas. O presente trabalho 
tem como objetivo a realização de estudos de pré-formulação de uma forma farmacêutica 
sólida de furosemida, para desenvolvimento de um medicamento genérico sob a forma 
farmacêutica comprimido para posterior fabricação pelo Núcleo de Pesquisa em Alimento e 
Medicamento da UFRN. Para tanto foi verificado o comportamento da furosemida frente a 
diversos coadjuvantes farmacotécnicos. Foram efetuados misturas do fármaco com os 
adjuvantes para avaliação das propriedades reológicas dos pós tais como: determinação do 
ângulo de repouso, volume aparente e de compactação, densidade aparente e de 
compactação, Fator de Haunsner e a verificação da interação entre o fármaco e os 
adjuvantes. A análise do fármaco foi realizada de acordo com a Farmacopéia Britânica. As 
misturas de furosemida com diversas concentrações de Aerosil 200® e estearato de 
magnésio, que são deslizantes, foram as que apresentaram melhores resultados, uma vez 
que, a furosemida isoladamente não apresenta fluxo devido a higroscopicidade. Baseado 
nesses resultados duas formulações de furosemida comprimido estão sendo desenvolvidas.  
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Resumo:  
O Reparo por Excisão de Bases (REB) é realizado através de DNA glicosilases que 
reconhecem e retiram bases errôneas, gerando assim um sitio abásico que será corrigido por 
diferentes enzimas. Em E. coli, levedura e humano esse processo já esta bem esclarecido, 
mas em plantas é pouco estudado. Recentemente, no projeto Genoma Cana-de-açúcar 
SUCEST (FAPESP) encontrou-se num trabalho de “Data Mining” clones com homologia a 
alguns genes da via REB. A partir destes, escolheu-se um clone que tem homologia com a 
Timina–glicol DNA glicosilase ou Endonuclease III. Usando o programa tblastp encontrou-
se homologia para várias Endonucleases III homólogas em plantas, humano, bactéria e 
levedura. Em Arabidopis thaliana a identificação observada foi de 53% (166 aminoácido 
alinhados versus 311), em Homo sapiens foi de 48% (163 aminoácidos alinhados versus 
334). Além desta alta identidade é importante analisar a presença de domínios funcionais. 
Utilizando o programa Pfam, banco de domínios, encontraram-se 3 domínios na seqüência 
de Cana-de-açúcar: HhH-GPD-superfa+, ENDO3C e FES. Estes são característicos da 
subfamília ENDOIII. A presença de domínios conservados na seqüência de Cana-de-açúcar 
fortalece a idéia de que esta possa ser traduzida numa proteína funcional. No futuro será 
importante analisar as prováveis atuações desta enzima, como as já caracterizadas em E coli 
e levedura.  
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Resumo:  
O objetivo deste estudo foi estabelecer uma relação entre saúde bucal e qualidade de vida, 
utilizando um indicador sócio-dental, cujo princípio é a avaliação do impacto da saúde 
bucal na vida diária (DIDL-Dental Impact on Daily Living). O mesmo tem como base um 
questionário a partir do qual o indivíduo é classificado com relação ao seu grau de 
satisfação com sua saúde bucal. A população estudada foi composta por indivíduos nas 
faixas etárias de 15-19, 35-44 e 65-74 anos residentes no município de Natal-RN. A coleta 
de dados seguiu um plano amostral de base domiciliar, probabilístico e tendo como estratos 
setores censitários e quadras urbanas. Foram coletados dados relativos ao DIDL, além de 
informações sócioeconômicas, por dois examinadores treinados e calibrados. Entre os 
principais resultados encontrados, observou-se uma correlação positiva estatisticamente 
significativa (p<0,001) entre o grau de satisfação com a saúde bucal e a condição 
sócioeconômica aferida pela renda familiar e escolaridade. As dimensões que mais 
fortemente estiveram relacionadas com a condição sócioeconômica foram o convívio 
social/profissional e a restrição alimentar (p<0,001). Outras variáveis como número de 
pessoas por cômodo, moradia e freqüência de visitas ao dentista não se mostraram 
determinantes no grau de satisfação. Conclui-se que os fatores sócioeconômicos exercem 
grande influência no grau de satisfação com a saúde bucal, evidenciando estreita relação 
entre saúde bucal e qualidade de vida.  
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Resumo:  
As algas marinhas são uma fonte natural renovável que tem se mostrado com uma grande 
perspectiva de serem fontes de novos fármacos, devido principalmente a existência de 
polissacarídeos exóticos que não são encontrados em vegetais terrestres. Dentre estes, as 
fucanas tem demostrado uma ampla variedade de atividades farmacológicas. Em nosso 
trabalho, tivemos como objetivo extrair, caracterizar e verificar atividade anticoagulante de 
fucanas da alga marinha Dictyota mertensis. Da alga foram extraídas cincos frações por 
precipitação com acetona (F0,5v; F1,0v; F1,5v; F2,0v e F3,0v).Elas se mostraram 
constituídas por populações de diferentes fucanas, evidenciado por eletroforese em três 
sistemas de sistemas de tampões e pelas análise químicas. As análises dessa fucanas 
indicaram que elas possuem baixa massa molecular (8.900Da a 9.200Da). A fucana obtida 
na fração F2,0v foi a que melhor apresentou atividade anticoagulante (28,4 UI), sendo ela 
escolhida para maior aprofundamento na elucidação da sua estrutura. As quantificações 
químicas indicaram para esse polissacarídeo, uma proporção de fucose, xilose, ácidos 
urônicos e sulfato de 1: 1,7: 0,5: 2,9 respectivamente. Análises de RMN demonstraram que 
essa fucana possui estrutura complexa, contudo foram observados ? -L-fucose e dois sinais 
?  anoméricos indicando a presença de ? dois sinais  anoméricos, correspondentes aos 
outros monossacarídeos  
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Resumo:  
 Os métodos para cultivo de larvas de Brachyura têm sido tratado por vários autores 
(Provenzano, 1967; Rice & Williamson, 1970; Bookhout & Costlow, 1981 e Ingle 1992). A 
busca por melhoria de técnicas e desenvolvimento de meios adequados, contribuiu para o 
sucesso do cultivo de larvas. Estudos anteriores obtiveram larvas de fêmeas mantidas em 
aquários. Tentamos com este, a eclosão em uma incubadora artificial. O módulo tem forma 
de bandeja , feito em chapas de acrílico contendo 6 berçários, possuindo ainda um tubo de 
entrada na base e uma saída próximo ao topo para a troca de água. O modulo apresenta uma 
tampa e uma bomba de aeração, que assegura a oxigenação da água e simula o movimento 
do ambiente natural.Vários experimentos com diferentes espécies, como: Eriphia gonagra, 
Pachgrapsus transversos,Uca ssp, Callinectes danae, entre outros, mostraram que se pode 
conseguir eclosão, entre 34,6 e 93,3%. Por outro lado os ovos que não se encontraram em 
avançado estágio de desenvolvimento deixaram de eclodir devido à presença de 
protozoários e bactérias, que destroem as células embrionárias. Os resultados obtidos deste 
modo indicaram que a incubadora está apropriada para o cultivo de ovos in vitro. Esses 
resultados são promissores quando os ovos estão num avançado estágio desenvolvimento, 
evidenciando a necessidade da eliminação de bactérias e protozoários do meio, para o 
sucesso do cultivo.  
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Resumo:  
A epidemiologia das leishmanioses visceral e tegumentar mostra um importante papel de 
mamíferos silvestres e domésticos como fontes de alimento para insetos transmissores 
(Lutzomyia longipalpis) e como reservatórios de Leishmania para o homem. Com o 
objetivo de investigar aspectos fisiológicos da alimentação e desenvolvimento de L. 
longipalpis criada em laboratório, pequenos animais foram sedados para alimentação e 
acompanhamento do ciclo de vida de 576 fêmeas dessa espécie; alimentação artificial com 
sangue humano em pele de pinto foi usada também. Proteínas totais e Hb foram dosadas em 
cada sangue. Os resultados relacionados à preferência alimentar e postura de L. longipalpis 
revelam que 97% das fêmeas alimentaram-se no porquinho da Índia com postura de 19 
ovos/fêmea; 76% no cão com 15 ovos/fêmea; 81% no preá com 26 ovos/fêmea; 73% na 
galinha com 14 ovos/fêmea; 71% no timbu com 8 ovos/fêmea; 64% no sagüi com 10 
ovos/fêmea. A alimentação nos preás resultou num aumento significativo no número de 
ovos (p<0,05). A duração máxima do ciclo biológico foi igual a 35 dias. Poucas fêmeas 
alimentaram-se em sangue humano. Os cães foram mais atrativos para os flebotomíneos e 
os gatos repulsivos. Os resultados reforçam o comportamento eclético de L. longipalpis, no 
entanto, os roedores são fontes preferenciais de alimento com influência maior na 
reprodução da espécie em condições de laboratório. A compreensão das relações entre L. 
longipalpis e hospedeiros vertebrados presentes em áreas de transmissão de Leishmania 
poderá contribuir para o controle da leishmaniose visceral em áreas periurbanas do RN.  
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Resumo:  
A atividade locomotora depende de variáveis internas do animal e da influência do meio 
ambiente. Estudos anteriores do laboratório sugeriram a existência de uma variação anual 
no perfil da atividade locomotora em filhotes de sagüis. Para estudar a influência que a 
variação anual das condições climáticas exerce sobre esse comportamento, foram 
monitorados três sagüis machos adulto, mantidos em gaiolas individuais com água à 
vontade e alimentação de acordo com a rotina do Núcleo de Primatologia. As gaiolas 
estavam submetidas às condições de temperatura, iluminação e umidade naturais. A 
atividade locomotora foi registrada continuamente através de sensores de movimentação, 
com totalizações a cada 5 min, desde julho/2001. Os dados obtidos foram analisados 
através da Anova (p<0,05). A atividade locomotora apresentou diferenças significativas ao 
longo do ano para os três animais. Os animais 1 e 3 apresentaram maiores médias nos 
meses mais quentes do ano (nov-abr), enquanto que o animal 2 exibiu maior movimentação 
nos meses menos quentes (mai-out). Diante dos resultados, pode-se sugerir que, embora o 
ambiente exerça influência sobre a média da atividade locomotora dos animais estudados, a 
forma como cada um deles reage depende de características individuais.  

Palavras chave: ritmos biológicos, primata, atividade motora  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: SB0602  
Título: O APROVEITAMENTO INADEQUADO DO SUMÁRIO DE URINA 
DECORRENTE DA FALTA DE CUIDADOS BÁSICOS.  
Aluno: Marcela Virgínia Diniz de Medeiros (03080138406)  
Orientador: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)  
Co-autor: Tatiana Larissa Soares da Silva (01006076420)  

  
 
Resumo:  
O exame de urina é um teste que concede muitas informações ao clínico. O que questiona-
se é o fato dos seus resultados serem alterados devido a falta de cuidados básicos. Com o 
objetivo de demonstrar este fato, está sendo desenvolvida uma pesquisa, na qual avalia-se 
atitudes dos laboratórios e conhecimentos prévios dos pacientes sobre o exame de urina, 
através da aplicação de um protocolo. Os resultados foram obtidos em um grupo de 50 
pessoas, na maioria da área biomédica e com 3º grau completo e abrange respostas a 
questão principal: "Quando você vai a um laboratório fazer exames de urina, o que 
ocorre?". Do total de pessoas analisadas, 50% disseram que ao levar suas amostras aos 
laboratórios, nada lhes perguntaram; apenas 30% foram questionadas sobre hora de coleta e 
uso de medicame ntos. Orientações antecipadas abrangeram apenas 26% das pessoas, assim 
como o recebimento de um recipiente de coleta; por outro lado, 20% souberam apenas que 
deveriam colher a primeira urina do dia e levá -la ao laboratório. Outras respostas 
mostraram que questiona-se a limpeza do recipiente levado de casa (22%), mas não a data 
de menstruação das mulheres (2%). Dentre os conhecimentos básicos dos pacientes 
analisados, o desconhecer o tempo de utilização de uma amostra de urina foi o de maior 
índice (68%). Os dados indicam a origem de alguns erros e/ou resultados falsos positivos 
no exame de urina, levando a grande questão: ampliando as informações básicas não se 
chegaria a melhores resultados?  
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Resumo:  
O estudo ecológico da mudança composicional da comunidade fitoplanctônica do 
reservatório Gargalheiras, Acari, RN, localizado nas coordenadas 6° 26’ 11’’ S e 36° 36’ 
17’’ W, em região semi-árida do nordeste brasileiro foi realizado de agosto/01 a maio/02 
durante os períodos seco e chuvoso. A Metodologia utilizada incluiu gradiente de 
amostragem do fitoplâncton em perfil vertical de um ponto da região central e mais 
profunda do reservatório para análises qualitativa e quantitativa, Índices ecológicos, bem 
como os principais aspectos físico-químicos deste reservatório. Os resultados foram 
apresentados para os períodos seco e chuvoso a cada profundidade. Os valores médios 
obtidos foram: fósforodissolvido (0,605 mg.l ), nitrogênio total dissolvido (0,850 mg.L-1), 
disco de secchi (0,6 m) oxigênio S.cm-1), pH (8,2),? dissolvido (4,1 mg.L-1), 
condutividade elétrica da água (275  clorofila(176 mg.L-1) e diversidade(2,4). O referido 
ecossistema apresentou uma heterogeneidade espacial ao longo do perfil vertical. Pode se 
concluir que existe uma mudança composicional fitoplanctônica das populações 
diatomáceas, cloroficeas e finalmente cianobactéria de acordo com gradiente heterogêneo 
dos parâmetros físico-químicos encontrados durante a época de chuva e seca que é 
características da região semi árida. A dominância de Cianobactéria provocou mortalidade 
de peixes e camarões, com florescimentos de Microcystis aeruginosa.  
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Resumo:  
Flebotomíneos são insetos hematófagos (Diptera: Phlebotominae), reconhecidos como 
transmissores de bactérias, vírus e protozoários  agentes das leishmanioses. Os protozoários 
são transmitidos ao homem no ato hematofágico das fêmeas do inseto. Este estudo teve 
como objetivo observar alterações no ciclo biológico de Lutzomyia longipalpis, transmissor 
do protozoário Leishmania chagasi, agente etiológico da leishmaniose visceral, com 
incidência no Rio Grande do Norte, destacando-se a área metropolitana de Natal. Os 
flebotomíneos foram capturados com armadilhas CDC e mantidos em câmara de incubação 
a 22 ou 32°C, ciclo claro-escuro 12/12h, com umidade e alimentação controlados até a 
emergência de uma nova geração. A 22°C a expectativa de vida das fêmeas foi 15,9 dias e a 
32°C foi 12 dias. O período de incubação dos ovos a 22°C e 32°C foi respectivamente 9 e 3 
dias. O período larval a 22°C foi 38 dias e a 32°C foi 11 dias. O tempo em pupa foi 15 dias 
a 22°C e 6 dias a 32°C. A duração total do ciclo a 22°C e 32°C foi 74 dias e 31 dias 
respectivamente. Portanto, o aumento de temperatura acelera o desenvolvimento de L. 
longipalpis aumentando o risco de transmissão da leishmaniose visceral em áreas 
geográficas com temperatura ambiental elevada.  
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Resumo:  
Desde a década de 80, a carcinicultura vem se desenvolvendo no Brasil. No RN, a 
intensificação do cultivo de Litopenaeus vannamei poderá trazer impactos ambientais 
graves se não houver suporte científico que garanta a sustentabilidade da atividade. O 
objetivo desse trabalho foi determinar o comportamento de L. vannamei e sua distribuição 
nas 24h, para dar subsídios à melhora do manejo em fazendas de cultivo. Utilizou-se 4 
aquários (30x50, 30L d'água), com aeração e filtração constante, cada um iluminado com 
lâmpada fluorescente branca (fase clara) e incandescente vermelha (fase escura). Dois 
aquários foram submetidos a fotoperíodo normal e 2 a ciclo invertido, para observar os 
hábitos diurnos e noturnos dos animais. Cada aquário continha 4 camarões sub-adultos, 
marcados com anéis de silicone no pedúnculo ocular, observados por 10 dias, em janelas de 
15min a cada hora. As atividades registradas foram: natação, exploração, postura estática 
com ou sem movimentação dos apêndices, rastejamento, limpeza e alimentação. As médias 
de natação foram significativamente mais elevadas na fase escura. A postura estática e 
alimentação foram mais freqüentes no claro. Limpeza, postura estática movimentando 
apêndices, rastejamento e exploração ocorreram no claro e no escuro. Concluiu-se que a 
atividade locomotora dos camarões é predominantemente noturna. A otimização na 
exploração comercial dessa espécie deve ser associada à aplicação deste conhecimento 
sobre sua atividade comportamental.  
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Resumo:  
No RN, o cultivo de Litopenaeus vannamei, uma das atividades econômicas mais 
importantes, é o principal produto de exportação. No entanto, a carcinicultura marinha é 
alvo de preocupação pelos impactos ambientais, que podem ser agravados pelo 
desconhecimento do padrão comportamental da espécie. Tendo em vista a lacuna na 
literatura especializada, foi nosso objetivo determinar a distribuição da atividade 
locomotora de L. vannamei ao longo de 24 horas, contribuindo para melhora do manejo 
técnico prat icado nas fazendas de cultivo, em particular a distribuição do alimento. Foram 
utilizados 4 aquários com 30 L de água do mar, aeração constante e filtração contínua. 
Cada aquário foi iluminado com lâmpada fluorescente branca de 15 watts para a fase clara 
(60 lux) e incandescente vermelha de 15 watts para a escura (1 lux). Em cada aquário havia 
4 camarões em torno de 8,5 g e 2 meses de cultivo, marcados com anéis de silicone no 
pedúnculo ocular. Os animais foram monitorados por 10 dias, em janelas de 15 min a cada 
hora, registrando-se o deslocamento horizontal e vertical (focal contínuo). As atividades 
apresentaram média significativamente mais elevada na fase escura, demonstrando que a 
atividade locomotora dos camarões é predominantemente noturna. A otimização na 
exploração comercial dessa espécie deve ser associada à aplicação do conhecimento sobre a 
atividade locomotora, que pode contribuir para um melhor aproveitamento do alimento 
pelos animais.  
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Resumo:  
O mecanismo de Reparo por Excisão de Bases (REB) é altamente conservado, consiste no 
reconhecimento e clivagem da base lesada e posterior síntese por enzimas como DNA 
glicosilases, AP endonucleases, DNA polimerases e DNA ligases. Recentemente, o projeto 
Genoma da Cana-de-açúcar - SUCEST (FAPESP) criou um banco de dados com 
seqüências expressas. Neste foram identificados 19 clones associados à genes dessa via de 
reparo. O objetivo desse trabalho é analisar se essas seqüências em cana-de-açúcar têm a 
mesma estrutura e domínios funcionais como as proteínas já caracterizadas em E.coli, 
levedura e humanos. Com o auxílio do programa BLAST/NCBI, verificamos que um dos 
clones apresentou uma similaridade de 93% com um RNAm de Zea mays e com DNA 
genômico de Oryza sativa e 86% com um RNAm de Arabidopsis thaliana. Utilizando o 
programa Pfam encontrou-se um domínio funcional nessa seqüência similar ao encontrado 
em E. coli [181 resíduos, 100% alinhados], Thermoanaerobacter tengcongensis [181 
residuos, 100% alinhados] e em Arabidopsis thaliana [181 resíduos, 99,4% alinhados]. Esta 
análise in silico sugere que esta seqüência de DNA possa ser traduzida em uma proteína 
funcional. É importante realizar posteriormente estudos funcionais utilizando diferentes 
sistemas como bactéria e planta.  
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Resumo:  
A odontologia procura direcionar as ações de saúde bucal a partir de uma dimensão 
estritamente biológica. Partindo do pressuposto que a boca pode apresentar importâncias 
que adentram o campo da sociologia e psicologia, a presente investigação teve o objetivo 
de apreender as Representações Sociais da necessidade de cuidados bucais para os 
habitantes do bairro Cidade da Esperança, Natal/RN. Fizeram parte desta 30 usuários dos 
serviços de saúde do bairro, e foi tomado como instrumento de pesquisa uma entrevista não 
diretiva com uma única pergunta geradora. As mesmas foram analisadas através da Técnica 
de Análise de Conteúdo. Pode-se constatar que nem todas as necessidades biológicas são 
suportadas pelos serviços públicos de saúde e que as Representações Sociais da necessidade 
de cuidados bucais definidas pe los usuários relacionadas com boca/dentes tem atribuições 
que estão além da capacidade mastigatória, ou seja, têm uma importância no cotidiano dos 
mesmos através das relações afetivas e de ocupação. As dores de dente suscitam meios de 
enfrentamento, que vã o desde uma prevenção mais centrada no autodiagnóstico, até a busca 
por meios de cessar a dor através dos serviços odontológicos, de medicamentos alopáticos e 
de medicamentos populares. Existe ainda neste meio social um conhecimento a respeito dos 
fatores etiológicos que estragam os dentes, e por fim a prótese chega como subsídio capaz 
de reintegrar o indivíduo ao seu grupo social, devido uma valoração a presença dos dentes.  
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Resumo:  
Derrames pleurais (DP) são classificados como transudatos ou exsudatos. Muitos métodos 
bioquímicos, microbiológicos e citológicos são usados para tal classificação; porém estes 
possuem eficácia limitada, o que leva a alta incidência de diagnósticos indeterminados. 
Objetivamos então, extrair e analisar glicosaminoglicanos (GAG) de líquidos pleurais (LP) 
e constatar sua utilidade como parâmetro bioquímico para diferenciação entre derrames 
transudatos e exsudatos. Os GAG foram extraídos a partir de proteólise, tratamento com 
TCA e etanol; identificados por eletroforese em gel de agarose e de gradação com 
hialuronidase, chondroitinases AC e ABC. A dosagem dos GAG foi realizada segundo 
DISCHE (1947), e por densitometria. Os produtos da degradação enzimática foram 
analisados por cromatografia descendente em papel. Nos líquidos pleurais transudato (LpT) 
e exsudato (LpE), além de ácido hialurônico (HA), foram encontrados respectivamente 
condroitm sulfato (CS) e dermatam sulfato (DS). LpT possui 7,5 mg/l (89,17% HA, 
10,83% DS) de GAG, enquanto LpE apresentou 1,5 mg/l (86,84% HA, 13,16% CS). 
Diferentes mobilidades eletroforéticas entre os ácidos hialurônicos de LpT e LpE indicaram 
diferenças estruturais. As diferenças no tipo, concentração e estrutura dos GAG presentes 
em LpT e LpE sugerem que estes compostos podem ser usados como mais um parâmetro 
bioquímico para classificação dos derrames pleurais e conseqüente elucidação do 
diagnóstico clínico. CNPq/PIBIC-CAPES  
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Resumo:  
Em um programa de promoção de saúde, o uso de flúor é indispensável pelas suas ações já 
comprovadas no controle da cárie dentária. Contudo, seu uso deve ser controlado e 
administrado em doses adequadas, pois, em excesso, pode causar fluorose dentária e 
intoxicação aguda. Em níveis inferiores ao recomendado, de acordo com a temperatura do 
local (0,7 a 1,2 ppmF), não possui ação preventiva. Este trabalho tem, como objetivo, aferir 
os valores da quantidade de flúor nas águas de abastecimento público do Estado do Rio 
Grande do Norte, servindo de parâmetro para que os órgãos de saúde pública promovam 
uma vigilância permanente dos seus teores, permitindo que sua ação seja benéfica, bem 
como evitando a ocorrência de fluorose dentária na população do Estado, garantindo assim 
uma melhor qualidade de saúde bucal. As amostras foram coletadas em todos os 165 
municípios do Estado em dois pontos diferentes, um situado mais próximo e outro ais 
distante da fonte de abastecimento. As análises foram realizadas pelo método eletroquímico 
no Laboratório da Faculdade Odontologia da UFRN. Os resultados indicaram que os teores 
de flúor nas águas de abastecimento público do Estado se encontram, na maioria dos 
municípios, abaixo dos níveis terapêuticos.  
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Resumo:  
Diversos trabalhos sobre o metabolismo de glicosaminoglicanos (GAGs), durante a 
embriogenia de moluscos e mamíferos, mostram que existe uma correlação entre o estágio 
de desenvolvimento embrionário e o tipo dos GAGs encontrados. No entanto, não há 
relatos na literatura sobre a presença de GAGs na embriogenia de peixes. O presente 
trabalho objetiva extrair e identificar os GAGs presentes no desenvolvimento embrionário 
de peixe. Matrizes do peixe Tambacu, criadas na estação de piscicultura do Pium, após 
receberem hormônios estimulantes da ovulação, tiveram as ovas extraídas, fecundadas e 
levadas as incubadoras; sendo posteriormente coletadas de hora em hora, até a eclosão (por 
volta da 16ª hora). Parte do material coletado foi conservado em formol para estudo 
histológico; parte armazenado a 0°C e trazido ao laboratório na UFRN, onde foram 
processados. Os glicosaminoglicanos foram extraídos por proteólise, tratamento com TCA, 
e identificados por eletroforese em lâminas de gel de agarose. A análise dessas lâminas 
mostrou que as ovas de 12 a 16 horas de desenvolvimento apresentavam condroitim, 
dermatam e heparam sulfatos. De acordo com a análise histológica, durante este mesmo 
período de desenvolvimento ocorre a formação dos somitos e tecidos embrionários. Os 
resultados obtidos mostram que os tipos de GAGs e o período de aparecimento na 
embriogênese do peixe são semelhantes àqueles observados nos mamíferos e moluscos.  
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Resumo:  
O códon 72 do gene da p53 poderá codificar arginina (CGC, Arg) ou prolina (CCC, Pro). 
Estudos populacionais demonstram que as freqüências dos dois alelos são diferentes entre 
populações de diferentes regiões e grupos étnicos. Nosso objetivo foi determinar a 
freqüência deste polimorfismo na população de Natal-RN por PCR alelo específico. O 
DNA foi extraído do sangue periférico de 54 voluntários saudáveis. A reação foi realizada 
num volume final de 25 ul contendo 1 uM de cada par de iniciadores (p53+/ Arg ou 
Pro/p53 - ,Storey et al., 1998), 200 uM dNTPs, 1,5 mM MgCl2, 2,0 U Taq DNA 
polimerase, 1X do tampão que acompanha a enzima e 2 ul da solução de DNA diluída 1/10. 
A PCR foi feita nas seguintes condições: 35 ciclos de 95ºC/ 1 min, 62º C/1 min (para o par 
p53+/Arg) ou 59ºC (para o par Pro/p53-), 72ºC,1 min precedidos por incubação a 9ºC/ 5 
min e finalizados por um passo de extensão de 72ºC/ 7 min. Os resultados foram 
visualizados após eletroforese em gel de poliacrilamida e coloração pela prata. Os 
resultados das 13 amostras já analisadas foram: 1 Pro/Pro, 11 Arg/Pro e 1 
Arg/Arg.Pretendemos continuar analisando as demais amostras e comparar com os 
resultados obtidos com enzima de restrição. (Storey et al. Nature 393 (21): 229-234,1998)  
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Resumo:  
A presença de enzimas com atividade degradativa sobre glicosaminoglicanos (GAGs) já foi 
verificada em bactérias, invertebrados e mamíferos. Objetivamos neste trabalho identificar 
e caracterizar glicosidases e sulfatases, enzimas estas envolvidas no metabolismo de GAGs. 
Solubilizamos 135,5g de gônadas de ouriço preto com tampão acetato de sódio 0,1M, pH 
5,0. Após centrifugação, o sobrenadante foi fracionado com saturações crescentes de 
sulfato de amônio. Os precipitados obtidos foram então solubilizados e dialisados contra o 
mesmo tampão, e denominados: F-I, F-II e F-III. Para a caracterização enzimática utilizou-
se p-nitrofenil derivados de açúcar e GAGs. A F-III degradou heparam e condroitim 
sulfatos. Observou-se atividade b-Nac-glucosaminidásica (b-NacGlucase) em todas as 
frações, sulfatásica em F-I e F-II e a–glucosaminidásica na F-II. A F-II, por possuir maior 
atividade específica sobre as atividades acima relacionadas, foi submetida à cromatografia 
hidrofóbica 4FF e eluída com um gradiente decrescente de sulfato de amônio (2M-0M), 
onde a b-NacGlucase foi eluída com cerca de 1,4 M do sal e a a-glucosaminidase com água. 
As frações reunidas com a atividade b-NacGlucase foram submetidas à cromatografia de 
troca iônica. O pico não retido, com a b-NacGlucase, foi submetido à cromatografia de gel 
filtração, onde houve a eluição desta atividade em poucas frações, constituindo um só pico.  
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Resumo:  
Este estudo visou caracterizar os cuidados ao parto normal realizado pelas enfermeiras 
obstétricas "midwives", profissional que realiza o parto segundo um modelo integral, 
individual e de acompanhamento humanizado à mulher durante toda sua gestação, trabalho 
de parto, parto e puerpério, através das descrições da experiência vivenciada pelas 
mulheres. Pesquisa qualitativa nos referenciais teórico metodológicos da fenomenologia 
husserliana, realizada com seis mulheres assistidas no parto normal pelas enfermeiras 
obstétricas. As entrevistas foram abertas, tendo como pergunta norteadora "Como foi a 
experiência de ter parido com a enfermeira?". A análise dos dados constou de 
procedimentos baseados nos preceitos do método fenomenológico de investigação segundo 
Colaizzi e o número de mulheres entrevistadas foi determinado pelo fator de saturação de 
informações. Os elementos de significação identificados como representantes das 
experiências das mulheres evidenciam: medo, fé em Deus, expectativa, satisfação, 
segurança e valorização. A experiência vivida reflete dor e medos, assim como angústia e 
desespero buscando apoio na fé em Deus. A enfermeira atua de forma integral, não só 
quanto aos aspectos físicos, mas também subjetivos, onde esse apoio é fundamental para a 
mulher vivenciar sentimentos de satisfação, conforto e alívio. Pela presença contínua, a 
enfermeira consegue passar segurança e proteção, superando a expectativa negativa de 
atendimento da instituição e do profissional.  
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Resumo:  
Proteínas antimetabolicas, inibidores de proteínas, amilases e lectinas são proteínas ligadas 
intimamente à defesa das plantas. O estudo dessas proteínas e seus efeitos contra insetos 
têm se tornado de grande importância no programa de melhoramento de plantas cultiváveis. 
Por meio de ensaios in vitro proteínas antimetabólicas, como inibidores de enzimas 
digestivas foram detectadas em sementes de Mulungu, tamboril e gameleira. A partir destes 
resultados foram realizados ensaios in vivo para determinação da toxidez em diferentes 
concentrações de albuminas para larvas de Callosobruchus maculatus (gorgulho do feijão 
de corda). A partir do extrato proteico de sementes de mulungu, tamboril e gameleira, as 
albuminas foram isoladas e incorporadas em concentrações crescentes (0,1 a 8,0% p/p) em 
sementes artificiais. Estas sementes foram infestadas por fêmeas de C. maculatus e 
deixados três ovos por sementes. Após 15 dias, as sementes foram abertas e as larvas 
sobreviventes contadas e pesadas. Sementes artificiais contendo somente farinha de feijão 
de corda serviram como controle. As albuminas das sementes de gameleira e tamboril 
foram deletérias para as larvas. As WD50 e as LD50 e foram calculadas: gameleira (WD50 
de 0,2% e LD50 0,8%); tamboril (WD50 de 0,5% e LD50 2,4%). Em sementes artificiais 
preparadas com mulungu não houve penetração das larvas neonatas.  
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Resumo:  
A presença de enzimas que degradam glicosaminoglicanos já foi observada em bactérias, 
invertebrados e vertebrados. O objetivo do presente trabalho é caracterização das enzimas 
com atividades glicosidásicas e sulfatásicas desse crustáceo. Desse modo, 1kg de biomassa 
de Artemia franciscana foi homogeneizado em 600 ml de tampão acetato de sódio 0,1M pH 
5,0 e centrifugado a 10,6 x g por 30 min a 4ºC, obtendo-se um precipitado (descartado) e 
um sobrenadante que foi fracionado com diferentes saturações de sulfato de amônio. Os 
precipitados de cada fracionamento foram ressuspensos e dialisados contra o mesmo 
tampão. Para a caracterização enzimática das frações foram usados substratos sintéticos 
derivados de açúcar (p-nitrofenis) e evidenciada uma atividade b-N-acetil-
glucosaminidásica (b-NacGlucase) específica considerável na fração F-I (30% de sulfato de 
amônio) enquanto que as demais frações não deram atividade específica alta para nenhum 
dos substratos sintéticos testados. A F-I foi então submetida à cromatografia de gel filtração 
1.5 A, onde evidenciamos a eluição da atividade b-NacGlucase em quatro regiões 
diferentes. A fração com maior quantidade de proteína e com aquela atividade foi 
submetido a gel filtração 0.5 A, onde observamos apenas um pico de proteína coincidente 
com a atividade b-NacGlucase. Pretendemos a partir de agora realizar novas cromatografias 
e eletroforeses em PAGE para a visualização de proteínas nas frações estudadas.  
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Resumo:  
Considerando-se a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) uma doença de alta 
prevalência, que exige como qualquer outra o seu enfrentamento no sentido de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus portadores, a presente pesquisa 
objetivou avaliar a postura de concluintes do Curso de Odontologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte sobre o atendimento a pacientes HIV+ e/ou com SIDA. Os 
dados foram coletados através de um questionário e analisados pela Técnica de Associação 
Livre de Palavras a partir de uma expressão indutora, além da indicação hierárquica das três 
palavras mais relevantes. As mais representativas foram: Biossegurança (71,2%), 
Preconceito (15,1%) e Conhecimento (9%), definidas através do cruzamento entre ordem e 
freqüência de evocação. Para quantificar a equivalência entre estas palavras foi calculado o 
coeficiente de correlação de Spearman. Como o valor encontrado foi 0,99, conclui-se que 
houve uma correlação significativa entre as evocações rapidamente associadas e as 
consideradas mais importantes, revelando uma postura positiva do grupo estudado no que 
se refere aos pacientes HIV+/SIDA, os quais segundo 39,3% dos pesquisados, devem ser 
atendidos como qualquer outro, guardando-se os princípios universais da biossegurança.  
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Resumo:  
O fibroma de células gigantes, fibroma e hiperplasia fibrosa são lesões de tecido mole que 
acometem freqüentemente a cavidade oral. Apresentam semelhanças clínicas e histológicas, 
embora haja controvérsias na literatura a respeito da célula responsável pelo 
desenvolvimento do fibroma de células gigantes, sendo apontados alguns tipos celulares 
como fibroblastos, miofibroblastos, células de Schwann, células de Langerhans e 
dendrócitos. O objetivo desta pesquisa é contribuir para o esclarecimento sobre o tipo 
celular que origina esta lesão utilizando marcadores imuno-histoquímicos específicos para 
as células já citadas. Foram selecionados 10 casos de fibroblastoma, 10 de fibroma e 10 de 
hiperplasia fibrosa para os estudos morfológico e imuno-histoquímico utilizando os 
anticorpos para vimentina e HHF-35. No estudo morfológico, observamos que o 
fibroblastoma foi a lesão que apresentou maior quantidade de células gigantes enquanto que 
o fibroma e a hiperplasia fibrosa apresentaram menor quantidade. Na análise imuno-
histoquímica verificou-se que a expressão positiva para vimentina foi mais freqüente nos 
casos de fibroblastoma (9 casos), seguida pelo fibroma (7 casos) e hiperplasia fibrosa (4 
casos) sendo estas expressões de intensidade variável (escassa, moderada ou intensa). 
Quanto a expressão do HHF-35, evidenciou-se que a mesma foi positiva em apenas 01 caso 
de fibroblastoma, expressando-se de forma escassa.  
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Resumo:  
As leucemias são neoplasias malignas que atingem as células hematopoiéticas primordiais, 
substituindo de forma difusa as células normais por neoplásicas. A Leucemia Linfoblástica 
Aguda é o tipo que mais acomete crianças e que responde pelas mais severas complicações 
orais, decorrentes da própria doença ou da quimioterapia instituída, cujas drogas afetam 
diretamente as células do epitélio oral interferindo na sua capacidade mitótica, chegando a 
comprometer a reposição celular colaborando, assim, para a ação de patógenos e formação 
da mucosite e ulcerações, com severa repercussão sobre o quadro clínico instalado. Como 
forma de prevenir e/ou minimizar essas ocorrências lesivas instituiu-se o acompanhamento 
diário com coleta de dados clínicos referentes as ocorrências orais em crianças portadoras 
de LLA internadas no Hospital Infantil Varela Santiago, Natal/RN, submetidas a cuidados 
de higiene oral, bochechos diários com solução de clorexidina a 0,12% e obtenção de 
esfregaço citológico para estudo das alterações morfológicas, afim de avaliar o efeito 
preventivo dessa solução, bem como correlacionar os achados clínicos com as coletas 
laboratoriais. Os dados obtidos, mostraram que a solução de clorexidina a 0,12% e os 
cuidados de higiene oral minimizaram consideravelmente a formação de lesões orais. As 
células epiteliais intermediárias foram evidentemente predominantes, não ocorreram outras 
alterações dignas de nota.  
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Resumo:  
O propósito do trabalho foi definir as características da prática da enfermeira obstétrica 
midwife na Maternidade Escola Januário Cicco e Unidade Mista de Felipe Camarão da 
cidade de Natal/RN. Objetivou-se descrever a prática destas enfermeiras na assistência ao 
parto normal. O estudo faz parte de uma pesquisa maior que se propõe a avaliar a 
implantação desse modelo obstétrico. É um estudo de caso com abordagem qualitativa. Foi 
realizado com 7 enfermeiras de um grupo de 12 que participaram do Treinamento de 
Enfermagem Obstétrica em 1997, ministrado por enfermeiras midwives da Inglaterra. A 
coleta de dados foi feita por entrevista semi-estruturada com gravação. Os resultados 
mostram que as enfermeiras são profis sionais experientes e que tiveram boas impressões do 
treinamento por este trazer novidades, embora o idioma dos ministrantes tenha dificultado. 
Entendem midwife como está com a mulher e atuam fazendo parto natural e respeitando a 
dinâmica da mulher. Apesar da intervenção de outros profissionais e da falta de recursos, 
sentem-se aceitas e realizadas, na expectativa da prática atingir seu objetivo, que é diminuir 
o alto índice de mortalidade materna no país. Tais resultados permitem reflexões acerca do 
parto e do trabalho destas enfermeiras especialistas, cujas ações têm grande relevância para 
a Maternidade Segura.  
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Resumo:  
A crescente incidência de micoses sistêmicas nos dias atuais, tem determinado uma oferta 
progressiva de agentes antimicrobianos. No entanto, a anfotericina B (AmB) permanece 
como o fármaco de escolha para a maioria das infecções fúngicas . Apesar da baixa 
solubilidade em água, esta molécula pode ser administrada  por via intravenosa por meio da 
micelização com emprego de tensoativos (Fungizon). O desenvolvimento de seu genérico 
(Amphobrás) contribuirá para a diminuição dos gastos do Ministério da Saúde, que aplicou 
250mil dólares na compra deste produto em 1997. Com o objetivo de avaliar os parâmetros 
tecnológicos envolvidos na produção de tal produto, foi desenvolvido a curva de calibração 
aplicando AmB USP (2 - 8µg/mL). Dos dados obtidos desta reta, foi determinado o grau de 
pureza da matéria-prima pela correlação com o espectro do teor da AmB padrão. Em 
seguida, foi otimizado o processo de fabricação de sistemas micelares acelerando o tempo 
de manipulação de 4h para 2h através da redução do processo de homogeneização e da 
aplicação de um sistema de pressão adicional à etapa de neutralização. Este produto foi 
comparado por espectrofotometria ao produto de referência, iniciando os estudos da relação 
AmB-tensoativo através das variações na concentração de tensoativo. Foram obtidos 
sistemas micelares de AmB semelhantes ao produto de referência Fungizon. No entanto, os 
resultados obtidos da relação molar, apontam para uma concentração dependência que será 
objeto de estudo.  
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Resumo:  
Os fatores trifoliares, os TFF, formam uma família de peptídeos envolvidos na proteção e 
regeneração gastrointestinal, como também de outras mucosas em humanos. Neste grupo 
encontramos os peptídeos TFF1, TFF2 e o TFF3, onde os dois primeiros exercem ação 
mais importante no estômago e o último nos intestinos grosso e delgado. Esta família de 
peptídeos tem uma estrutura que lembra um trevo, devido a sua seqüência de aminoacidos e 
as pontes dissulfeto que são formadas entre as seis cisteínas numa configuração 1-5, 2-4, 3-
6. Eles são codificados por genes que recebem o mesmo nome e que estão agrupados no 
cromossomo 21q22.3. Este trabalho tem como objetivo o estudo do polimorfismo do 
minissatélite do TFF2 em população de indivíduos com leucemia. Extraiu-se o DNA de 
amostras de sangue para PCR, com o objetivo de amplificar as bandas sendo estas 
analisadas por eletroforese. Nas dez amostras estudadas, de indivíduos com leucemia, 
observamos dois alelos, o alelo A representado por uma banda de 1400 pb e o alelo a 
representado por uma banda de 1500 pb, dessas dez amostras estudadas seis apresentaram 
heterozigose Aa para o alelo e quatro homozigose na forma dominante AA.  
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Resumo:  
Existe hoje, uma grande incidência de doenças cardiovasculares fortemente relacionadas 
com a concentração elevada de colesterol plasmático. É provável, que as fibras, e os 
polissacarídeos encontrados em vegetais, atuem na prevenção da hipocolesterolemia. 
Portanto, este projeto foi desenvolvido com a finalidade de tornar conhecido o efeito 
hipocolesterolemiante de vegetais como tomate, chuchu e cebola sobre os níveis séricos de 
colesterol, HDL-C e triglicerídes. Para tanto, 30 ratos machos da linhagem Wistar com 90 
dias de nascido foram divididos em 5 grupos. A dieta padrão à base de caseína PD, um 
grupo controle contendo 10% de banha de porco e 5% de celulose como fonte de fibra CO, 
três dietas experimentais: tomate TO, chuchu CH e cebola CE acrescidos 10% de gordura 
saturada. Os resultados dos parâmetros bioquímicos obtidos foram para triglicérides: 
69,61±8,86 para o grupo PD, 78,42±9,01 para o CO, 68,12±7,20 para CE, 72,34±8,00 para 
CH e 80,27±8,60 para TO. Para o colesterol total obtivemos 86,46±7,35 para PD, 
94,21±10,20 para CO, 80,34±7,17 para CE, 90,01±8,73 para CH e 93,29±9,12 para TO. A 
concentração de HDL foi de 61,42±5,18 para a CE, 72,75±6,40 para o CH e 79,12±7,12 
para o TO. Diante dos resultados obtidos podemos inferir que dos vegetais analisados a 
cebola mostrou um melhor efeito hipocolesterolêmico, enquanto o chuchu e o tomate 
apresentaram uma ação discreta.  
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Resumo:  
A Anadara é um tipo de molusco bivalve que se desenvolve muito bem na região  
estuarina de Galinhos RN. Os moluscos normalmente têm um valor comercial muito bom 
por serem bem aceitos como alimento, serem ricos em proteínas , lipídeos e  
vitaminas lipossolúveis. Baseados nestes fatos resolvemos estudar as características 
químicas e nutricionais da Anadara. As dosagens de vitaminas A e E foram realizadas em 
HPLC equipado com coluna Shim Pack C-18 de fase reversa utilizando-se como solvente a 
mistura de etanol;acetonitrila;água na proporção de 95:4:1. Os picos de vitamina A e E 
foram identificados pela comparação do tempo de retenção dos padrões utilizados. Os picos 
apresentaram-se bem definidos sendo eles agudos e isolados uns dos outros. Quando 
misturados (padrões com lipídeos de Anadara), os picos  de vitamina A (padrão e lipídeos) 
se somaram confirmando tratar-se realmente daquela vitamina. O mesmo aconteceu quando 
fizemos esta análise com vitamina E. A dificuldade encontrada aqui foi conseguir adaptar e 
montar a técnica de dosagens de vitaminas A e E em HPLC. Foi um processo que demorou 
até conseguirmos as condições ideais. A análise da composição centesimal da Anadara 
apresentou os seguintes resultados: proteínas 54,49%, lipídeos 6,57%, fibra 0,00%, 
umidade 24,11%, minerais 10,55% e carboidratos 4,28%. A anadara mostrou-se rica em 
proteínas, minerais e lipídeos o que a credencia como um potencial fornecedor destes 
metabólitos para a alimentação humana.  
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Resumo:  
O feijão é muito consumido no Brasil e estudos têm demonstrado seu efeito na redução dos 
níveis séricos de colesterol. Porém, poucos são os dados que mostram a influência da casca 
sobre o mecanismo de redução do colesterol. Portanto, o presente trabalho objetivou 
verificar a ação de feijões c/ e s/ casca, sobre os níveis séricos de colesterol, lipoproteínas 
(HDL, LDL, VLDL) e triglicérides. Para tanto, 36 ratos Wistar com 90 dias de nascido 
foram divididos em 4 grupos testes, sendo 2 à base de feijões macassar c/ casca (MAC) e s/ 
casca (MAS); 2 c/ feijão mulatinho c/ casca (MUC) e s/ casca (MUS), ambos acrescidos de 
10% de colesterol sintético. Também foi utilizada uma dieta padrão à base de caseína (C) e 
uma controle contendo celulose como fonte de fibra (HC). De acordo com os resultados o 
grupo MAC apresentou uma maior redução de colesterol total (74,1±4,5) e LDL 
(38,2±9,52) que o MUC (colesterol: 88,36± 6,9; LDL: 39,1±22,8). No que se refere a HDL 
não houve diferença entre os grupos MAC (27,4±4,4) e o MUC (24,3±4,9), nem entre os 
grupos MAS (29,6±5,1) e MUS (25,0±3,8). Com isso ressalta-se a importância do consumo 
diário destes feijões e observa-se que a casca não influencia no efeito dos feijões e conclui-
se que os componentes responsáveis pelo efeito hipocolesterolemiante do feijão parecem 
estar localizados no interior do grão. Sendo necessários mais estudos para a identificação 
destes compostos e para elucidar seus mecanismos de ação.  
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Resumo:  
Esta pesquisa teve como finalidade analisar e discutir qual a visão dos docentes das 
disciplinas que realizam exodontias na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte acerca das mutilações dentárias causadas pelas mesmas no serviço 
público. Para isto, foi feita uma investigação de caráter qualitativo, utilizando-se a técnica 
da entrevista semi-estruturada para a obtenção dos dados, os quais foram analisados sob o 
ponto de vista bioético nos mostrando que os docentes estão cientes da realização desta 
prática, em detrimento de outras mais conservadoras, a nível de serviço público, bem como 
a consideram bastante negativa. Além disto, ficou constatado que há um distanciamento 
entre academia e serviço e um real necessidade de se repensar a prática e o ensino 
odontológico, bem como a construção de uma cultura mais ética durante a formação do 
cirurgião-dentista.  
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Resumo:  
As lectinas são proteínas que apresentam afinidade por tipos específicos de carboidratos e 
exercem diversas funções em organismos pluricelulares. Em crustáceos, as lectinas são 
encontradas na hemolinfa e possuem prováveis funções de defesa contra microrganismos. 
Este trabalho teve como objetivo detectar lectinas de tecido e hemolinfa de Callinectis 
larvatus  e Callinectis danae Os tecidos dos animais foram solubilizados em tampão TRIS-
HCl, 0,05M pH 7,5 e sofreram precipitação com sulfato de amônio nas concentrações de 0–
30, 30-60 e 60–90%. A hemolinfa foi retirada da área cardíaca do animal e estocada a -20 
oC. As frações protéicas e hemolinfa foram submetidas a ensaios de hemaglutinação com 
eritrócitos humanos a 3%, tratados com papaína, na ausência e presença de CaCl2 0,01M. 
Após 30 minutos a 37ºC e 30 minutos em temperatura ambiente, verificou-se atividade 
hemaglutinante da hemolinfa do C. danae na presença de cálcio para eritrócitos do tipo A, 
B e O. A hemolinfa do C. larvatus provocou hemólise dos eritrócitos testados. Apenas a 
fração 0-30% de C. danae ocasionou uma fraca hemaglutinação. A atividade da hemolinfa 
do C. danae foi inibida na presença de n-acetil-galactosamina, manose, xilose, glucuronato, 
lactose e glicose. Conclui-se que a hemolinfa do C. danae provavelmente possui lectinas 
dependentes de cálcio e com afinidades para os açúcares testados. 
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Resumo:  
Os fitoterápicos são largamente empregados na clínica médica e pela cosmética terapêutica, 
porém sua aplicação em Odontologia ainda é pouco difundida, restringindo-se unicamente a 
utilização popular. O desenho experimental englobou seis plantas, a saber, camomila, 
malva, sálvia, canela, menta e mil-folhas. Estas se apresentam na literatura especializada 
como antimicrobianos associados inespecíficos da cavidade bucal. O objeto do estudo é 
formular extratos dessas plantas e testa-los in vitro em relação aos microorganismos 
envolvidos com a cárie dentária. Foi executado um estudo piloto onde se testou o extrato 
hidroalcóolico e posteriormente o aquoso. No primeiro obteve-se resultado satisfatório, 
porém questionável. O segundo houve interferência no resultado por contaminação das 
placas. A realização destes experimentos permitiu uma readequação da metologia, onde a 
amostra objeto dos testes de extratos fisiológicos in vitro constara de culturas puras de 
microorganismos e saliva total de 20 pacientes adultos. O material será incubado a 37° C 
por 48 horas em condições de anaerobiose e posteriormente a verificação dos halos de 
inibição nas placas.Com relação a ação antimicrobiana dos extratos ainda não foi possível 
obter uma conclusão definitiva, uma vez que o estudo piloto realizado serviu de base para 
redefinir o tipo de extrato a ser utilizado no experimento.  
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Resumo:  
Os glicosaminoglicanos sulfatados(GAGS) representam um grupo de carboidratos 
complexos, que estão amplamente distribuídos nos animais que apresentam organização 
tissular. O objetivo em estudar os GAGS obtidos de crustáceos, reside no fato de que 
muitas características estruturais peculiares vêm sendo identificadas nesta classe de 
invertebrados. Os GAGS foram extraídos após proteólise dos tecido do camarão e 
complexados com uma resina de troca-iônica, na presença de diferentes concentrações de 
NaCl (2M e 3M). A caracterização preliminar dos compostos obtidos em cada fração, F-2M 
e F-3M, foi efetuada por eletroforese em gel de agarose em tampão PDA. Neste sistema, 
são discriminados por ordem decrescente de mobilidade eletroforética os GAGS: 
condroitim sulfato(CS), dermatam sulfato(DS) e heparam sulfato(HS). Os resultados 
mostraram que a maioria dos GAGS extraídos estava presente na fração F-2M. Com a 
finalidade de separar os GAGS obtidos, F-2M e F-3M foram submetidos ao fracionamento 
com concentrações crescentes de acetona (1v e 2v) e analisados por eletroforeses em 
diferentes sistemas de tampões(PDA, Ba/PDA e Tris acetato).Os resultados demonstraram 
a presença de compostos semelhantes aos padrões de CS, HS e heparina(HEP), além de 
compostos com migração eletroforética atípica. A presença destes GAGS em crustáceos 
poderá nos fornecer bases para a melhor compreensão dos seus papeis biológicos e ampliar 
o nosso conhecimento sobre a distribuição filogenética destes compostos.  
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Resumo:  
As lesões em estudo constituem um grupo que guarda entre si um quadro histológico 
semelhante e comportamento biológico distinto, sendo as centrais ora de comportamento 
agressivo, ora menos agressivo, enquanto as periféricas apresentam uma evolução 
freqüentemente indolente. A angiogênese é um processo fundamental à nutrição e 
oxigenação dos tecidos normais e patológicos e estudos revelam que existe correlação desse 
processo com a agressividade de algumas lesões da cavidade oral. O experimento objetivou 
pesquisar o índice angiogênico e a expressão do colágeno IV, através de estudo imuno-
histoquímico. A amostra obtida dos arquivos da Disciplina de Patologia Oral/UFRN foi 
composta de 18 casos de lesões periféricas e centrais de células gigantes. Desses, 88,89% 
expressaram o colágeno IV em membrana basal dos vasos sangüíneos superficiais com 
padrão invariavelmente contínuo, variando igualmente entre expressão intensa e fraca. Na 
profundidade das lesões, observou-se 77,78% de positividade, com expressão 
predominantemente fraca e 100% contínua. Quanto à vascularização, obtivemos 
imunorreatividade positiva para 06 casos de lesões periféricas. A distribuição dos vasos foi 
heterogênea,quer superficialmente ou na profundidade das lesões. A análise quantitativa do 
índice de vascularização ficou prejudicada em virtude da não imunorreatividade ao 
anticorpo utilizado em 67% da amostra. Sugerimos o emprego de novos marcadores 
angiogênicos para alcancar o objetivo pretendido.  

Palavras chave: Angiogênese, Lesão periférica de células gigantes, Lesão central de 
células gigantes  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: SB0786  
Título: Desenvolvimento de um Equivalente Farmacêutico a Base de Hidroclorotiazida  
Aluno: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (00926088416)  
Orientador: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
Co-autor: Alcilete Frutuoso (00832695416)  

  
 
Resumo:  
Este trabalho objetiva realizar estudo de pré-formulação para se obter um equivalente 
farmacêutico (comprimido) a base de hidroclorotiazida, fármaco pertencente ao grupo dos 
diuréticos saluréticos moderados, usado no tratamento da hipertensão. Para tanto, avaliou-
se as propriedades reológicas e tecnológicas das substâncias isoladas (hidroclorotiazida, 
celulose e lactose), e das misturas binárias de celulose e lactose nas respectivas proporções : 
5:95; 10:90; 15:85; 20:80; 25:75; 30:70. Todas as amostras apresentaram valores para Fator 
de Hausner próximos de 1,2 g.mL-1 e Índice de Compressibilidade inferior a 19%, 
indicando materiais com bom fluxo e boa compressibilidade. A determinação do Ângulo de 
Repouso e do Fator de Fluxo mostrou que apenas a lactose apresentou valor inferior a 35o e 
7,5 g.s-1 respectivamente. Estes resultados mostram que Fator de Hausner e Índice de 
Compressibilidade não devem ser usados isoladamente como parâmetro para a 
determinação das propriedades de fluxo de materiais. Observou-se, portanto, que a adição 
de celulose, mesmo em baixa concentração, à lactose, prejudicou seu fluxo, sugerindo o 
emprego de um lubrificante. Contudo, não foi possível estabelecer mudanças importantes 
nas propriedades reológicas e tecnológicas das misturas binárias, levando-se em 
consideração a relação celulose/lactose. Os elevados valores de volume aparente e de 
volume de compactação apresentados pela celulose em estudo são devido a sua 
apresentação na forma de fibra.  
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Resumo:  
Sabe-se que a secreção de insulina em células beta do pâncreas está intimamente 
relacionada à sua atividade elétrica, que é controlada principalmente por canais iônicos de 
cálcio e potássio. Assim, com o objetivo de avaliar os efeitos de campos eletromagnéticos 
de baixa e alta  intensidade, sobre a secreção de insulina nestas células, realizamos 
simulações computacionais de sua atividade secretora. O método consiste em simular a 
atividade dos canais responsáveis pelo potencial elétrico nas células beta pancreáticas, na 
presença e ausência de campos eletromagnéticos. Para este fim utilizamos o modelo 
mínimo para oscilações em células beta. O parâmetro medido foi a fração de tempo que os 
canais de cálcio e potássio da célula beta permanecem abertos em diferentes valores de 
voltagem (fv). Os resultados mostraram que no canal de potássio ondas de alta freqüência 
parecem não serem afetadas em relação ao controle (na ausência de ondas 
eletromagnéticas) e que no canal de cálcio, ondas de altas freqüências e baixa amplitudes 
decrescem o valor máximo de fv em relação ao controle, enquanto ondas de altas 
freqüências e altas amplitudes elevam este valor. Apesar de ser um estudo teórico, os 
resultados mostraram que existe possibilidade de modular a secreção de insulina por 
radiações eletromagnéticas, abrindo novas perspectivas para a terapia complementar do 
diabetes tipo II.  
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Resumo:  
Através da análise de documentos históricos e depoimentos, coletados em fontes múltiplas, 
este trabalho recupera as diversas concepções e práticas psiquiátricas do final do séc. XIX 
até os anos 1970 no RN. Uma história de criação e desenvolvimento de ins tituições 
psiquiátricas (leprosário, asilo, colônia e hospital); do surgimento de atores envolvidos com 
esta problemática; da constituição de paradoxos que marcam a história da psiquiatria desde 
o seu nascimento (liberdade e exclusão, tratamento e repressão, acolhimento e tutela). Na 
fase 1, os loucos são tratados como marginais da sociedade. O Lazareto da Piedade do 
Natal, construído em 1882, é uma instituição religiosa e caritativa para tratar os indigentes, 
entre estes os loucos. Na fase 2, o Estado assume uma forma de tratamento laico aos 
doentes mentais, através de um modelo asilar de assistência. Os asilos continuam a 
desenvolver práticas de exclusão e isolamento dos doentes mentais em instituições 
fechadas. Reformas sucessivas são realizadas: Asilo da Piedade (1911), Hospício de 
Alienados (1921) e Hospital de Alienados (1934). Na fase 3, a Sociedade de Assistência 
aos Psicopatas inicia um movimento de críticas ao modelo asilar, propondo a criação do 
Hospital Colônia de Natal (1957). Apesar da assistênc ia ser centrada no hospital, uma visão 
médico-social da doença mental se inaugura. Esta reforça a higiene mental, a laborterapia, o 
acolhimento hetero-familiar e o estímulo às artes como atividades terapêuticas.  
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Resumo:  
A determinação de parâmetros bioquímicos e hematológicos nos animais de pesquisa, são 
dados utilizados como referência, uma vez que refletem a condição fisiológica do animal e 
sua adaptação ao meio em que vive. Em função disso estão sendo determinados os índices 
de normalidade dos parâmetros citados para os animais que compõe a colônia do Núcleo de 
Primatologia da UFRN - o Callithrix jacchus. Nessa avaliação preliminar utilizou-se 2 
animais e tentou-se adaptar-se as técnicas manuais ao volume de amostra obtida (soro), 
verificando-se ser isso uma tarefa impossível. Consequentemente, coletou-se novas 
amostras e nessa segunda operação suas análises foram efetuadas em um aparelho 
automatizado do laboratório do Hospital Onofre Lopes. Os resultados obtidos 
demonstraram uma taxa de glicose (37 mg/dL) abaixo da média encontrada na literatura e 
valores de proteínas totais e triglicérides mais elevados, 10,8 e 240 mg/dL respectivamente. 
Resultados similares foram obtidos para albumina (4,2 mg/dL), colesterol total (197 
mg/dL) e bilirrubina total (0,46 mg/dL); outros parâmetros deixaram de ser avaliados 
devido o volume da amostra ser insuficiente. Os dados sugerem algumas diferenças entre 
animais da mesma espécie, as quais poderiam ser interpretadas como especificidades da 
colônia. No entanto, é indicado esperar resultados de novas análises, as quais serão refeitas 
abrangendo um maior número de animais e parâmetros, o que auxiliará e facilitará na 
interpretação dos resultados.  
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Resumo:  
A castanha da Índia, Aesculus hippocastanum L., é composto quimicamente por saponinas 
aescinas, aesculina, fraxina e taninos. As castanhas desse fruto são utilizadas no tratamento 
de perturbações da circulação venosa, nas varizes, fissuras anais, edemas e hemorróidas e o 
seu extrato é comercializado em forma de cápsula. Entretanto, pouco se sabe sobre as 
interações deste produto com o material genético. Com a finalidade de avaliar o potencial 
mutagênico da castanha-da-índia, foi realizado o teste de Kado com a linhagem TA98 de 
Salmonella typhimurium, com e sem ativação metabólica (fração S9). Esta linhagem é 
auxotrófica para histidina e detecta mutágenos que causam deslocamento no quadro de 
leitura por inserção de um par GC no gene hisD3052. Como controle positivo foram 
utilizados o 4 NQO (sem ativação metabólica) e 2-aminoantraceno (com ativação 
metabólica). Um aumento do número de revertentes resultando num valor maior que 2 na 
razão de mutagenicidade é considerada uma amostra positiva. Este resultado não foi 
observado para nenhuma concentração testada da castanha da Índia, sugerindo que este 
composto não apresenta potencial mutagênico na cepa TA98, com e sem ativação 
metabólica.  
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Resumo:  
No Brasil, poucos estudos têm sido realizados de forma a possibilitar um dimensionamento 
da anemia em escolares. Esse estudo teve como objetivo verificar a prevalência de anemia 
em escolares de instituições públicas e particulares na faixa etária entre 7 a 20 anos no 
município de Natal-RN, no ano de 2001. Trata-se de um estudo epidemiológico de corte 
transversal, utilizando no plano amostral a combinação de técnicas de estratificação com 
amostragem aleatória simples, com significância estatística de 95%, erro amostral de 3% e 
prevalência esperada de 30%. Foi considerado como anemia o parâmetro da OMS de 12 
g/dl como ponto de corte para a hemoglobina. Os resultados apontaram para uma 
prevalência de 9,7%, na qual a predominância de anemia foi no sexo feminino. Quando 
comparou-se os escolares de instituições públicas e particulares observou-se que 10,9% dos 
escolares das públicas eram portadores de anemia, enquanto que nas particulares apenas 
2,9% (RP 3,73, p-valor 0,004). Na análise das diferentes distritos de residência, encontrou-
se entre os anêmicos um percentual de 12,2% no distrito leste, 5,6% na área metropolitana, 
48,9% no distrito norte, 23,3% no oeste e 10% no sul (p-valor 0,02). Ressalta-se neste 
estudo a relação entre a problemática socioeconômica e a ocorrência de anemia neste faixa 
etária, embora a prevalência total esteja abaixo da média nacional. O estudo aponta a 
necessidade de aprofundamento quanto a investigação dos tipos de anemia.  

Palavras chave: anemia, escolares, prevalência  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: SB0803  
Título: Determinação dos Glicosaminoglicanos do Marisco Anadara sp  
Aluno: Karla Cristiane Rocha Avelino (00976429403)  
Orientador: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
Co-autor: RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES (00981519407)  
Co-autor: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)  
Co-autor: Thiago Costa Pires (02909741435)  

 
Resumo:  
Os glicosaminoglicanos (GAGS) são polissacarídeos importantes nos animais por 
desempenhar funções: estrutural, reconhecimento celular e de interação na matriz 
extracelular. Durante muito tempo os vertebrados foram as únicas fontes de estudo desses 
compostos. Nosso grupo tem contribuído com muitas descobertas importantes desses 
compostos em invertebrados. Neste trabalho procuramos descrever os GAGS presentes nos 
tecidos e secreção palial do marisco Anadara sp.. Para isto coletou-se a secreção e depois o 
animal foi dissecado, separando os diversos órgãos: brânquia, manto, pé e víscera. A 
secreção foi submetida a uma cromatografia de troca iônica com eluição por NaCl nas 
molaridades 0,1M, 1M e 3M. Já os órgãos foram delipidados, desproteinizados 
enzimaticamente e por TCA, e o sobrenadante remanescente tratado com dois volumes de 
etanol para precipitação dos GAGS. Na análise eletroforética dos extratos da secreção 
observou-se um composto com o mesmo perfil eletroforético do dermatan sulfato, presente 
apenas no eluato com NaCl 3M. Nas eletroforeses referentes aos extratos dos órgãos 
verificou-se a presença de um composto semelhante ao heparan sulfato ou a uma heparina 
de baixo peso molecular, em brânquia, manto e víscera. Há também, nas eletroforeses 
referentes a brânquia, manto e pé, um composto que se assemelha ao dermatan sulfato. Os 
extratos dos órgãos também foram submetidos a análises coagulométricas (PT e TTPP), 
demonstrando atividade anticoagulante em brânquia e manto.  
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Resumo:  
O comportamento de catação no sagüi apresenta ritmicidade circadiana com um padrão 
unimodal, variando a freqüência e duração com o estado reprodutivo da fêmea. Para 
descrever o padrão diário da autocatação em fêmeas de sagüi isoladas ao longo do ciclo 
ovariano, foram observadas 3 animais alojados em gaiolas individuais sob condições 
ambientais naturais, numa sala com reforço de iluminação artificial das 5:00 às 17:00h. As 
fêmeas foram observadas através da visualização de filmagens realizadas em blocos de 3 
dias consecutivos a cada 2 dias, durante toda a fase ativa (5:00h às 17:00h). A ocorrência de 
ciclos ovarianos (COS) foi identificada através da dosagem dos níveis de progesterona pelo 
método ELISA, a partir de fezes coletadas 3 vezes/semana (entre 6:00 e 10:00). Foram 
obtidos 2 COS para duas fêmeas e 3 COS para a outra. Os dados comportamentais foram 
totalizados a cada hora e as séries temporais obtidas foram analisadas por inspeção visual. 
A comparação da duração e a freqüência da autocatação entre as fases do ciclo ovariano 
através do teste de Friedman (p<0,05) mostra diferenças em apenas um ciclo, para a 
freqüência em uma fêmea e para a duração em outra fêmea, com aumento na fase 
ovulatória. Diferente do descrito em trabalhos anteriores a autocatação teve um padrão 
predominantemente bimodal. Faz-se necessário a continuidade do estudo com o intuito de 
verificar a existência de modulação infradiana sobre o ritmo circadiano da autocatação.  
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Resumo:  
A radioterapia em região de cabeça e pescoço provoca alterações salivares dentre as quais: 
diminuição do fluxo,capacidade tampão e consistência salivar, causando alterações 
subseqüentes e/ou diretas sobre outros tecidos bucais. Este trabalho visa o estudo das 
alterações salivares quantitativas e qualitativas de pacientes portadores de neoplasias de 
cabeça e pescoço do Hospital Dr. Luis Antônio submetidos à radioterapia e suas 
conseqüências sobre as demais estruturas orais.A metodologia do estudo caracteriza-se pela 
análise dos índices de placa, fluxo salivar , capacidade tampão e avaliação do aspecto de 
normalidade e/ou anormalidade das demais estruturas antes, durante e após o tratamento 
radioterápico. Os exames listados  têm periodicidade semanal durante seis semanas, 
seguidos por um controle mensal pelos três meses seguintes.Após a observação dos 
primeiros pacientes foram observados: xerostomia, mucosite, alterações do paladar e trismo 
muscular. Em apenas um caso foi evidenciada cárie de radiação e não houve 
osteorradionecrose em nenhum paciente acompanhado, provavelmente, devido ao preparo 
odontológico pré-radioterapia e à orientação de higiene oral durante o tratamento. Apesar 
de não se ter ainda uma conclusão do estudo os dados tendem por confirmar as informações 
colhidas na literatura científica, incluindo o preparo odontológico pré -radioterapico como 
parte do tratamento multidisciplinar administrado ao paciente oncológico.  

Palavras chave: , ,  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



Código: SB0825  
Título: Levantamento da falta de informações básicas sobre testes laboratoriais.  
Aluno: Tatiana Larissa Soares da Silva (01006076420)  
Orientador: TERESINHA MARIA DE MACEDO GUIMARAES (07489056420)  
Co-autor: Marcela Virgínia Diniz de Medeiros (03080138406)  

  
Resumo:  
Apesar da grande evolução que as análises clínicas vêm assistindo, observa-se que as 
interferências nos testes laboratoriais continuam existindo, podendo esse contra senso ser 
atribuído a falta de orientações básicas aos pacientes. Tendo em vista o fato, está sendo 
efetuada uma pesquisa para avaliar o nível de conhecimentos que as pessoas apresentam 
sobre os cuidados que antecedem os testes laboratoriais. Para tanto avaliou-se 50 pessoas, 
na maioria da área de saúde e com nível superior completo, através de um questionamento 
cujas respostas eram especificamente "sim ou "não". De 7 itens analisados obteve-se uma 
média de falta de conhecimento (não) de 34%, sendo o maior índice (68%) referente "ao 
tempo em que a amostra de urina deve ser analisada", seguido do item inerente ao "tempo 
de jejum quando se vai dosar triglicérides" (46%); a maioria dos outros itens tiveram 
índices abaixo de 28%. Também questionou-se sobre quem deveria orientar os pacientes e 
verificou-se que 86% das pessoas entendem ser essa tarefa uma função tanto dos médicos 
como dos laboratórios de análises. Apesar do índice médio da falta de conhecimento ter 
ficado abaixo de 50%, mesmo assim é considerado alto, levando-se em consideração que os 
entrevistados pertencem a um grupo de pessoas mais informadas. Por outro lado como essa 
falta de informações conduz a erros, isso mostra a necessidade de que de fato as 
informações prévias devem ser fornecidas.  
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Resumo:  
Os métodos de extração e isolamento de glicosaminoglicanos (GAGS) de tecidos animais 
são constituídos de etapas relativamente semelhantes e extensamente consagradas. De 
maneira geral, a amostra biológica é delipidada com acetona, seguida de incubação com 
protease. A partir daí, existem várias possibilidades. Para pequenas amostras, costuma-se 
precipitá-los com etanol após a retirada de peptídeos e ácidos nucléicos pelo ácido 
tricloracético. No presente estudo, nos propusemos a analisar a fração não solúvel do 
material extraído com TCA do molusco Anomalocardia brasiliana. Essa fração sempre foi 
considerada impureza, desprovida de GAGS. Paralelamente, a análise da migração 
eletroforética da extração com TCA revelava um produto metacromático (portanto, 
carregado negativamente) que permanecia na origem. O cruzamento dessas informações 
nos estimulou a realizar um tratamento com NaOH (beta-eliminação) a fim de avaliar se se 
tratava de um proteoglicano. Após o tratamento, houve dissolução do material e 
desaparecimento da banda que permanecia na origem. Havia também alterações 
quantitativas e qualitativas significativas no padrão de GAGS do resto da amostra. Pode-se 
então, concluir que os trabalhos que se propõem a quantificar os glicosaminoglicanos 
devem acrescentar em sua metodologia uma etapa de tratamento dos proteoglicanos 
resistentes à proteólise, com o intuito de obterem resultados mais fidedignos.  
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Resumo:  
Parasitoses intestinais estão entre as infecções mais freqüentes da infância , principalmente 
nas regiões tropicais. As helmintíases cursam com aumento no número de mastócitos, 
eosinófilos e de produção de IgE. Neste trabalho foi avaliado os níveis séricos de IgE total, 
por fluorenzimaimunoensaio; número de eosinófilos em esfregaço sangüineo e pesquisa de 
enteroparasitas em amostras de fezes de 150 crianças, de ambos os sexos, com idade de 3 a 
6 anos, freqüentadoras de creche na cidade do Natal. Foi encontrado uma alta freqüência 
(n= 140; 93.3%) de infecções parasitárias, sendo A. lumbricoides (75,7%) e T. trichiura 
(55,0%) os helmintos mais freqüentes e E. nana (31,4%) e G. lamblia (28,5%) os 
protozoários. Eosinofilia (> 4%) foi encontrada em 134(89,4%) crianças, estando mais 
associada a infecção por helmintos. Níveis séricos de IgE total foram significantemente 
maiores em crianças parasitadas por A. lumbricoides quando comparado as não parasitadas, 
com MG 715 IU/L (50.0 - 63.290 IU/L) e MG 72,8 IU/L, (19.6 - 2.250 
IU/L),respectivamente. Verifica-se portanto, que apesar do aumento no número de 
eosinófilos e produção de IgE, não houve uma resposta protetora contra infecções por 
helmintos, a qual apresentou uma freqüência muito alta nas crianças estudadas.  
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Resumo:  
As micropartículas vêm sendo utilizadas para promover a liberação controlada de 
fármacos.A velocidade e grau de intumescimento determinam a biodisponibilidade do 
fármaco.Um dos mecanismos no qual ocorre a liberação é o intumescimento da malha 
polimérica que forma a partícula.O polímero utilizado na preparação das micropartículas 
foi a quitosana que possui propriedades biodegradáveis e bioadesivas.O objetivo deste 
estudo foi observar o intumescimento das micropartículas em diferentes meios.As 
micropartículas foram obtidas a partir de soluções de quitosana a 1% e 2%(m/v) em ácido 
acético a 2%(v/v), por meio de atomização em um nebulizador Mini-spray-dryer Büchi-191 
com bocal de 0,7mm com fluxo corrente de 5mL/min e T=180ºC.O grau de 
intumescimento foi estudado por microscopia óptica com lente ocular 40x, com medição de 
1000 partículas (FERRET).As medidas foram realizadas antes e após 15min de contato 
com tampão fosfato pH 7,4 e solução fisiológica.Análises em contador de Coulter foram 
realizadas.Os resultados variam de acordo com o método utilizado.Pela microscopia óptica, 
observou-se diâmetros médios para as partículas intumescidas entre 9 e 12mm, apenas o 
dobro do tamanho das partículas secas.Foi observado um maior intumescimento em tampão 
fosfato e das partículas obtidas com soluções de quitosana a 1%.No contador de Coulter os 
resultados abrangem valores maiores que na microscopia óptica, devido ao provável 
contato das partículas com maior quantidade de solvente.  
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Resumo:  
As doenças auto-imunes são enfermidades que envolvem o mecanismo da formação de 
auto-anticorpos contra estruturas celulares, podendo ser responsáveis pela formação de 
complexos imunes. Fatores antinucleares (FAN) são auto-anticorpos que reconhecem 
antígenos presentes no núcleo de células e, a pesquisa desses fatores é um exame útil na 
avaliação dos pacientes com doenças auto-imunes. Neste trabalho implantamos a técnica de 
imunofluorescência indireta (Hep-2) para pesquisa do FAN em amostras sangüineas de 
pacientes atendidos no laboratório de Imunologia Clínica, no período de outubro de 2001 a 
julho de 2002. Dos 120 pacientes analisados, 84 (70%) eram do sexo feminino e 36 (30%) 
do sexo masculino, sendo que 18 (15%) apresentaram indicação clínica de Lupus 
Eritematoso Sistêmico (LES), 54 (45%) de Artrite Reumatóide (AR), 5 (4,17 %) de Febre 
Reumática, 5 (4,17 %) de Hepatite, 5 (4,17%) de Vasculite, 10 (8,33%) de Problemas 
Renais e 16,65 % tinham outras indicações clínicas. A positividade para o FAN foi 
observada em 5 pacientes, destes 4 (80%) estavam associados ao LES e 1 (20%) a AR, 
demonstrando a alta especificidade e sensibilidade da pesquisa do FAN nos pacientes com 
suspeita clínica de LES.Em relação a técnica o resultado negativo indica forte evidencia 
contra o diagnóstico de LES.  
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Resumo:  
Hoje em dia, fala -se muito da importância de se ter uma boa higiene de sono para evitar 
distúrbios como insônia e melhorar a qualidade do sono. O objetivo deste trabalho é 
descrever os hábitos de sono de uma turma de estudantes de medicina da UFRN. Para isso, 
aplicamos, durante dois períodos do curso médico, um questionário sobre hábitos de sono 
com questões relacionadas ao ambiente de sono, consumo de álcool, café, latência do sono, 
despertares noturnos, sonolência diurna, modo de acordar, cochilos e atividades físicas, 
entre outras. Na primeira coleta de dados, participaram 34 estudantes e na segunda, 29. 
Entre os achados mais relevantes, verificamos uma grande incidência de sonolência e 
cochilos diurnos, necessidade do uso de despertador durante a semana (maior no segundo 
período analisado) e o aumento progressivo do consumo de café. Esses dados sugerem uma 
insuficiência de sono noturno, o que pode está relacionado à demanda acadêmica excessiva 
a que estão submetidos.  
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Resumo:  
Está comprovado que a qualidade de sono é importante para o bem-estar físico, mental e 
social do indivíduo. Em estudos anteriores, observamos que o padrão irregular de sono 
predispõe à baixa qualidade de sono. No presente estudo, investigamos numa turma de 
medicina, a correlação entre qualidade do sono e outros fatores relacionados ao sono como, 
hábitos ao dormir e acordar, dificuldade de iniciar ou terminar o sono, distúrbios durante o 
sono, sonolência diurna e cochilos, presença de barulho ou outros incômodos no quarto de 
dormir, consumo de bebidas alcoólicas, café, cigarro e realização de atividades físicas. Os 
dados foram obtidos através de um questionário sobre hábitos de sono, aplicados durante 
dois períodos do curso médico (34 estudantes no primeiro e 29 no segundo) e analisados 
através de um teste de regressão múltipla. Os resultados mostraram não haver correlação 
estatisticamente significativa entre os fatores avaliados e a qualidade do sono.  
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Resumo:  
A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), embora seja uma patologia de alta prevalência, 
apresenta dificuldades em definir-se critérios diagnóstico.A pesquisa teve como objetivo 
analisar, normatizar os critérios diagnóstico da SOP e avaliar a incidência da resistência 
insulínica através do modelo homeostático (HOMA-IR) em mulheres portadoras de SOP. 
Realizamos um estudo prospectivo em pacientes com idade de 20-35 anos (å=26anos), 
obesas (IMC³27) e não obesas (IMC<27) definidas pelo Índice de Massa Corpórea, 
atendidas nos ambulatórios de Endocrinologia da Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC) e Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) em 2001 com diagnóstico de 
SOP.Selecionamos 15 pacientes para nova avaliação.O diagnóstico tinha sido antes 
realizado pela presença de distúrbio menstrual e microcistos ovarianos à Ultrassonografia 
(USG). Nestas pacientes as manifestações prevalentes foram amenorréia 60% e hirsutismo 
60%.Com relação ao hiperandrogenismo bioquímico, 47% das pacientes apresentavam 
níveis de testosterona elevado, enquanto a relação LH/FSH esteve elevada em apenas 27%. 
Microcistos ovarianos à USG esteve presente em 87%.Com relação à resistência insulínica, 
47% (IR³2,7) das pacientes apresentavam-na, sendo 75% obesas e 25% não 
obesas.Concluímos que o diagnóstico da SOP deva ser realizado pela presença de pelo 
menos dois dos critérios bioquímicos e/ou imageamento associados a dados clínicos, e que 
a resistência insulínica foi prevalente entre as pacientes obesas.  
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Resumo:  
Este trabalho estuda a organização do sistema de temporização circadiana em humanos, 
através da análise do desenvolvimento do ciclo de sono-vigília em crianças nos primeiros 
seis meses de idade. Os episódios de sono e vigília de duas crianças saudáveis (Alice Maria 
e Vinícius) foram registrados durante os primeiros seis meses de vida, sempre que possível; 
através da observação direta da mãe e, ocasionalmente, de algum acompanhante do bebê. 
Para a detecção dos períodos foram utilizados a técnica de análise espectral por 
transformada rápida de Fourier, seguida do Teste F em períodos de 24, 12, 8 e 4 horas e 
avaliação da porcentagem relativa das potências correspondentes aos períodos de 24, 12, 8 
e 4 horas da variação total da série espectral. Na análise da densidade espectral da série de 
sono-vigília de Vinicius, em todos os meses observados, destaca-se o harmônico referente a 
24 horas (Teste F, p<0,05) e se esboçam ritmos de 12 e 4 horas com algumas perturbações 
de altas frequências. Em relação a Alice Maria, observaram-se nos três primeiros meses um 
destaque nos harmônicos correspondentes a 24 e 12 horas (Teste F, p<0,05), sendo que no 
primeiro mês aparecem também oscilações de alta frequência. As duas crianças observadas 
apresentam um desenvolvimento do ciclo sono-vigília ao longo dos seis meses de idade de 
forma completamente distintas, sendo o incremento do componente circadiano mais 
marcante em Alice Maria. 
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Resumo:  
Estudo clínico descritivo, que teve como objetivo avaliar o tratamento de feridas em 
pacientes atendidos no setor de curativos do ambulatório do HUOL em Natal/RN. 
Participaram do estudo 16 pacientes portadores de úlceras crônicas (15 venosa e 1 arterial) 
selecionadas intencionalmente. A avaliação foi feita de segunda a sexta-feira pela manhã no 
ambulatório e nos finais de semana e feriados por um cuidador em domicílio através da 
observação diária, registro em fotografias e desenhos filme transparente. 56% eram 
mulheres e 44% homens, variando de 33 a 76 anos, sendo 87,5% procedente de Natal e 
12,5% de Parnamirim/RN. O tempo da lesão variou de 2 meses a 38 anos, a maioria com 
presença de necrose e 31% apresentaram sinais de infecção local. Após a admissão no 
estudo os pacientes/ou cuidadores foram capacitados a fazerem os próprios curativos em 
domicílio nos finais de semanas e feriados. Os produtos utilizados no tratamento foram 
SORO FISIOLÓGICO 0,9% para limpeza das lesões e manutenção do curativo úmido, o 
IRUXOL MONO, indicado em lesões com tecido necrótico, DERSANI e GRANÚGENA, 
em lesões com tecido de granulação, usado em pacientes que também apresentam tecido de 
granulação e que não evoluíram satisfatoriamente com o DERSANI. Atualmente há 75% 
pacientes em tratamento, 6,2 % com alta e 18% foram excluídos do estudo por abandono. 
Destes que continuam em tratamento, 33% estão com evolução excelente, 25% boas, 25% 
estáveis e 17% com evolução das lesões insatisfatória.  

Palavras chave: Tratamento Ambulatorial (HUOL), Úlcera Vascular Crônica, Avaliação 
Clínica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
Estudo clínico descritivo objetivou avaliar o tratamento de feridas dos pacientes atendidos 
no setor de curativos do ambulatório do HUOL em Natal/RN. Participaram 16 pacientes 
portadores de úlceras crônicas, selecionados intencionalmente. A avaliação foi feita de 
segunda a sexta-feira no ambulatório, nos finais de semanas e feriados por cuidador em 
domicílio, através da evolução diária, registro em fotografias e desenhos filme transparente 
com prévio consentimento. Destes, 44% dos pacientes são do sexo feminino e 56% do sexo 
masculino, faixa etária 16 a 75 anos. 94% concluiu o ensino fundamental, a maioria é 
aposentado com renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. 69% dos pacientes residem em 
Natal e 31% no interior. 37,5% apresentaram sinais de infecção com necrose, odor intenso 
e exsudato purulento, comprovando através de cultura. O tempo de lesões variou de 15 dias 
a 25 anos. Após admissão no estudo os pacientes/ou cuidadores foram capacitados a 
fazerem seus curativos em domicílio nos finais de semanas e feriados. Os produtos 
utilizados no tratamento foram o SORO FISIOLÓGICO 0,9% para limpeza das lesões e 
manutenção do curativo úmido, a KOLLAGENASE, indicado em lesões com tecido 
necrótico, DERSANI e GRANÚGENA, em lesões com tecido de granulação, usada em 
pacientes que não evoluíram satisfatoriamente com o DERSANI. Ao final do estudo, 19% 
receberam alta, 56% continuam em tratamento e 25% foram excluídos, pois descumpriram 
critérios estabelecidos no termo de consentimento.  

Palavras chave: Tratamento Ambulatorial (HUOL), Lesões Crônicas, Avaliação Clínica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
A fratura proximal do fêmur é uma importante causa de morbidade e mortalidade de 
pessoas idosas. No Brasil entretanto, são escassos os trabalhos sobre este tipo de fratura em 
idosos. OBJETIVOS: Traçar um perfil dos idosos atendidos devido a fraturas proximais de 
fêmur nos principais hospitais de traumatologia da cidade do Natal-RN; conhecer as 
características da apresentação deste tipo de fratura na população idosa. Do total de 80 
casos de fraturas proximais de fêmur atendidos no período de 11/2001 a 04/2002, 79% 
foram em mulheres. A idade média dos pacientes foi de 79,8 anos. 67,5% dos sujeitos 
apresentavam déficit cognitivo. 28,8% possuíam 3 ou mais enfermidades associadas. 61,3% 
dos sujeitos foram vitimas de quedas nos últimos 12 meses, dos quais 22,5% tinham sofrido 
fraturas. Os locais de fratura mais freqüentes foram o colo femural (46,3%) e região 
intertrocantérica (22,5%). As técnicas cirúrgicas de implantação de placa (43,8%) e a 
artroplastia parcial de quadril (31,3%) foram as mais utilizadas na reparação das fraturas. 
20% dos sujeitos apresentaram complicações pós-cirúrgicas imediatas, no entanto, apenas 3 
sujeitos foram a óbito durante o período de internamento hospitalar. CONCLUSÕES: A 
prevalência das fraturas de fêmur em mulheres idosas é elevada. Fatores como a idade, o 
déficit cognitivo, e a alta morbidade, podem estar relacionados com a incidência deste tipo 
de fratura na população idosa.  

Palavras chave: Idosos, Fraturas, Geriatria  
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Resumo:  
O prematuridade é uma das principais causas de mortalidade perinatal em todo o mundo; e 
apesar de apresentar etiologia multifatorial, indicadores maternos de risco possuem estreita 
relação com o mesmo. Com o obje tivo de identificar fatores de risco para o parto prematuro 
tal trabalho constou da análise do perfil epidemiológico-clínico de mães de prematuros 
nascidos na MEJC. A análise englobou 102 mães de prematuros que nasceram na MEJC no 
período de janeiro a julho de 2002, NATAL/RN. O estudo foi realizado através de 
aplicação de protocolo contendo variáveis relacionadas ao perfil sócioeconômico, hábitos 
de vida, antecedentes maternos e aspectos perinatais. Da amostra avaliada 32,4% das 
mulheres encontrava-se na faixa etária de 20-24 anos.Com relação ao grau de escolaridade, 
a maioria das mulheres (55%) tinha o 1º grau incompleto.A renda salarial familiar de 
41,2% mulheres variou de 1-3 salários mínimos. O hábito de fumar verificou-se em 9,8% 
da amostra e o etilismo em 4,9% do total. Com relação ao número de gestações, 38,2% da 
amostra era primípara; 62,7% negam qualquer episódio de abortamento e 25,5% refere 
antecedente de prematuridade. O pré-natal ideal foi realizado em 12,7% das mulheres. As 
principais intercorrências da gestação foram:anemia, doença hipertensiva específica da 
gravidez e amniorrexe prematura,respectivamente. Com relação a idade gestacional do 
parto a maioria (66,7%) variou de 32 a 36 semanas e a via de parto preferencial foi a 
cesárea (61%).  
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Resumo:  
Polissacarídeos com grupos sulfatos fixados a unidades de açúcares são encontrados, em 
algas vermelhas, na forma de galactanas. Estas são mucilagens que contém várias 
proporções de D e L-galactose, 3,6-anidro-D e L-galactose, monometilgalactose e éster 
sulfato. Apesar do grande número de polissacarídeos já descobertos, tornam-se necessárias 
mais pesquisas para a caracterização de novos compostos e análise farmacológica dos 
mesmos. Este trabalho têm como objetivos promover a extração e o fracionamento de 
galactanas sulfatadas da alga marinha Gracilaria cervicornis e caracterizá -los 
quimicamente. Os polissacarídeos foram extraídos através de precipitação com metanol 
seguida de um tratamento com CTV obtendo, respectivamente, as frações FI e FP. Em 
seguida, a fração FP foi fracionada em 8 frações através de cromatografia de troca iônica 
com a resina lewatite (0,15 – 3M NaCl), com o objetivo de purificação. Comparando-se o 
perfil eletroforético das frações obtidas observou-se que elas apresentaram bandas 
semelhantes. A cromatografia descendente em papel revelou que o polissacarídeo 
predominante em todas as frações é a galactose e as análises químicas revelaram uma 
pequena contaminação por proteína nas frações (0,86%)e teores de açúcares totais 
(80,75%), ácidos urônicos (33,1%) e de sulfato (30,5%).  
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Resumo:  
O principal objetivo deste estudo foi estudar a prevalência do Cryptosporidium sp., 
observando outros enteroparasitas, em fezes diarreicas de crianças na faixa etária de 0 a 12 
anos. O parasita foi pesquisado através da técnica de Ziel-Neelsen modificado e os ovos de 
helmintos e cistos de protozoários através da técnica de sedimentação em formol éter. No 
total de 186 crianças estudadas foram registrados uma positividade de 138(74,2%) para as 
enteroparasitoses sendo 33(17,7%) para o Cryptosporidium sp.,A faixa etária de maior 
incidência ficou entre as crianças menores de 4 anos 124 (66,7%), com maior prevalência 
no sexo feminino, sendo 65(47,1%) delas monoparasitados. Entre os protozoários a Giardia 
lamblia apresentou-se com o maior percentual 59 (31,7%), seguido da Endolimax nana 55 
(29,6%), Cryptosporidim sp. 33 (17,7%), Entamoeba coli 33 (17,7%), Entamoeba 
histolytica 13 (7%), Iodamoeba Butchilii 10(5,7) e Isospora belli 2 (1,1%). Entre os 
helmintos a maior positividade foi de Ascaris lumbricóides 47(25,3%), seguido Trichuris 
trichiura 24 (12,9%), Ancilostomideos 5 (2,7%), Strongyloides stercoralis 4 (2,1%)e 
Enterobius vermicularis 3(1,6%).  
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Resumo:  
Um caso de leishmaniose visceral evoluindo com hepatite e envolvimento ganglionar é 
descrito. Criança de 8 anos de idade apresentando febre, anemia, hepato-esplenomegalia e 
adenomegalia teve diagnóstico de leishmaniose visceral retardado em virtude de apresentar-
se, inicialmente, com sinais de hepatite e ter dois mielogramas negativos para protozoários 
e células neoplásicas. As sorologias para hepatite (A, B e C), citamegalovírus, Epstein Barr 
e toxaplasmose foram negativas. A sorologia para leishmania foi positiva, com baixa 
titulação. Exame histopatológico de fragmento de linfonodo mostrou reação inflamatória 
inespecífica, porém, cultura, em meio específico, foi positiva para promastigotas. A análise 
por PCR e sequenciamento de DNA identificou Leishmania chagasi. O paciente foi tratado 
com antimonial pentavalente, evoluindo com involução da sintomatologia. No seguimento 
ambulatorial realizado 4 meses após alta, a criança permanecia assintomática e com 
involução das visceromegalias. Este caso alerta para a importância de investigação 
cuidadosa em pacientes residentes em área endêmica para leishmaniose que apresentam 
hepatoesplenomegalia febril prolongada com mielograma negativo. Adicionalmente relata 
uma apresentação infrequente da doença com envolvimento inical do fígado sob a forma de 
hepatite de linfonodo cervical cuja hiperplasia permitiu a detecção clínica.  
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Resumo:  
A síndrome de Guillain-Barré é uma neuropatia auto-imune caracterizada por fraqueza 
muscular simétrica, ascendente, e hiporreflexia, evoluindo de forma aguda. Anticorpos anti-
gangliosídeos são freqüentemente encontrados nestes pacientes e parecem ter um papel na 
na fisiopatologia da doença. O presente estudo foi realizado para avaliar a freqüência de 
anticorpos antigangliosídeos em pacientes com Guillain Barré no Rio Grande do Norte e 
determinar se a presença destes anticorpos estavam associados com uma característica 
clínica específica. Desta forma, foram estudados 41 pacientes com SGB diagnosticados 
através de parametros clínicos e exames eletrofisiológicos. Vinte e um pacientes (51,2%) 
apresentavam altos títulos de anti-GM1 das classes IgG e/ou IgM, sendo a diferença nos 
níveis de anticorpos entre doentes e controles significativa, (p=0.0024). Pacientes com 
anticorpos anti-GM1 apresentaram um tempo de recuperação maior do que aqueles que 
eram negativos. Pacientes com SGB e anticorpos anti-GM1 apresentaram, mais 
freqüentemente fraqueza muscular distal, menores alterações sensitivas, maior degeneração 
axonal e sorologia positiva C. jejuni. No entanto, estes achados não estavam associados 
com pior prognóstico.  
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Resumo:  
Analisou-se o sub-registro de óbitos no município de Pau dos Ferros no ano de 1999, 
identificando elementos que contribuem para aprimorar a informação sobre mortalidade 
neste município. Para investigação do sub-registro utilizou-se como referência o “Livro de 
Registros de Óbitos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)”, no ano de 1999, e 
comparou-se esta com outras fontes de dados e entrevistas domiciliares foram realizadas 
para os 63 casos de óbitos sem localização da D.O., com a finalidade de confirmar a 
veracidade dos óbitos, esclarecendo ou resgatando informações. No final da investigação 
identificou-se um sub-registro de 84,4% (76 óbitos) da fonte “Livro” da SMS em relação ao 
conjunto de todas as outras fontes. A fonte que contribuiu isoladamente com maior 
acréscimo de óbitos à fonte da SMS Pau dos Ferros (“Livro”) foi a Ficha de Investigação de 
Óbitos do PACS com 55.6% (50 óbitos), seguida do Cartório com 40% (36 óbitos), SESAP 
com 17,8% (16 óbitos) e Guia de Sepultamento com 15,5% (14 óbitos). Fica evidente a 
importância do nível local não só como fonte repassadora de informações mas 
especialmente pelo seu papel de ator principal na produção destas, cabendo a este ações 
diferenciadas dentro dos diversos níveis de hierarquia do SIM Nacional, no sentido de 
fortalecer estes sistemas e melhorar a qualidade dos dados (somente possível em sua maior 
amplitude e rapidez a nível local) tornando mais efetivo o uso destas informações.  

Palavras chave: mortalidade, sistema de informação, epidemiologia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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