
CÓDIGO: SB0026 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO PERFIL LIPÍDICO EM 
MULHERES COM CÂNCER DE MAMA SOB TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 
ALUNO: JOSIANE ARAÚJO DA CUNHA (01048187438) 
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURÍCIO DE SENA (98142151472)  
CO-AUTOR: PAULA CRISTINA SILVEIRA DIAS (05232489461)  
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)  

 
 

CÓDIGO: SB0028 
TÍTULO: GLICOSIDASES E SULFATASES EM MÚSCULO DO CARANGUEJO 
UCIDES CORDATUS 
ALUNO: NERIVALDO CRISÓSTOMO PEREIRA (05382158444) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS DE LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478) 

 
 

CÓDIGO: SB0029 
TÍTULO: MÚSCULO E CABEÇA DO CAMARÃO LITOPENAEUS SCHIMITTI 
COMO FONTE DE GLICOSIDASES E SULFATASES 
ALUNO: ANNY CAROLINA COSTA BELTRÁN (05464842470) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424) 

 
 

CÓDIGO: SB0030 
TÍTULO: AÇÃO DE UMA SULFATASE SOLÚVEL E IMOBILIZADA EM DACRON 
FERROMAGNÉTICO SOBRE AS HEPARINAS CLEXANE E LIQUEMINE 
ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478) 

 
 

CÓDIGO: SB0036 
TÍTULO: O BANHO DE CHUVEIRO PARA O CONFORTO DA DOR DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO: VIVÊNCIA DE UM GRUPO DE PARTURIENTES 
ALUNO: EVA SALDANHA DE MELO (04424181405) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
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CÓDIGO: SB0037 
TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NA PRODUÇÃO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. 
ALUNO: TATHIANNE AMANDA CORTEZ XAVIER PEIXOTO (01217086404) 
ORIENTADOR: ANGÊLA MARIA SOARES CARDONHA (06050026300)  

 
 

CÓDIGO: SB0044 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS EFETIVAS NO ALÍVIO DA 
DOR DE PARTURIENTES: UMA AVALIAÇÃO 
ALUNO: ANA MARIA LIMA DO RÊGO (63516721200) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  

 
 

CÓDIGO: SB0048 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS PÓS-
QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE NO CÂNCER DE MAMA 
ALUNO: KENNY SOUZA DE AGUIAR (09555959757) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (21268843334)  

 
 

CÓDIGO: SB0057 
TÍTULO: MEDOS DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO: CAUSAS E FORMAS DE 
AJUDAR A SUPERÁ-LOS 
ALUNO: JULIANA BANDEIRA E SILVA (01205395199) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: HERIBERTO DE SOUZA AGUIAR (01320182410)  
CO-AUTOR: EUDES EULER DE SOUZA LUCENA (01360681409)  
CO-AUTOR: DIVIANE ALVES DA SILVA (04531246403) 

 
 

CÓDIGO: SB0059 
TÍTULO: REVISÃO DE CASOS DE CRIPTOCOCCOSE OCORRIDOS NO BRASIL 
ALUNO: RODRIGO DOS SANTOS DINIZ (01164991418) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: INARA DANTAS DA SILVA (04600881494)  

 
 

CÓDIGO: SB0062 
TÍTULO: COMPREENSÕES DE SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ALUNO: KARLUZA ARAÚJO MOREIRA DANTAS (01283351498) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NÓBREGA (52271811449)  
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CÓDIGO: SB0069 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS MAGNÉTICOS GASTRO-
RESISTENTES 
ALUNO: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRIÇO (33014019704)  
CO-AUTOR: AMANDA KARINE ANDRIOLA SILVA (04684134482)  
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (06685302437)  
CO-AUTOR: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (04618681489) 

 
 

CÓDIGO: SB0071 
TÍTULO: DESEMPENHO FUNCIONAL DE PACIENTES PÓS ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) 
ALUNO: GRAZIELLE PEREIRA GUEDES (01246565447) 
ORIENTADOR: FABRÍCIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DE NORONHA NETA (01091375402)  
CO-AUTOR: ELIJANE COSTA ALVES (01258285436)  
CO-AUTOR: RAÍSSA DE OLIVEIRA BORJA (06050917493) 

 
 

CÓDIGO: SB0078 
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS AS LESÕES INICIAIS DE CÁRIE 
ALUNO: HERIBERTO DE SOUZA AGUIAR (01320182410) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
CO-AUTOR: GILMARA CELLI MAIA DE ALMEIDA (01172416443)  
CO-AUTOR: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA (00902557475)  

 
 

CÓDIGO: SB0079 
TÍTULO: BAUHINIA MONANDRA: ANÁLISE GENOTÓXICA DA LECTINA 
EXTRAÍDA DE SUAS FOLHAS 
ALUNO: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (05312721417) 
ORIENTADOR: ANA CONCEIÇÃO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (85128562468)  

 
 

CÓDIGO: SB0080 
TÍTULO: PROJETO PREVENIR: ANÁLISE DAS DST NO BAIRRO DE PONTA 
NEGRA, NATAL/RN. 
ALUNO: ROSA ANGELICA SILVEIRA REBOUÇAS (00839142420) 
ORIENTADOR: ANA CONCEIÇÃO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (85128562468)  
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CÓDIGO: SB0083 
TÍTULO: DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE: 
PREVALÊNCIA EM RECÉM-NASCIDOS 
ALUNO: ROSANGELA TORRES DA SILVA (01054403457) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  

 
 

CÓDIGO: SB0084 
TÍTULO: ATIVIDADES LABORAIS NO TURNO NOTURNO E A RECUPERAÇÃO 
DO SONO: O CASO DOS TRABALHADORES DE NÍVEL MÉDIO DE 
ENFERMAGEM 
ALUNO: JONAS SÂMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (03592644416) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  

 
 

CÓDIGO: SB0089 
TÍTULO: PROPOSTA DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE FATORES DE 
RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 
ALUNO: ELIETON PEDROZA DOS SANTOS (05146863407) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MENDONÇA LIMA (01112941428)  
CO-AUTOR: VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS (05841462482)  

 
 

CÓDIGO: SB0090 
TÍTULO: CONFIABILIDADE INTEROBSERVADOR DE UM PROTOCOLO DE 
AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA GERIÁTRICA ENTRE FISIOTERAPEUTAS 
COM ESCASSA E EXTENSA PRÁTICA CLÍNICA – 
ALUNO: KARLA VANESSA DE RODRIGUES SOARES (05494171418) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS (05841462482)  

 
 

CÓDIGO: SB0093 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA TÉCNICA DE COLORAÇÃO TB-
COLOR NA BACILOSCOPIA DE ESCARRO EM COMPARAÇÃO A COLORAÇÃO 
DE ZIEHL-NEELSEN 
ALUNO: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409) 
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS LIMA (13046888449)  
CO-AUTOR: ERMETON DUARTE DO NASCIMENTO (84894245434) 
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CÓDIGO: SB0096 
TÍTULO: ANÁLISE DA DIETA DE ADULTOS UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE DE 
NATAL-RN 
ALUNO: LORENA DOS SANTOS TINÔCO (04871785483) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FÁTIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(17547644449)  
CO-AUTOR: DIANA QUITÉRIA CABRAL FERREIRA (04774155470)  
CO-AUTOR: DÉBORA AZEVEDO DO NASCIMENTO (96926112487)  

 
 

CÓDIGO: SB0098 
TÍTULO: REVISÃO SISTEMÁTICA DE MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS 
ALUNO: INARA DANTAS DA SILVA (04600881494) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: RODRIGO DOS SANTOS DINIZ (01164991418)  
CO-AUTOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415)  

 
 

CÓDIGO: SB0100 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE COMPOSTOS 
QUÍMICOS DO FEIJÃO BRANCO, CONSUMIDO NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: THAISA MARIA SIMPLÍCIO LEMOS (01169118402) 
ORIENTADOR: NÉLY HOLLAND (58173676615)  

 
 

CÓDIGO: SB0105 
TÍTULO: FORMULAÇÃO DE UM EMBUTIDO TIPO LINGÜIÇA A PARTIR DE 
PEIXE DE BAIXO VALOR COMERCIAL 
ALUNO: EDIANE MARIA GOMES RIBEIRO (00944893430) 
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE F. DA SILVA CHAVES DAMASCENO 
(87658674400)  
CO-AUTOR: LARISSA MONT’ALVERNE JUCÁ SEABRA (96661135468)  

 
 

CÓDIGO: SB0107 
TÍTULO: PERFIL DAS OCORRÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS NO HOSPITAL JOÃO 
MACHADO, NATAL – RN, NO ANO DE 2005. 
ALUNO: RODRIGO DE LIMA BANDEIRA (05209972470) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: CARLO VICTOR AZEVEDO VARELA (04620865427)  
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CÓDIGO: SB0108 
TÍTULO: O PROCESSO DE CUIDAR DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES 
ACOMETIDOS PELA SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA DO ADULTO 
(SARA) 
ALUNO: VIRGÍNIA MENEZES COUTINHO (01173117407) 
ORIENTADOR: RENATA MOREIRA CAMPOS (03098275405)  
CO-AUTOR: CANDICE ABDON MIRANDA (05142028404)  
CO-AUTOR: MARILIA KARINE MEDEIROS DE ARAUJO (01312412496)  
CO-AUTOR: PATRICIA FERNADES MEIRELES (04776924439) 

 
 

CÓDIGO: SB0113 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE COMPOSTOS 
QUÍMICOS DO FEIJÃO MACASSAR CRU CONSUMIDO NO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: HAYANNE MONYCK GOMES DANTAS (01049378407) 
ORIENTADOR: NÉLY HOLLAND (58173676615)  
CO-AUTOR: DÉBORA BEZERRA DE MEDEIROS BRITO (05807430476)  
CO-AUTOR: THAISA MARIA SIMPLÍCIO LEMOS (01169118402)  

 
 

CÓDIGO: SB0114 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE COMPOSTOS 
QUÍMICOS DO FEIJÃO VERDE CRU CONSUMIDO NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: DÉBORA BEZERRA DE MEDEIROS BRITO (05807430476) 
ORIENTADOR: NÉLY HOLLAND (58173676615)  
CO-AUTOR: HAYANNE MONYCK GOMES DANTAS (01049378407)  
CO-AUTOR: THAISA MARIA SIMPLÍCIO LEMOS (01169118402)  

 
 

CÓDIGO: SB0117 
TÍTULO: VITAMINA A: OVOS DE CODORNA E DE GALINHA COMO 
IMPORTANTES FONTES DESSE MICRONUTRIENTE 
ALUNO: KEITH HELLEN DIAS DA SILVA (05562444437) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
CO-AUTOR: HÉRYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)  
CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457) 

 

6/75



 
CÓDIGO: SB0118 
TÍTULO: EFEITO DO DESCONGELAMENTO SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE 
RETINOL DO LEITE MATERNO 
ALUNO: FERNANDA BARROS SOARES (05204522409) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
CO-AUTOR: HELUISA HELENA BEZERRA DE SOUSA (05007104493)  
CO-AUTOR: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO (06067169479) 

 
 

CÓDIGO: SB0124 
TÍTULO: “A PRIMEIRA SEMANA DO RECÉM-NASCIDO”: ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM EM AMBIENTE DOMICILIAR 
ALUNO: VAMILSON OLIVEIRA DE PONTES (05510216409) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  

 
 

CÓDIGO: SB0127 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA METFORMINA EM MULHERES 
OBESAS COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 
ALUNO: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA DA SILVA (01083753401)  

 
 

CÓDIGO: SB0134 
TÍTULO: ESTRUTURA POPULACIONAL E ASPECTOS REPRODUTIVOS DA 
TAINHA, MUGIL CUREMA (VALENCIENNES,1836) (OSTEICHTHYES: 
MUGILIDAE) NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA NEG 
ALUNO: MÔNICA ROCHA DE OLIVEIRA (05911204452) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (06070369408)  
CO-AUTOR: EUDRIANO FLORÊNCIO DOS SANTOS COSTA (05621571401)  

 
 

CÓDIGO: SB0135 
TÍTULO: ÍNDICES PARASITÁRIOS DE ISÓPODOS (ISOPODA: FLABELLIFERA: 
CYMOTHOIDADE) EM CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS (LINNEAUS, 1766) 
(OSTEICHTHYES, CARANGIDAE) NAS ÁGUAS COSTEIRA DE PONTA NEGRA , 
RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: EUDRIANO FLORÊNCIO DOS SANTOS COSTA (05621571401) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
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CÓDIGO: SB0137 
TÍTULO: ASPECTOS POPULACIONAL E REPRODUTIVO DA SARDINHA-
BANDEIRA, OPISTHONEMA OGLINUM LE SUEUR (1818), (OSTEICHTHYES : 
CLUPEIDAE) DAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA 
ALUNO: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (06070369408) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: EUDRIANO FLORÊNCIO DOS SANTOS COSTA (05621571401)  
CO-AUTOR: MÔNICA ROCHA DE OLIVEIRA (05911204452)  

 
 

CÓDIGO: SB0138 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE CHÁS DE ESPECIARIAS E DO CAFÉ 
ALUNO: JOANNA DE ÂNGELIS DA COSTA BARROS (04711576436) 
ORIENTADOR: ANA VLÁDIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  

 
 

CÓDIGO: SB0139 
TÍTULO: FUCANA PURIFICADA DA ALGA SPATOGLOSSUM SCHRÖEDERI 
INIBE A MIGRAÇÃO CELULAR PARA CAVIDADE PERITENEAL E PULMÃO DE 
CAMUNDONGOS TRATADOS COM LIPOPOLISSAC 
ALUNO: GRACE KELLY DA SILVA (04631605413) 
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)  
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  

 
 

CÓDIGO: SB0140 
TÍTULO: IMUNIZAÇÃO COMO MEDIDA DE BIOSSEGURANÇA: O QUE PENSAM 
OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM 
ALUNO: EUZA EMÍLIA TORRES MAIA (05615638451) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
CO-AUTOR: CLEONICE ANDRÉA ALVES CAVALCANTE (83751076468)  

 
 

CÓDIGO: SB0141 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DE CODIFICAÇÃO E DA EMOÇÃO 
SOBRE A MEMORIA DE RECONHECIMENTO – A ELABORAÇÃO DE UM 
PROJETO 
ALUNO: PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA (04884986431) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)  
CO-AUTOR: FLÁVIO FREITAS BARBOSA (01202150470)  
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CÓDIGO: SB0144 
TÍTULO: DETECÇÃO DE CEPAS COM EXPRESSÃO HETEROGÊNEA PARA 
RESISTÊNCIA À METICILINA EM STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADOS NA 
CIDADE DO NATAL-RN. 
ALUNO: GILDELANE DA SILVA NERI (02755168498) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (03412238406)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491) 

 
 

CÓDIGO: SB0145 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DOIS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE 
DNA A PARTIR DA HEMOLINFA DE CAMARÕES 
ALUNO: RENATO CÉSAR VIEIRA DE SOUSA (05162987476) 
ORIENTADOR: JOSÉ VERÍSSIMO FERNANDES (09457135415)  
CO-AUTOR: WALKÍRIA DE ARAÚJO SOUZA (00988368463)  

 
 

CÓDIGO: SB0147 
TÍTULO: PADRÃO DE HERANÇA DA COLORAÇÃO NA ESPÉCIE - DANIO RERIO 
ALUNO: ARILSON CARLOS BARBOSA DE LIMA (07912205756) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  

 
 

CÓDIGO: SB0151 
TÍTULO: O SISTEMA ÓPTICO ACESSÓRIO DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS) 
ALUNO: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407) 
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (70317232487)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (05155288460)  
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (05822715419) 

 
 

CÓDIGO: SB0152 
TÍTULO: O COMPLEXO PRÉ-TECTAL DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS) 
ALUNO: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (05155288460) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (05822715419)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464) 
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CÓDIGO: SB0155 
TÍTULO: O ENFERMEIRO: CONSTRUINDO E RECONSTRUINDO UMA IMAGEM 
ALUNO: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (05856222482) 
ORIENTADOR: JUCIMAR FRANÇA VILAR LIMA (16802667487)  
CO-AUTOR: TÁZIA ARAÚJO DA SILVA (04261703424)  

 
 

CÓDIGO: SB0157 
TÍTULO: O NÚCLEO GENICULADO LATERAL E O COLÍCULO SUPERIOR DO 
MOCÓ (KERODON RUPESTRIS). 
ALUNO: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (05155288460)  
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (05822715419) 

 
 

CÓDIGO: SB0160 
TÍTULO: APLICABILIDADE TERAPÊUTICA DO PRÓPOLIS: REVISÃO DE 
LITERATURA 
ALUNO: GISLENE FREIRE DE MELO (03030167445) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: DANIELE VIEIRA (00800897471)  
CO-AUTOR: GISELLE COSTA DE ARAÚJO SOUZA (06174912400)  
CO-AUTOR: EURIDES ARAÚJO BEZERRA DE MACEDO (05596463485) 

 
 

CÓDIGO: SB0161 
TÍTULO: DINÂMICA POPULACIONAL DE FORMAS IMATURAS DE 
PSARONIOCOMPSA INCRUSTATA (DIPTERA, SIMULIIDAE) NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: BIANCA MAÍRA DE PAIVA OTTONI (04986033425) 
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  

 
 

CÓDIGO: SB0162 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MACROALGAS MARINHAS COMO 
BIOFILTROS 
ALUNO: DINAELZA CASTELO PEREIRA (03383980405) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
CO-AUTOR: MARCELLA ARAÚJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
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CÓDIGO: SB0163 
TÍTULO: FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS 
VASCULARES DE PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DO HUOL 
ALUNO: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: POLIANA SANTOS DE ARAUJO (05837462414)  
CO-AUTOR: WALKÍRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442) 

 
 

CÓDIGO: SB0164 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES RELACIONADOS À SAÚDE DOS 
PORTADORES DE ÚLCERAS VASCULARES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 
DO HUOL 
ALUNO: EURIDES ARAÚJO BEZERRA DE MACEDO (05596463485) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: WALKÍRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475) 

 
 

CÓDIGO: SB0165 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AS ÚLCERAS VASCULARES DE 
MEMBROS INFERIORES NO SETOR DE CURATIVOS EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EM NATAL/RN 
ALUNO: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
CO-AUTOR: WALKÍRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442) 

 
 

CÓDIGO: SB0166 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS PORTADORES DE 
ÚLCERAS VASCULARES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DO HUOL 
ALUNO: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: WALKÍRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408) 
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CÓDIGO: SB0167 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ÚLCERAS 
VASCULARES EM REGIME AMBULATORIAL 
ALUNO: WALKÍRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: POLIANA SANTOS DE ARAUJO (05837462414) 

 
 

CÓDIGO: SB0168 
TÍTULO: PERFIL DAS ESQUIZOFRENIAS NO HOSPITAL DR. JOÃO MACHADO, 
NO PERÍODO DE 1999 À 2005 
ALUNO: ROBERTO MORENO MENDONÇA (05128819442) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (73620440468)  
CO-AUTOR: RICARDO HUMBERTO DE MIRANDA FÉLIX (04790625443)  
CO-AUTOR: MARCUS VINICIUS MEDEIROS GALVÃO (04569444431) 

 
 

CÓDIGO: SB0169 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E DE SAÚDE DOS 
PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
DE NATAL/RN 
ALUNO: DANIELE VIEIRA (00800897471) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: JUSSARA DE PAIVA NUNES (37884417472)  
CO-AUTOR: GISLENE FREIRE DE MELO (03030167445)  
CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES (05537471426) 

 
 

CÓDIGO: SB0170 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DO HOMEM SOBRE O PÓS-PARTO DA 
MULHER/COMPANHEIRA 
ALUNO: FERNANDA LOUISE ALVES DE CARVALHO (04073933400) 
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  

 
 

CÓDIGO: SB0174 
TÍTULO: O COMPORTAMENTO DE OVIPOSIÇÃO DA MOSCA-DAS-FRUTAS 
ANASTREPHA ZENILDAE ZUCCHI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) 
ALUNO: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (01071918494)  
CO-AUTOR: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415) 
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CÓDIGO: SB0175 
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM 
DE NÍVEL MÉDIO ACIDENTADOS COM MATERIAL PERFUROCORTANTE 
ATENDIDOS NO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 
ALUNO: KALYNME CUNHA MARQUES (05296407407) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
CO-AUTOR: EUZA EMÍLIA TORRES MAIA (05615638451)  

 
 

CÓDIGO: SB0176 
TÍTULO: ANÁLISE DA MICROBIOTA DE MÃOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
LOTADOS EM UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO DE NATAL- RN 
ALUNO: FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA JUNIOR (04925544470) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: MARTA DANIELLE DE ALMEIDA PIMENTA (01211597440)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  

 
 

CÓDIGO: SB0179 
TÍTULO: INDUÇÃO DO CRESCIMENTO “IN VITRO” DE “CANDIDA 
TROPICALIS” DECORRENTE DO USO DE ANFOTERICINA B EM BAIXAS 
CONCENTRAÇÕES 
ALUNO: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)  
CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468) 

 
 

CÓDIGO: SB0180 
TÍTULO: DATAMINING DE GENES DE REPARO DE DNA EM LITOPENAEUS 
VANNAMEI. 
ALUNO: DENISE DE MEDEIROS DUARTE (02899250450) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES (05623250424)  
CO-AUTOR: RITA DE CÁSSIA BARRETO DA SILVA (03445655480)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750) 
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CÓDIGO: SB0182 
TÍTULO: ESTUDO DA POPULAÇÃO DE DÍPTEROS RELACIONADOS COM A 
VEICULAÇÃO DE PATÓGENOS CAUSADORES DE DOENÇAS DIARRÉICAS NA 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CENTRO DE SAÚDE 
ALUNO: YARA ANGÉLICA ALVES FERNANDES VASILJEVIC MENDES 
(65438191468) 
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: RÉGIA CRISTINA ALVES DE CARVALHO (01055977406)  
CO-AUTOR: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304)  
CO-AUTOR: JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO (04693090409) 

 
 

CÓDIGO: SB0184 
TÍTULO: MONITORAMENTO AMBIENTAL VEGETAL ATRAVÉS DA ANÁLISE 
DE ABORTO DE PÓLEN NA REGIÃO DE GUAMARÉ-RN 
ALUNO: JANA DARA FREIRES DE QUEIROZ (04542325431) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  

 
 

CÓDIGO: SB0186 
TÍTULO: DESEMPENHO DE PÓS-LARVAS DE LITOPENAEUS VANNAMEI 
(BOONE, 1931) ALIMENTADAS COM DIETAS SUPLEMENTADAS COM FLOCOS 
OU EMBRIÕES LIOFILIZADOS DE ARTEMIA 
ALUNO: MILENA KALINNE DIAS VIRGÍNIO (05365626443) 
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
CO-AUTOR: PEDRO HERCÍLIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (02663799408)  

 
 

CÓDIGO: SB0193 
TÍTULO: ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE EMULSÕES PREPARADAS POR 
TRÊS MÉTODOS 
ALUNO: MARCELO VÃTOR DE PAIVA AMORIM (06147663461) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERÃSSIMO (03505558427)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  

 
 

CÓDIGO: SB0194 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE A SALINIDADE DA ÁGUA DO MAR E A 
COMPOSIÇÃO GLICÍDICA DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA 
MACROALGA CAULERPA CUPRESOIDES 
ALUNO: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (01071918494) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO (01168149428)  
CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (02134003405)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468) 
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CÓDIGO: SB0195 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTICOAGULANTE E 
ANTINOCICEPTIVA DE FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS OBTIDAS DA ALGA 
MARINHA CODIUM ISTHMOCLADUM 
ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (01168149428) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (01071918494)  
CO-AUTOR: EDUARDO HENRIQUE CUNHA DE FARIAS (01164378473)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468) 

 
 

CÓDIGO: SB0196 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE FISSURAS LABIAIS E/OU PALATINAS 
EM NATAL/RN NO PERÍODO DE 1995 A 2004 
ALUNO: CAMILLA CAVALCANTI DANTAS (01258560402) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: JULIANO PINHEIRO DANTAS (03505252425)  
CO-AUTOR: HÉBEL CAVALCANTI GALVÃO (41291824472)  

 
 

CÓDIGO: SB0198 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DE MATRILISINAS E O GRAU 
HISTOLÓGICO EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LÁBIO INFERIOR E LÍNGUA 
ALUNO: JULIANO PINHEIRO DANTAS (03505252425) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: SIMONE SOUZA LOBÃO VERAS BARROS (39783391372)  
CO-AUTOR: CAMILLA CAVALCANTI DANTAS (01258560402)  

 
 

CÓDIGO: SB0199 
TÍTULO: AMAMENTAÇÃO INFANTIL E TIPO DE PARTO: UMA AVALIAÇÃO 
ENVOLVENDO AS GESTANTES DO ESTUDO MULTICÊNTRICO SOBRE SAÚDE 
REPRODUTIVA NO BRASIL REALIZADO EM NAT 
ALUNO: GLENDA FERNANDA ALVES COELHO LINS (05746700410) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEÃO COSTA (13053434415)  

 
 

CÓDIGO: SB0203 
TÍTULO: EXPRESSÃO DE INTEGRINAS NO CISTO DENTÍGERO E FOLÍCULO 
PERICORONÁRIO 
ALUNO: KATARINA SOARES PIRES (01244746401) 
ORIENTADOR: LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)  
CO-AUTOR: GUSTAVO PINA GODOY (85762997472)  
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420) 
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CÓDIGO: SB0205 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO E DOAÇÃO NO BANCO DE LEITE 
HUMANO 
ALUNO: MARIA VERÔNICA MORAIS DE OLIVEIRA (05003444427) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEÃO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES (05204522409)  
CO-AUTOR: TATHIANNE AMANDA CORTEZ XAVIER PEIXOTO (01217086404)  
CO-AUTOR: HUDSON FELIPE DANTAS VITAL (05867287408) 

 
 

CÓDIGO: SB0206 
TÍTULO: PROSPECÇÃO DE GENES RELACIONADOS AO CICLO CELULAR EM 
LITOPENAEUS VANNAMEI 
ALUNO: RITA DE CÁSSIA BARRETO DA SILVA (03445655480) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES (05623250424)  
CO-AUTOR: DENISE DE MEDEIROS DUARTE (02899250450)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

 
 

CÓDIGO: SB0208 
TÍTULO: A REPRESENTAÇÃO SUBJETIVA DA PERDA DENTÁRIA NA VELHICE 
ALUNO: DIVIANE ALVES DA SILVA (04531246403) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: MARIA TERESA FERNANDES FERREIRA (37894447404)  

 
 

CÓDIGO: SB0209 
TÍTULO: DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA X PROCESSOS ÉTICO-
JURÍDICOS: QUE INFORMAÇÕES SÃO REPASSADAS AOS ALUNOS? 
ALUNO: ADREILDO NEVES DE ALMEIDA SANTOS (04814344457) 
ORIENTADOR: ÍRIS DO CÉU CLARA COSTA (74076152468)  
CO-AUTOR: SILVANA CÂMARA CAVALCANTE (05321845484)  
CO-AUTOR: KALLYZA PEREIRA DE MEDEIROS (05093099414)  
CO-AUTOR: TALYSIA GUEDES DE SOUZA (00900643480) 

 
 

CÓDIGO: SB0212 
TÍTULO: DETECÇÃO DO POLIMORFISMO NO PROMOTOR DO GENE DA MDM2 
PELA TÉCNICA DE PIRA-PCR 
ALUNO: ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA GALVÃO (05186867446) 
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA (01115274490)  
CO-AUTOR: RODRIGO NISKIER FERREIRA BARBOSA (03549978405)  
CO-AUTOR: TATIANA MEDEIROS GALVÃO (01193356466) 
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CÓDIGO: SB0213 
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DA TÉCNICA DE DGGE PARA ANÁLISE MOLECULAR 
DO GENE DA P53 (TP53) EM AMOSTRAS DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: TATIANA MEDEIROS GALVÃO (01193356466) 
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: RODRIGO NISKIER FERREIRA BARBOSA (03549978405)  
CO-AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA (01115274490)  
CO-AUTOR: ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA GALVÃO (05186867446) 

 
 

CÓDIGO: SB0214 
TÍTULO: TRIAGEM SOROLOGICA PARA SÍFILIS: A IMPORTÂNCIA DO TESTE 
VENEREAL DIASEASE RESEARCH LABORATORY QUANTITATIVO 
ALUNO: ANGELCA RODRIGUES MARCELINO (05519737495) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JÚNIOR (10861203453)  
CO-AUTOR: FRANCISCO FÁBIO MARQUES DA SILVA (81394209487)  

 
 

CÓDIGO: SB0221 
TÍTULO: ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS MACRO E 
MICROSCÓPICAS DA LUFFA OPERCULATA 
ALUNO: CARLOS DANTAS DE ARAÚJO (06537259495) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460)  
CO-AUTOR: JANAINA SONALE CAVALCANTE NOGUEIRA (05682291425)  
CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 

 
 

CÓDIGO: SB0222 
TÍTULO: LUFFA OPERCULATA (FAM. CURCUBITACEAE): TRIAGEM 
FITOQUÍMICA 
ALUNO: ALEIDA MARIA DA SILVA LIMA (06610538492) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: ÉRICA LIRA DA SILVA (05738461460)  
CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743)  
CO-AUTOR: JANAINA SONALE CAVALCANTE NOGUEIRA (05682291425) 

 
 

CÓDIGO: SB0223 
TÍTULO: O MÉTODO MÃE CANGURU SOB A ÓTICA DAS MÃES 
FREQÜENTADORAS DO HOSPED, NATAL-R 
ALUNO: JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA (05846892418) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (01355793416)  
CO-AUTOR: VALÉRIA JANE JÁCOME FERNANDES (05310463461)  
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CÓDIGO: SB0225 
TÍTULO: PROLACTINA PLASMÁTICA EM RESPOSTA AO ESFORÇO FÍSICO DE 
CARREGAR PESO EM MACHOS DE SAGÜI, CALLITHRIX JACCHUS. 
ALUNO: SILVIA BEATRIZ FONSECA DE MELO (03396160401) 
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)  

 
 

CÓDIGO: SB0227 
TÍTULO: POLIMORFISMO NO GENE NRAMP1: ASSOCIAÇÃO COM DOENÇAS 
AUTOIMUNES E COM A FUNÇÃO DE MACRÓFAGOS 
ALUNO: CHRISTIANE NORONHA GOMES DOS SANTOS (04854017465) 
ORIENTADOR: REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: OLIVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA (02969303426)  

 
 

CÓDIGO: SB0229 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS E A TAXA DE 
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA INFECÇÃO HIPODERMAL E NECROSE 
HEMATOPIÉTICA (IHHNV) EM CAMARÕES DE CULTIVO LITOPENAEUS 
VANNAMEI 
ALUNO: ALINE ROCHA DE PAIVA (01087503450) 
ORIENTADOR: REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: JULIANNE SOUTO DE OLIVEIRA SOUZA (00823072452)  
CO-AUTOR: CIMÁRIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435) 

 
 

CÓDIGO: SB0230 
TÍTULO: ESTIMATIVA DA RIQUEZA DE ESPÉCIES TÉRMITAS EM ÁREA DE 
CAATINGA: AVALIANDO O ESFORÇO AMOSTRAL E QUATRO ESTIMADORES 
NÃO-PARAMÉTRICOS 
ALUNO: HEITOR BRUNO DE ARAÚJO SOUZA (05743661480) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434)  

 
 

CÓDIGO: SB0231 
TÍTULO: ANÁLISE PRELIMINAR DA RIQUEZA DE ESPÉCIES, GRUPOS 
ALIMENTARES E HÁBITOS DE NIDIFICAÇÃO DOS TÉRMITAS DO PARQUE 
ESTADUAL DUNAS DO NATAL, NATAL-RN 
ALUNO: WAGNER DE FRANÇA ALVES (04644902438) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (96425601434)  
CO-AUTOR: DANIEL REIS MAIOLINO DE MEDONÇA (04530724450)  
CO-AUTOR: MARIA AUGUSTA ROCHA DE QUEIROZ (63506980459)  
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CÓDIGO: SB0232 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS ONICOMICOSES DIAGNOSTICADAS 
EM PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO 
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 
ALUNO: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: MARIANA GUIMARAES DINIZ (04834140423)  
CO-AUTOR: NICÁCIA BARBOSA CALADO (79097715415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA JUNIOR (04925544470) 

 
 

CÓDIGO: SB0234 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM PRÉ-ESCOLARES 
NA CIDADE DO NATAL 
ALUNO: PRISCILLA VARGAS WALSH (01184609438) 
ORIENTADOR: HÉLCIO DE SOUSA MARANHÃO (44435762404)  
CO-AUTOR: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDÃO (01258226421)  

 
 

CÓDIGO: SB0238 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DAS HEMOGLOBINAS ANORMAIS 
EM ADULTOS 
ALUNO: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ROSANGELA TORRES DA SILVA (01054403457)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  

 
 

CÓDIGO: SB0241 
TÍTULO: PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR: DIFICULDADES PARA O 
AUTOCUIDADO FRENTE ÀS NECESSIDADES DA VIDA DIÁRIA. 
ALUNO: ROBERTA TÔRRES DE MATOS SERÊJO (01217164499) 
ORIENTADOR: FRABCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478)  

 
 

CÓDIGO: SB0242 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA REAÇÃO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA NA 
PESQUISA DE IGG ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM SOROS DE GESTANTES 
ALUNO: DANIELLE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JÚNIOR (10861203453)  
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAÚJO (01216491488)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
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CÓDIGO: SB0243 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA β-GLUCURONIDASE 
EXTRAÍDA DO MOLUSCO POMACEA SP 
ALUNO: JULIANA MARIA COSTA DA SILVA (04711516450) 
ORIENTADOR: JOÃO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
CO-AUTOR: MARIA LÚCIA LIRA DE ANDRADE (96857900434)  

 
 

CÓDIGO: SB0247 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DO EXTRATO 
SECO DE AESCULUS HIPPOCASTANUM (CASTANHEIRA-DA-ÍNDIA) 
ALUNO: MARIANA DANTAS NOGUEIRA (06940334483) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: LUANA JANINE LOPES DA COSTA (04719091490)  
CO-AUTOR: CÍTIA REGINA COSTA ARAÚJO (00584433462)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

 
 

CÓDIGO: SB0248 
TÍTULO: TRIAGEM FITOQUÍMICA EM EXTRATO AQUOSO NAS FOLHAS DE 
CAESALPINIA ECHINATA (PAU-BRASIL) 
ALUNO: KARLA SAMARA ROCHA SOARES (05011800440) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394)  
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JÚNIOR (06109671428)  
CO-AUTOR: JELTON (05180400465) 

 
 

CÓDIGO: SB0249 
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO DE MUTAÇÃO DOS 
GENES C282Y E H63D NO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA HEMOCROMATOSE 
HEREDITÁRIA 
ALUNO: TAISSA MARIA MOURA DE OLIVEIRA (00849299446) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JÚNIOR (10861203453)  

 
 

CÓDIGO: SB0252 
TÍTULO: ALTERAÇÕES NA MORFOMETRIA E DENSIDADE VASCULAR DOS 
OVÁRIOS E CORPORA LUTEA DE CABRAS AO LONGO DO CICLO ESTRAL 
ALUNO: MARIA TEREZA MARINHO MIRANDA (01057809446) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (03597959431)  
CO-AUTOR: PAULA DE CARVALHO PAPPA (16255501892)  
CO-AUTOR: OSIEL BENEDITO DE ALMEIDA (03648370472)  
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CÓDIGO: SB0256 
TÍTULO: CONSTRUINDO UM PLANO DE CUIDADOS À SAÚDE INTEGRAL DA 
CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA, A PARTIR DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. 
ALUNO: TASSIANE MICHELINE DE OLIVEIRA SILVA (04985801488) 
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)  

 
 

CÓDIGO: SB0258 
TÍTULO: FAUNA DE COLEOPTERA COLETADA COM ARMADINHA MALAISE 
NA FAZENDA DA EMPARN-JIQUI, PARNAMIRIM,RN. 
ALUNO: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465) 
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  

 
 

CÓDIGO: SB0259 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DOS ENSAIOS DE CORTISOL 
FECAL REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE MEDIDAS HORMONAIS DO 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DA UFRN 
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: LUIZ CARLOS FERNANDES (81241135487)  

 
 

CÓDIGO: SB0263 
TÍTULO: O OLHAR DA ACADEMIA E DA POPULAÇÃO SOBRE OS FATORES 
RELACIONADOS ÀS PERDAS DENTÁRIAS 
ALUNO: WILTON RODRIGUES MEDEIROS (91102880400) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: DIVIANE ALVES DA SILVA (04531246403)  
CO-AUTOR: MARIA TERESA FERNANDES FERREIRA (37894447404)  

 
 

CÓDIGO: SB0264 
TÍTULO: A PARTICIPAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA EM ATIVIDADES 
EXTRA-CURRICULARES: REFLEXÕES SOBRE O REAL E O IDEAL 
ALUNO: FERNANDO GALDENÇO DE OLIVEIRA FILHO (03443653448) 
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: CHIARELLI BEZERRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (01115334492)  
CO-AUTOR: ROBERTA XABREGAS FERREIRA BRINGEL (01258706474)  
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CÓDIGO: SB0266 
TÍTULO: EFEITO DA PRIVAÇÃO ALIMENTAR SOBRE O RITMO CIRCADIANO 
DE ATIVIDADE LOCOMOTORA EM RATOS 
ALUNO: BRENO TÉRCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAÚJO (22800662387)  
CO-AUTOR: AYALA KALINE FERREIRA ROMÃO (05253516476)  
CO-AUTOR: BÁRBARA MORAIS FERREIRA THEREZA (05948542459)  
CO-AUTOR: CIBELLE DANIELLE DA SILVA (04585750460) 

 
 

CÓDIGO: SB0268 
TÍTULO: CONHECIMENTOS E PRÁTICAS SOBRE ANEMIA FERROPRIVA ENTRE 
PEDIATRAS 
ALUNO: ANA PAULA FERNANDES NEVES (01058353403) 
ORIENTADOR: HÉLCIO DE SOUSA MARANHÃO (44435762404)  
CO-AUTOR: JALES CLEMENTE (04617607463)  
CO-AUTOR: GIULLERME RODRIGUES DE ARAÚJO (05025909473)  
CO-AUTOR: LARISSA DE CASTRO TOMASI (00770199461) 

 
 

CÓDIGO: SB0269 
TÍTULO: O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA COMO EDUCADOR NO PSF NO 
DISTRITO OESTE DE NATAL-RN 
ALUNO: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423) 
ORIENTADOR: ÍRIS DO CÉU CLARA COSTA (74076152468)  
CO-AUTOR: MARIA JULIETA MEDEIROS FERNANDES (03000219412)  
CO-AUTOR: RIDIANE DE MEDEIROS MEIRA (05870307473)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA DE FARIAS CALADO (01045058424) 

 
 

CÓDIGO: SB0280 
TÍTULO: FATORES DE IMPACTO LIMNOLOGICOS ASSOCIADOS AO CLIMA E A 
AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS DA ICTIOLOGIA NO IMPACTO AMBIENTAL DO 
AÇUDE CRUZETA 
ALUNO: GITANJALI BEZERRIL NOBRE FILHO (05148564407) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T. CHELLAPPA (20016581415)  

 
 

CÓDIGO: SB0281 
TÍTULO: ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA CRECHE DOM NIVALDO MONTE 
NO CONTROLE DAS INFECÇÕES PARASITARIAS 
ALUNO: VANESSA KELLY ALVES DA SILVA (05100284463) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
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CÓDIGO: SB0284 
TÍTULO: ANÁLISE FILOGENÉTICA DA VITELOGENINA USANDO COMO 
MODELO A VITELOGENINA A1 DE XENOPUS LAEVIS 
ALUNO: ANNA ELIZABETH GRANT DE OLIVEIRA (05536558412) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  

 
 

CÓDIGO: SB0285 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS E/OU HIPERTENSOS NA 
UNIDADE MISTA DR. PAULO BERNADINO, NATAL - RN 
ALUNO: SUELEN VANESSA FERREIRA DE MORAIS (05522233443) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA RIBEIRO DANTAS DE AGUIAR (14388456420)  
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO RÊGO DE SOUZA (05480897446)  
CO-AUTOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (13908464404)  
CO-AUTOR: ALAIZE DE PAIVA MARTINS (10623760487) 

 
 

CÓDIGO: SB0286 
TÍTULO: AVALIAÇÃO LABORATORIAL DA CRIPTOSPORIDÍASE EM 
INDÍVIDUOS QUE APRESENTAM EPISÓDIOS DIARRÉICOS 
ALUNO: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO (00834908417) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  

 
 

CÓDIGO: SB0290 
TÍTULO: MODULAÇÃO SAZONAL NO DESEMPENHO DE SAGÜIS (CALLITHRIX 
JACCHUS) EM TAREFA DE CONDICIONAMENTO DE LUGAR. 
ALUNO: KATHIANE DO SANTOS SANTANA (05802484454) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAÚJO (22800662387)  
CO-AUTOR: BRENO TÉRCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  

 
 

CÓDIGO: SB0291 
TÍTULO: CARACTERES MICROSCÓPICOS DE ALGUNS REPRESENTANTES DE 
LYCOPERDACEAE (BASIDIOMYCOTA) E SUA IMPORTÂNCIA NA TAXONOMIA 
DO GRUPO 
ALUNO: MARCOS MATEUS BARROS BARBOSA (04796501444) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420)  
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CÓDIGO: SB0293 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR PARA DOSEAMENTO DE FLAVONÓIDES NA 
MATÉRIA-PRIMA VEGETAL DE TURNERA ULMIFOLIA (CHANANA) 
ALUNO: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394)  
CO-AUTOR: KARLO ANGELO CORDEIRO (93854323387)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0294 
TÍTULO: FOTOPERÍODO ESQUELETO COM PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS 
NÃO PROVOCA DISSOCIAÇÃO DO RITMO CIRCADIANO DE ATIVIDADE 
MOTORA EM RATOS. 
ALUNO: CINTHYA ROSE PAULINO SOUZA (04672905470) 
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAÚJO (22800662387)  
CO-AUTOR: KATHIANE DO SANTOS SANTANA (05802484454)  

 
 

CÓDIGO: SB0296 
TÍTULO: ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO EXTRATO AQUOSO DE TURNERA 
ULMIFOLIA L. TURNERACEA 
ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (93854323387) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424)  
CO-AUTOR: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0298 
TÍTULO: CONHECIMENTO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS 
ENFERMEIROS QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS 
URGÊNCIAS (SAMU) EM NATAL-RN. 
ALUNO: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  

 
 

CÓDIGO: SB0302 
TÍTULO: A IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS COMO FERRAMENTA 
BIOTECNOLÓGICA 
ALUNO: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS DE LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458) 
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CÓDIGO: SB0303 
TÍTULO: BIODISTRIBUIÇÃO DO PERTECNETATO DE SÓDIO APÓS 
COLECTOMIA TOTAL EM RATOS 
ALUNO: LAÍZA ARAÚJO MOHANA PINHEIRO (05560457426) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: RACHEL DE ALCÂNTARA OLIVEIRA RAMALHO (05672875483)  

 
 

CÓDIGO: SB0304 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE FRAÇÕES RICAS 
EM POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EXTRAÍDOS DE MACROFITAS 
AQUÁTICAS. 
ALUNO: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (02134003405) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: DIEGO DE ARAUJO SABRY (05234517411)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO (01168149428) 

 
 

CÓDIGO: SB0307 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS FOLHAS DA PSIDIUM GUAJAVA 
ALUNO: ANDREA DIAS DE ARAUJO (05097892429) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA RIBEIRO DANTAS DE AGUIAR (14388456420)  
CO-AUTOR: GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS (05369598460)  
CO-AUTOR: BRUNO CAIO CHAVES FERNANDES (01359803483)  
CO-AUTOR: IASKARA CAMILA MERCES NOGUEIRA (04913057456) 

 
 

CÓDIGO: SB0309 
TÍTULO: ESTUDO FITOQUÍMICO DA MACELA (EGLETES VISCOSA) 
ALUNO: IASKARA CAMILA MERCES NOGUEIRA (04913057456) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: ERIKA BATISTA DE SOUSA (06015126426)  
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO RÊGO DE SOUZA (05480897446)  
CO-AUTOR: GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS (05369598460) 

 
 

CÓDIGO: SB0311 
TÍTULO: TESTE DE MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO COM FIGURAS 
COLORIDAS DE OBJETOS/ANIMAIS E DE ATIVIDADES FUNCIONAIS EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
ALUNO: LUCIANA PROTÁSIO DE MELO (00976653478) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA (04877559442)  
CO-AUTOR: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO (04916672488)  
CO-AUTOR: ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA (05250027407) 
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CÓDIGO: SB0314 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES DO GÊNERO MARASMIUS FR. 
(MARASMIACEAE, BASIDIOMYCOTA) NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO 
NATAL - RN 
ALUNO: JADSON JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA (01134058470) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420)  

 
 

CÓDIGO: SB0318 
TÍTULO: DISMORFISMO ERITROCITÁRIO: FREQÜÊNCIA EM PACIENTES COM 
HEMATÚRIA MICROSCÓPICA. 
ALUNO: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (04871349403) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: ROSANINNY MARIA MOURA LIMA (05174611450)  

 
 

CÓDIGO: SB0319 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES FORMAS DE HEMÁCIAS 
DISMÓRFICAS NA URINA DE PACIENTES COM HEMATÚRIA. 
ALUNO: ROSANINNY MARIA MOURA LIMA (05174611450) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (04871349403)  
CO-AUTOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425)  

 
 

CÓDIGO: SB0320 
TÍTULO: SUPLEMENTAÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO NA ÁGUA PARA 
FRANGOS DE CORTE (21 A 35 DIAS DE IDADE) CRIADOS NO VERÃO 
ALUNO: VALNIERIS CANDIDO DA SILVA (02378095406) 
ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (40713636491)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (05902827353)  
CO-AUTOR: NOMINANDO ANDRADE DE OLIVEIRA (20089872487)  

 
 

CÓDIGO: SB0321 
TÍTULO: IMPACTO DAS MOSCAS-DAS-FRUTAS (DÍPTERA:TEPHRITIDAE) EM 
POMAR COMERCIAL DE GOIABA PSIDIUM GUAJAVA L. 
ALUNO: ANDRE LUIZ GUEDES DE SOUSA (04719420494) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: JOÃO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453) 
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CÓDIGO: SB0322 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICOS DA 
MATÉRIA-PRIMA VEGETAL DE TURNERA ULMIFOLIA L. 
ALUNO: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (01358741492) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424)  
CO-AUTOR: KARLO ANGELO CORDEIRO (93854323387)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0323 
TÍTULO: TEOR DE TANINOS TOTAIS NA MATÉRIA-PRIMA VEGETAL DE 
TURNERA ULMIFOLIA (CHANANA) 
ALUNO: LÍLIAN GRACE DA SILVA SOLON (01204453446) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424)  
CO-AUTOR: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0329 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA POR CROMATOGRAFIA EM 
CAMADA DELGADA (CCD) PARA MATÉRIA PRIMA VEGETAL DE PSIDIUM 
GUAJAVA L 
ALUNO: FERNANDA DE OLIVEIRA (00411761978) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466)  
CO-AUTOR: ALMIR GONCALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0331 
TÍTULO: PROBIÓTICOS E FARINHAS DE CARNE E OSSOS COM DIVERSOS 
NÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO BACTERIANA PARA FRANGOS DE CORTE 
ALUNO: PAULO LEONARDO FALCÃO S. DO NASCIMENTO (05199458400) 
ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (40713636491)  

 
 

CÓDIGO: SB0332 
TÍTULO: REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE ENDOPARASITAS EM BOVINOS 
JOVENS, MESTIÇOS DE GUZERÁ, HOLANDÊS E NELORE NA FAZENDA 
MARGARIDA, CRUZETA, RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: RAPHAELA KARYSSA SANTOS DINIZ (04569620426) 
ORIENTADOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (10407340491)  
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CÓDIGO: SB0336 
TÍTULO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA COMPRESSIBILIDADE DO EXTRATO 
SECO DE AESCULUS HIPPOCASTANUM (CASTANHEIRA-DA-ÍNDIA) 
ALUNO: ALISON VINÍCIUS GAMA MAIA (01359828478) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: JANINE DE SOUZA ALMEIDA (03465126467)  
CO-AUTOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

 
 

CÓDIGO: SB0338 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA DISSOLUÇÃO DO EXTRATO 
SECO DE AESCULUS HIPPOCASTANUM (CASTANHEIRA-DA-ÍNDIA) 
ALUNO: JANINE DE SOUZA ALMEIDA (03465126467) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: RENAN ARAUJO GOIS (04952302431)  
CO-AUTOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

 
 

CÓDIGO: SB0339 
TÍTULO: NÍVEIS DE INFESTAÇÃO POR MOSCAS-DAS-FRUTAS 
(DÍPTERO:TEPHRITIDAE) EM HOSPEDEIROS NO CAMPUS CENTRAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: JOÃO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444) 

 
 

CÓDIGO: SB0340 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO NÃO CONTROLADA DECORRENTE 
DE PROBLEMAS RELACIONADOS COM MEDICAMENTOS-PRM 
ALUNO: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468)  
CO-AUTOR: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456)  
CO-AUTOR: LARISSA BANDEIRA FREIRE (06155337446)  
CO-AUTOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400) 
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CÓDIGO: SB0346 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA TRIAGEM FITOQUÍMICA EM EXTRATO 
ALCOÓLICO DE CAESALPINIA ECHINATA (PAU-BRASIL) 
ALUNO: FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS JÚNIOR (05470996492) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394)  
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JÚNIOR (06109671428)  
CO-AUTOR: JELTON (05180400465) 

 
 

CÓDIGO: SB0347 
TÍTULO: PREDISPOSIÇÃO AO USO E ABUSO DO ÁLCOOL PELOS ESTUDANTES 
DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - UFRN 
ALUNO: RAIONARA CRISTINA DE ARAÚJO SANTOS (01439940428) 
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
CO-AUTOR: ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA (05875941448)  
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO MACEDO. ISABELLE PINHE (06501148413)  
CO-AUTOR: TERSILA GARDÊNIA DE BRITO E MEDEIROS (06282516455) 

 
 

CÓDIGO: SB0348 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE EXTRATO PADRONIZADO DE PSIDIUM 
GUAJAVA. 
ALUNO: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: POLIANA CARLOS ALVES (22275313800)  
CO-AUTOR: ALMIR GONCALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0350 
TÍTULO: ÍNDICE POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE) NA ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE A ÁREA 
LIVRE DE MOSCAS-DAS-FRUTAS PARA ANASTREPHA GRANDI 
ALUNO: URSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (01103767496) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: JOÃO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453) 
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CÓDIGO: SB0352 
TÍTULO: REVISÃO DA LITERATURA E ANÁLISE FARMACOGNÓSTICA DOS 
EXTRATOS AQUOSO E ALCOOLICO DO GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALLE – 
R) 
ALUNO: MÁRCIA JANINE PEREIRA GURGEL (00950574473) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424)  
CO-AUTOR: MARIA EMILIA FERNANDES TORRES (04996212470)  
CO-AUTOR: MARLA TACIANA MORAES BARBOSA (05797767430) 

 
 

CÓDIGO: SB0361 
TÍTULO: ATIVAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E INFORMÁTICA DA 
ESCOLA ESTADUAL PROF.° JOAQUIM TORRES NO MUNICÍPIO SERRA DE SÃO 
BENTO – RN 
ALUNO: MARIA DAS GRAÇAS P GOMES (03373400481) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (06150537420)  

 
 

CÓDIGO: SB0362 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS SOBRE A REPRODUÇÃO 
DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DA LAGOA DO PIATÓ, MINICÍPIO DE ASSU, RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480) 
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (90460146491)  
CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA (67196403487)  
CO-AUTOR: MAISA CLARI FARIAS BARBALHO DE MENDONÇA (721.061.904)  

 
 

CÓDIGO: SB0364 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE REAÇÃO E DA 
CONCENTRAÇÃO DE ALCL3 SOBRE O TEOR DE FLAVONÓIDES TOTAIS DE 
BAUNHINIA MONANDRA KURZ 
ALUNO: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

 
 

CÓDIGO: SB0366 
TÍTULO: ANÁLISE DA MUTAGENICIDADE DAS ÁGUAS DA LAGOA DE 
EXTREMOZ – RN, ATRAVÉS DO TESTE DE AMES. 
ALUNO: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
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CÓDIGO: SB0368 
TÍTULO: A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) 
PARA PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UMA VISÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA 
ALUNO: KATIA MYLLENE COSTA OLIVEIRA (06049302405) 
ORIENTADOR: FABRÍCIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
CO-AUTOR: FLÁVIA MENDES MARTINS (05231341428) 

 
 

CÓDIGO: SB0370 
TÍTULO: DIVERSIDADE FITOPLANCTÔNICA DO AÇUDE DE CRUZETA/ RN 
ALUNO: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (00931857406) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T. CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: JULIANA LEITE DE MEDEIROS BORBA (02977368418)  
CO-AUTOR: NAITHIRITHI T. CHELLAPPA (20016581415)  

 
 

CÓDIGO: SB0376 
TÍTULO: ISOLAMENTO E PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM JALECOS DE ESTUDANTES DA ÁREA DE 
SAÚDE 
ALUNO: TALLES FERNANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA (01315895471) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: MARIA AUXILIADORA MONTENEGRO NESI (05584019453)  
CO-AUTOR: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)  
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300) 

 
 

CÓDIGO: SB0385 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DA ANATOMIA INTERNA DOS ORGÃOS 
VEGETAIS DE UM EXEMPLAR DE LAGUNCULARIA RACEMOSA E SUAS 
ADAPTAÇÕES PARA SOBREVIVÊNCIA EM SEU HÁBITA 
ALUNO: ELINDOMAR FELIX DE MEDEIROS ASSIS (05165688410) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: MELQUISEDEC ABIARE DANTAS DE SANTANA (06506501405)  
CO-AUTOR: WALTER DE MEDEIROS AZEVEDO (05194370474)  
CO-AUTOR: RAFAEL DIAS MELO (06657260407) 

 
 

CÓDIGO: SB0388 
TÍTULO: BIODISPONIBILIDADE DO PERTECNETATO DE SÓDIO APÓS 
CIRURGIA DA OBESIDADE MÓRBIDA (SWITCH DUODENAL) 
ALUNO: RACHEL DE ALCÂNTARA OLIVEIRA RAMALHO (05672875483) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: LAÍZA ARAÚJO MOHANA PINHEIRO (05560457426)  

 

31/75



 
CÓDIGO: SB0390 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DE 
POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EXTRAÍDOS DA ALGA VERMELHA 
AMANSIA MULTIFIDA 
ALUNO: LEONARDO AUGUSTO RÊGO DE SOUZA (05480897446) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE (03383860418)  
CO-AUTOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400) 

 
 

CÓDIGO: SB0392 
TÍTULO: MICÉLIO NÃO-ANIÔNICO COMO MEIO SOLUBILIZANTE DE 
FÁRMACOS 
ALUNO: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JÚNIOR (06109671428) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)  
CO-AUTOR: IURY EINSTEIN GOMES DE FARIAS (00970219466)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468) 

 
 

CÓDIGO: SB0394 
TÍTULO: EFEITO DO PH E DA IONIZAÇÃO NA SOLUBILIDADE DA PENICILINA 
G BENZATINA 
ALUNO: JOÃO ARACATY CALDAS NETO (06962565410) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)  
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JÚNIOR (06109671428)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468) 

 
 

CÓDIGO: SB0396 
TÍTULO: A LINGUAGEM DO CORPO NA ESCOLA 
ALUNO: EMANUELLE JUSTIMNO DOS SANTOS (01349645435) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NÓBREGA (52271811449)  

 
 

CÓDIGO: SB0397 
TÍTULO: GÊNERO E ESCOLHA PROFISSIONAL: UM ENFOQUE 
EVOLUCIONISTA 
ALUNO: ALVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (05817785455) 
ORIENTADOR: FÍVIA DE ARAÚJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
CO-AUTOR: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479)  
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CÓDIGO: SB0401 
TÍTULO: VIABILIDADE CELULAR E ATIVIDADE ANTICOMPLEMENTO DA 
UMA FRAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS ( F2,0V) DA ALGA MARINHA 
LOBOPHORA VARIEGATA 
ALUNO: JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS DANTAS (05095895455) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
CO-AUTOR: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)  
CO-AUTOR: ROMINNE KARLA BARROS FREIRE (06066772406) 

 
 

CÓDIGO: SB0403 
TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICO-CITOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA DA NUCOSA 
ORAL DE PACIENTES PORTADORES E L. VISCERAL 
ALUNO: RUI MEDEIROS JÚNIOR (01057173479) 
ORIENTADOR: HÉBEL CAVALCANTI GALVÃO (41291824472)  
CO-AUTOR: KLEBER GIOVANI LUZ (31696112400)  
CO-AUTOR: MANUEL ANTÔNIO GORDÓN NUÑEZ (97866326487)  

 
 

CÓDIGO: SB0406 
TÍTULO: EFEITO DOS ÍONS DE SUPERFÍCIE SOBRE A CONCENTRAÇÃO 
MICELAR CRÍTICA DO DESOXICOLATO DE SÓDIO 
ALUNO: IURY EINSTEIN GOMES DE FARIAS (00970219466) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)  
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JÚNIOR (06109671428)  
CO-AUTOR: LUCIANA CRISTIANE ALVES DE SOUZA (01378159489) 

 
 

CÓDIGO: SB0407 
TÍTULO: POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS MARINHAS E SUAS 
AÇÕES SOBRE A VIA ALTERNATIVA DO SISTEMA SISTEMA COMPLEMENTO. 
ALUNO: MARIA EMÍLIA BARRETO BEZERRA (01036616460) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO (01168149428)  
CO-AUTOR: MICHELINE CRISTIANE ROCHA DE SOUZA (01113995483)  
CO-AUTOR: MARIA LEILA CARDOSO (02703456476) 
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CÓDIGO: SB0408 
TÍTULO: ANÁLISE QUÍMICA PARCIAL E ATIVIDADE INFLAMATÓRIA 
INDUZIDA PELO FUNGO SCLERODERMA NIITIDUM NO MODELO DE EDEMA 
PLANTAR EM RATOS WISTAR 
ALUNO: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (05147075429) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (01209129450)  
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420) 

 
 

CÓDIGO: SB0411 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS NÍVEIS DE GLICOSE NA SALIVA 
E GLICEMIA CAPILAR EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 
ALUNO: PAULO HEMERSON DE MORAES (01277305404) 
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (14068850453)  
CO-AUTOR: SÉRGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (66398908449)  
CO-AUTOR: FERNANDO RAFAEL HORTENCIO DA COSTA (04357394414)  
CO-AUTOR: SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO (04544217458) 

 
 

CÓDIGO: SB0413 
TÍTULO: CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS EM 
HOSPITAIS PÚBLICOS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 
ALUNO: FÁBIO ANDREY DA COSTA ARAÚJO (01299504400) 
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA COSTA OLIVEIRA 
(42313384420)  
CO-AUTOR: LAILSON SILVA DE LIMA (01954359403)  

 
 

CÓDIGO: SB0416 
TÍTULO: ADAPTAÇÕES ANATÔMICAS DE CAESALPINIA ECHINATA (PAU-
BRASIL) AO SEU AMBIENTE 
ALUNO: RICARDO VICTOR MACHADO DE ALMEIDA (04870421402) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: MARIANA TOMAZ CAPISTRANO (05628664421)  
CO-AUTOR: HENRIQUE CÉSAR DE JESUS FERREIRA (06697279460)  
CO-AUTOR: CAMILA ARAÚJO FLORENCIO DE LIMA (06899905450) 
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CÓDIGO: SB0422 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA 
DOSEAMENTO DE FLAVONÓIDES TOTAIS EM SOLUÇÃO EXTRATIVA AQUOSA 
DE BAUHINIA MONANDRA KURZ (CAESALPINIACEA 
ALUNO: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  

 
 

CÓDIGO: SB0426 
TÍTULO: ADAPTAÇÕES ANATÔMICAS DA HEMIPARASITA PSITTACANTHUS 
DICHROUS MART. 
ALUNO: MANUELA SALES LIMA NASCIMENTO (07266727421) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: JENIFFER DA CÂMARA MEDEIROS (05884811497)  
CO-AUTOR: JULIANI FALCARI BARBIERI (06932818477)  
CO-AUTOR: DAYANNE LOPES GOMES (06504638462) 

 
 

CÓDIGO: SB0427 
TÍTULO: SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS QUE 
TRABALHAM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 
NATAL – RN 
ALUNO: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  

 
 

CÓDIGO: SB0429 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA AUTO-SELEÇÃO À LUZ SOBRE O RITMO 
CIRCADIANO DE ATIVIDADE MOTORA EM SAGÜIS (CALLITHRIX JACCHUS) 
ALUNO: ALINE SILVA BELÍSIO (05881789423) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)  
CO-AUTOR: FABIANA BARBOSA GONÇALVES (90888430400)  

 
 

CÓDIGO: SB0430 
TÍTULO: CUSTO/CONSUMO DOS ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS E ATÍPICOS: UM 
ESTUDO NO HOSPITAL DR. JOÃO MACHADO/RN 
ALUNO: ARICIA RODRIGUES DIOGENES (00880158409) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415)  
CO-AUTOR: CAROLINE ADDISONCARVALHO XAVIER (00830788433)  
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CÓDIGO: SB0434 
TÍTULO: ÓLEO DE SESAMUN INDICUM EXTRAVIRGEM EM MICROEMULSÃO: 
PELO MÉTODO DE DIAGRAMA DE FASES 
ALUNO: IURI DE SA LEITÃO PINHEIRO DE GOUVEIA (05742745451) 
ORIENTADOR: VERÔNICA DA SILVA LOPES (10655590463)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS (07286937391)  
CO-AUTOR: ALCIDES DE OLIVEIRA WANDERLEY NETO (00738841463)  

 
 

CÓDIGO: SB0435 
TÍTULO: MORFOLOGIA DE TRICOMAS COMO FERRAMENTA TAXONÔMICA 
PARA CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES DE CROTON L. OCORRENTES NO RN 
ALUNO: RODRIGO DE MELO SOARES (01194700470) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  

 
 

CÓDIGO: SB0444 
TÍTULO: O RELACIONAMENTO INTERPESSOAL ENTRE A ENFERMAGEM E O 
PACIENTE: A VISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
ALUNO: ISABELE DOS ANJOS PAIVA (04809205401) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  

 
 

CÓDIGO: SB0470 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE EXTRATO SECO POR ASPERSÃO DE BAUHINIA 
MONANDRA KURZ (PATA-DE-VACA) 
ALUNO: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  

 
 

CÓDIGO: SB0474 
TÍTULO: PREDAÇÃO DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI POR PEIXES 
ASTYANAX BIMACULATUS EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO 
ALUNO: GLÁUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (05318454437) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA FREIRE DE MELO XIMENES (20007256434)  
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CÓDIGO: SB0476 
TÍTULO: ANÁLISE DE TANINOS EM PRODUTOS CONTENDO SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS RADDI POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 
EFICIÊNCIA 
ALUNO: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464) 
ORIENTADOR: TÚLIO FLÁVIO ACCIOLY LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: CÍCERO FLÁVIO SOARES ARAGÃO (62001728468)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485) 

 
 

CÓDIGO: SB0479 
TÍTULO: MUTILAÇÃO DENTAL X PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS: O QUE 
REVELAM OS PACIENTES 
ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (00906307422) 
ORIENTADOR: ÍRIS DO CÉU CLARA COSTA (74076152468)  
CO-AUTOR: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (01359449450)  
CO-AUTOR: MARÍLIA QUEIROGA ROCHA DA NÓBREGA (05920547480)  
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423) 

 
 

CÓDIGO: SB0481 
TÍTULO: PERFIL DE SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE 
INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO AOS ANTIMICROBIANOS 
ALUNO: KARLA DILLANY GOMES BESSA (01248670493) 
ORIENTADOR: FRANCISCO FÁBIO MARQUES DA SILVA (81394209487)  
CO-AUTOR: MIRANDA RODRIGUES JÁCOME DA COSTA QUEIROZ 
(04038677460)  

 
 

CÓDIGO: SB0486 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE HPV E CÉLULAS DE LANGERHANS EM 
CARCNIOMA EPIDERMÓIDE ORAL 
ALUNO: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485) 
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA BITTENCOURT DUTRA DOS SANTOS (05202415419)  
CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (78033977353)  

 
 

CÓDIGO: SB0488 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E AS QUALIDADES FÍSICAS 
BÁSICAS ATRAVÉS DOS ESTÁGIOS MATURACIONAIS DE ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CIDADE 
ALUNO: ALEX SHIRLO FARIAS (04873323428) 
ORIENTADOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (23334118053)  
CO-AUTOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (23334118053)  
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CÓDIGO: SB0493 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE SAGÜIS 
NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL 
ALUNO: PERSIDA GOMES DE SOUZA (04418950427) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: WAGNER DE FRANÇA ALVES (04644902438)  
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE GUEDES ANDEIRAS (06156608435)  
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430) 

 
 

CÓDIGO: SB0499 
TÍTULO: MORFOLOGIA E ADAPTAÇÕES DE RHIZOPHORA MANGLE (MANGUE 
VERMELHO) 
ALUNO: CLEDNA MANUELLY DANTAS RIBEIRO (01330602412) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: ANA PAULA COSTA DE PONTES (06406701488)  
CO-AUTOR: RAFAELLA ADALGISA SILVA DO NASCIMENTO (06606603420)  
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO DA ROCHA JUNIO (04204334490) 

 
 

CÓDIGO: SB0504 
TÍTULO: DETECÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS SPP. NO BIOFILME 
SUBGENGIVAL DE SÍTIOS PERIODONTAIS SAUDÁVEIS E DOENTES 
ALUNO: ARIZA MAGALHÃES MENDES (05205437421) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)  
CO-AUTOR: TALLES FERNANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA (01315895471)  
CO-AUTOR: KENIO COSTA LIMA (50337157472) 

 
 

CÓDIGO: SB0506 
TÍTULO: PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS DE 
STAPHYLOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE SÍTIOS PERIODONTAIS 
ALUNO: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: KENIO COSTA LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: CLARISSA FAVERO DEMEDA (06498023490)  
CO-AUTOR: ARIZA MAGALHÃES MENDES (05205437421) 
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CÓDIGO: SB0508 
TÍTULO: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DA E-CADERINA E β-CATENINA COM 
METÁSTASE NODAL EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 
ALUNO: GENI LEDA DE MEDEIROS BARROS (02985236479) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)  
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA LOPES (40916359387)  
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400) 

 
 

CÓDIGO: SB0517 
TÍTULO: INTERFERÊNCIA DA HEMOGLOBINA FETAL NOS PARÂMETROS DE 
MONITORAMENTO DO PACIENTE DIABÉTICO. 
ALUNO: RAFAELLA G. FALCÃO DE FRANÇA (04966590493) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458)  
CO-AUTOR: JÉSSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (06174878473) 

 
 

CÓDIGO: SB0518 
TÍTULO: VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ANTIBACTERICIDA E FUNGICIDA 
DAS FOLHAS DA PSIDIUM GUAJAVA L. (GOIABEIRA) 
ALUNO: MATHEUS AURÉLIO SILVA FREITAS (05249602401) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA RIBEIRO DANTAS DE AGUIAR (14388456420)  
CO-AUTOR: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (05312721417)  
CO-AUTOR: ERIKA BATISTA DE SOUSA (06015126426)  
CO-AUTOR: BRUNO CAIO CHAVES FERNANDES (01359803483) 

 
 

CÓDIGO: SB0526 
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL SOMATOTÍPICO E DERMATOGLIFICOS EM 
ATLETAS INICIANTES DE VOLEIBOL 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA COSTA (05519901473) 
ORIENTADOR: SUZET ARAÚJO TINOCO CABRAL (36967343491)  
CO-AUTOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (23334118053)  

 
 

CÓDIGO: SB0527 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE HIDROCEFALIA CONGÊNITA NO RIO GRANDE DO 
NORTE NOS ANOS DE 2004 E 2005 
ALUNO: LIGIA PERSICI RODRIGUES (87737973320) 
ORIENTADOR: MÉRCIA JEANNE DUARTE BEZERRA (75106841453)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454) 
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CÓDIGO: SB0529 
TÍTULO: FREQÜÊNCIA DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE 
MIELOMENINGOCELE ATRAVÉS DO ESTUDO ULTRASSONOGRÁFICO 
ALUNO: MÉRCIA CARDOSO OLIVEIRA GOMES (01165141400) 
ORIENTADOR: MÉRCIA JEANNE DUARTE BEZERRA (75106841453)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: LIGIA PERSICI RODRIGUES (87737973320)  
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420) 

 
 

CÓDIGO: SB0531 
TÍTULO: AVALIAÇPÃO DO IMC EM UM GRUPO DE ESCOLARES DA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA DA ZONA NORTE DE NATAL/RN 
ALUNO: ALEXANDRE COSTA MARTINS (05086746469) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: RAFAELLA G. FALCÃO DE FRANÇA (04966590493)  
CO-AUTOR: JAMSPON ALLAN RIBEIRO GURGEL (00986700428)  
CO-AUTOR: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417) 

 
 

CÓDIGO: SB0533 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS NA SEGURANÇA DO 
PACIENTE 
ALUNO: JOSELITO RANGEL DA SILVA FILHO (04738391488) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468)  
CO-AUTOR: EDELÁDIO BENIGNO DE MOURA JUNIOR (03050199458)  
CO-AUTOR: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417)  
CO-AUTOR: MABEL MENDES CAVALCANTI (01768148314) 

 
 

CÓDIGO: SB0535 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A EFETIVIDADE DA PADRONIZAÇÃO DOS 
ANTIMICROBIANOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ALUNO: FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAÚJO ALMEIDA (05092987456) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468)  
CO-AUTOR: EDELÁDIO BENIGNO DE MOURA JUNIOR (03050199458)  
CO-AUTOR: CARLOS DANTAS DE ARAÚJO (06537259495)  
CO-AUTOR: MABEL MENDES CAVALCANTI (01768148314) 

 
 

CÓDIGO: SB0536 
TÍTULO: ANALISE DA RELAÇÃO ENTRE ESTRUTURA PRIMARIA, 
SECUNDARIA E DOMÍNIOS FUNCIONAIS COM A SELETIVIDADE DE ALCANOS 
DA PROTEÍNA ALKB DE PSEUDOMONAS. 
ALUNO: BRUNO GOMES DE SOUSA (00158920341) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: MATHEUS SILVA PEREIRA (03097760407)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
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CÓDIGO: SB0537 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS EM PACIENTES 
DIABÉTICOS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DA UFRN 
ALUNO: FRANCISCO XAVIER DE O. TERCEIRO (04076408438) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458)  
CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: SAMAÍRA SIZENANDO AZEVEDO DIAS (01305493478) 

 
 

CÓDIGO: SB0547 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS PACIENTES DA 
UNIDADE DE TRANSPLANTE RENAL 
ALUNO: ERIKA BATISTA DE SOUSA (06015126426) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468)  
CO-AUTOR: JOSELITO RANGEL DA SILVA FILHO (04738391488)  
CO-AUTOR: IASKARA CAMILA MERCES NOGUEIRA (04913057456)  
CO-AUTOR: MABEL MENDES CAVALCANTI (01768148314) 

 
 

CÓDIGO: SB0548 
TÍTULO: VARIAÇÃO NUMÉRICA E POLIMORFISMOS INTRACOPIA EM GENE 
RDNA 16S DE BACTÉRIAS REDUTORAS DE SULFATO 
ALUNO: KAROL LINCOLN BEZERRA DE OLIVEIRA DE FRANÇA (09687851740) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: CIAXARES MAGALHAES CARVALHO (87450496534)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  

 
 

CÓDIGO: SB0550 
TÍTULO: ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA PADRONIZAÇÃO DOS 
ANTIMICROBIANOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
ALUNO: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468)  
CO-AUTOR: BRUNO CAIO CHAVES FERNANDES (01359803483)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAÚJO ALMEIDA (05092987456)  
CO-AUTOR: MABEL MENDES CAVALCANTI (01768148314) 

 
 

CÓDIGO: SB0551 
TÍTULO: ANÁLISE CROMATOGRÁFICA EM EXTRATOS HIDROALCÓOLICOS 
DE MORMODICA CHARANTIA (MELÃO DE SÃO CAETANO) POR 
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 
ALUNO: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485) 
ORIENTADOR: TÚLIO FLÁVIO ACCIOLY LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
CO-AUTOR: CÍCERO FLÁVIO SOARES ARAGÃO (62001728468) 
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CÓDIGO: SB0552 
TÍTULO: ESTUDO DA AÇÃO BACTERICIDA E FUNGICIDA DO ÓLEO DA 
MENTHA PIPERITA ( HORTELÃ-PIMENTA) 
ALUNO: BRUNO CAIO CHAVES FERNANDES (01359803483) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA RIBEIRO DANTAS DE AGUIAR (14388456420)  
CO-AUTOR: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (05312721417)  
CO-AUTOR: IASKARA CAMILA MERCES NOGUEIRA (04913057456)  
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO RÊGO DE SOUZA (05480897446) 

 
 

CÓDIGO: SB0553 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E 
MAMADEIRAS (NBCAL) EM RÁDIO E TELEVISÃO 
ALUNO: DANYELEE RAQUELL GADELHA CAVALCANTI DAS NEVES 
(00785659447) 
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO 
(13908464404)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (07350795440)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (04976238466)  
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (06549059402) 

 
 

CÓDIGO: SB0554 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E 
MAMADEIRAS (NBCAL) EM IMPRESSOS NA CIDA 
ALUNO: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (04976238466) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA RIBEIRO DANTAS DE AGUIAR (14388456420)  
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (05124604425)  
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (06549059402)  
CO-AUTOR: DANYELEE RAQUELL GADELHA CAVALCANTI DAS NEVES 
(00785659447) 

 
 

CÓDIGO: SB0555 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E 
MAMADEIRAS (NBCAL) EM CONSULTÓRIOS DE NUTRICIONISTAS 
ALUNO: MARCELA PINHEIRO MARQUES (06549059402) 
ORIENTADOR: FRANCISCA SÔNIA CÂMARA (10797920404)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (07350795440)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (04976238466)  
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (05124604425) 
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CÓDIGO: SB0556 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E 
MAMADEIRAS (NBCAL) EM HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS 
ALUNO: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (05124604425) 
ORIENTADOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (02714319971)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (04976238466)  
CO-AUTOR: DANYELEE RAQUELL GADELHA CAVALCANTI DAS NEVES 
(00785659447)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (07350795440) 

 
 

CÓDIGO: SB0557 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E 
MAMADEIRAS (NBCAL) EM SITE DA INTERNET 
ALUNO: CLÁUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (07350795440) 
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO 
(13908464404)  
CO-AUTOR: DANYELEE RAQUELL GADELHA CAVALCANTI DAS NEVES 
(00785659447)  
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (06549059402)  
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (05124604425) 

 
 

CÓDIGO: SB0558 
TÍTULO: SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E SÍNDROME 
METABÓLICA: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DESSA ASSOCIAÇÃO 
ALUNO: RAFAELGONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481) 
ORIENTADOR: TÉCIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHÃO (13049127449)  
CO-AUTOR: ELVIRA MARIA MAFALDO SOARES (29507472487)  
CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (67381286491)  

 
 

CÓDIGO: SB0562 
TÍTULO: ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DA ESPASTICIDADE DE PACIENTES 
COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO DE ACORDO COM A HORA DO DIA 
ALUNO: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA (04877559442) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: LORENNA RAQUEL DANTAS DE MACEDO (01157955452)  
CO-AUTOR: LÍVIA TINÔCO DE A. B. DANTAS (00854187499)  
CO-AUTOR: LUCIANA PROTÁSIO DE MELO (00976653478) 
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CÓDIGO: SB0566 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO ATRAVÉS DA DOSAGEM DE 
ENZIMAS E MOLÉCULAS EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 
ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469) 
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: GINA MICHELLE MACÊDO DA CUNHA (03159768457)  
CO-AUTOR: MARIANA ANGÉLICA OLIVEIRA BITENCOURT (04524043470)  
CO-AUTOR: KARLA DILLANY GOMES BESSA (01248670493) 

 
 

CÓDIGO: SB0569 
TÍTULO: ATUALIZAÃ‡ÃƒO E MELHORIA DAS AULAS PRÃ�TICAS DE 
MICROBIOLOGIA DO DMP/ CB 
ALUNO: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (03412238406) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  

 
 

CÓDIGO: SB0570 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE GORDURA CORPORAL 
SOBRE A FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM OBESOS 
ALUNO: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (01195804466) 
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (44456042400)  
CO-AUTOR: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405)  

 
 

CÓDIGO: SB0571 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TURNERA ULMIFOLIA NA REPRODUÇÃO DE 
RATAS: ESTUDO DA TOXICIDADE MATERNA E DO DESEMPENHO 
REPRODUTIVO 
ALUNO: LUANA JANINE LOPES DA COSTA (04719091490) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (03065039648)  
CO-AUTOR: JELTON (05180400465)  
CO-AUTOR: KARLA SAMARA ROCHA SOARES (05011800440)  

 
 

CÓDIGO: SB0572 
TÍTULO: EFEITO DO INDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), DA RELAÇÃO 
CINTURA-QUADRIL (WHR) E DO GÊNERO SOBRE A ESPIROMETRIA E 
VENTILOMETRIA EM OBESOS. 
ALUNO: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405) 
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (44456042400)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (01195804466)  
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CÓDIGO: SB0573 
TÍTULO: PERFIL DO GRUPO DE OBESOS PERTENCENTE AO AMBULATÓRIO 
DE TRATAMENTO DA OBESIDADE DO HUOL ENTRE 2005 – 2006. 
ALUNO: POLLYANNA IRACEMA PEIXOTO GOUVEIA GOMES (03603634403) 
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (44456042400)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (01195804466)  
CO-AUTOR: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405)  

 
 

CÓDIGO: SB0574 
TÍTULO: LINFEDEMA PÓS-MASTECTOMIA: ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA 
ALUNO: EDJA RENATA MARQUES DE OLIVEIRA (01059889447) 
ORIENTADOR: ROSEMARY ARAÚJO MONTEIRO (44136218400)  
CO-AUTOR: ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA BRANDÃO (03261981482)  
CO-AUTOR: CALINE CRISTINE DE ARAÚJO FERREIRA (05430501492)  
CO-AUTOR: KARDEC ALECXANDRO (01171822499) 

 
 

CÓDIGO: SB0575 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA BAUHINIA MONANDRA NA REPRODUÇÃO DE 
RATAS: ESTUDO DA TOXICIDADE MATERNA E DA CAPACIDADE 
REPRODUTIVA 
ALUNO: GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS (05369598460) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (03065039648)  

 
 

CÓDIGO: SB0587 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO EXTRATO SECO DE AESCULUS 
HIPPOCASTANUM (CASTANHEIRA-DA-ÍNDIA) EM ATMOSFERA UMIDADE 
CONTROLADA 
ALUNO: CÍTIA REGINA COSTA ARAÚJO (00584433462) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: LUANA JANINE LOPES DA COSTA (04719091490)  
CO-AUTOR: MARIANA DANTAS NOGUEIRA (06940334483)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291) 

 
 

CÓDIGO: SB0588 
TÍTULO: CARCINICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO RIO 
GRANDE DO NORTE: UMA REALIDADE POSSÍVEL? 
ALUNO: BRUNO GOMES GABRIEL (07425992485) 
ORIENTADOR: NÍSIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA 
(83084924791)  
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CÓDIGO: SB0589 
TÍTULO: EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE HIDROCORTISONA NA 
ESTABILIDADE DE EMULSÕES O/A 
ALUNO: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: FÁBIO ROCHA FORMIGA (00986611409)  
CO-AUTOR: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)  

 
 

CÓDIGO: SB0590 
TÍTULO: GLICEMIA PÓS-PRANDIAL CASUAL: UM NOVO PARÂMETRO PARA 
MONITORAR O PACIENTE DIABÉTICO ? 
ALUNO: ISABELLA CATARINE TEIXEIRA DE ALENCAR (06537267404) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394)  
CO-AUTOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425) 

 
 

CÓDIGO: SB0603 
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL DE FÊMEAS NÃO APARENTADAS 
DE CALLITHRIX JACCHUS A MUDANÇAS NO AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL 
ALUNO: RAÍSSA RISOLETA CAVALCANTE RIBEIRO (06979587447) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: SIMONE LOIOLA GOMES (06265756486)  
CO-AUTOR: NICOLE LEITE GALVÃO COELHO (00847910474)  

 
 

CÓDIGO: SB0605 
TÍTULO: PERFIL DE SUSCESPTIBILIDADE DE STAPHYLOCOCCUS SSP. 
ISOLADOS NA CIDADE DO NATAL – RN. 
ALUNO: JULIANA BRUNA DE ARAUJO (05234626466) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (03412238406)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491) 

 
 

CÓDIGO: SB0607 
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA E AMBIENTAL DOS ANIMAIS 
DE NOSSAS PRAIAS 
ALUNO: MARY ODETE DA SILVA BUCHER. (06770988470) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: RAMON PINHEIRO NUNES (05332735448)  
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE ARAUJO TAVARES (07397756425)  
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CÓDIGO: SB0608 
TÍTULO: PARÂMETROS INDICATIVOS DO REESTABELECIMENTO DE GRUPOS 
DE SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS) NA ÁREA PÚBLICA DO PARQUE 
ESTADUAL DUNAS DO NATAL 
ALUNO: RICARDO AUGUSTO MELO TORRES (05174338427) 
ORIENTADOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
CO-AUTOR: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)  
CO-AUTOR: SHEYLA VARELA LUCENA (03738958444)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA (32308698420) 

 
 

CÓDIGO: SB0611 
TÍTULO: SINCRONIZAÇÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
PÓS – ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
ALUNO: ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA (05250027407) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO (04916672488)  
CO-AUTOR: TATIANA SOUZA RIBEIRO (05827844411)  
CO-AUTOR: CAROLINE ASSUNÇÃO RODRIGUES (05804489402) 

 
 

CÓDIGO: SB0612 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE HEPARINA DO CAMARÃO CINZA E AVALIAÇÃO DE 
SUA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE 
ALUNO: DAYSE SANTOS ARIMATÉIA (05761011417) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (05059628450)  
CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (06009738407)  
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (04869395452) 

 
 

CÓDIGO: SB0613 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE APLYSIA DACTYLOMELA NA PRAIA DE 
SANTA RITA/RN 
ALUNO: ALINA ROCHA PIRES (06971357485) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: LUCIANA HELENA SILVA ROCHA (04744334474)  
CO-AUTOR: ARTHUR MEDEIROSCÂMARA (07406729405)  
CO-AUTOR: LUANE MARIA STAMATTO FERREIRA (04997349470) 

 
 

CÓDIGO: SB0620 
TÍTULO: PERFIL DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM NULÍPARAS 
E MULTÍPARAS – UM ESTUDO PILOTO. 
ALUNO: AYRLES SILVA GONÇALVES BARBOSA (05837887423) 
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: MELISSA PINTO GURGEL (03951741473)  
CO-AUTOR: GRAZIELLE PEREIRA GUEDES (01246565447)  
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CÓDIGO: SB0621 
TÍTULO: PRESENÇA DE SINTOMAS URINÁRIOS DO TRATO INFERIOR EM 
GESTANTES – UM ESTUDO PILOTO 
ALUNO: ANGÉLICA LIMA TAVARES (05155006406) 
ORIENTADOR: MELISSA PINTO GURGEL (03951741473)  
CO-AUTOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: RAÍSSA DE OLIVEIRA BORJA (06050917493)  

 
 

CÓDIGO: SB0623 
TÍTULO: VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RETINOL NO LEITE COLOSTRO 
DURANTE AS PRIMEIRAS 24 HORAS DE LACTAÇÃO 
ALUNO: KATHERINE FEITOSA DE ARAÚJO (05751797400) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: MICHELLE DA COSTA PEREIRA (05128006425)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
CO-AUTOR: SAMANTHA VASCONCELOS DANTAS (05170446211) 

 
 

CÓDIGO: SB0625 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES MICROBIANAS 
(BACTÉRIAS E PROTOZOÁRIOS) EM AÇUDES DO RN 
ALUNO: ALINE DE SOUZA AMORIM (01216673403) 
ORIENTADOR: MAGNÓLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAÚJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (00854164448)  

 
 

CÓDIGO: SB0627 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FIXADORES PARA A CONSERVAÇÃO DO 
PROTOZOOPLÂNCTON EM ANÁLISES DE ÁGUAS DE AÇUDES 
ALUNO: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (00854164448) 
ORIENTADOR: MAGNÓLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAÚJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: ALINE DE SOUZA AMORIM (01216673403)  

 
 

CÓDIGO: SB0628 
TÍTULO: EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA FIBRA DE MACAMBIRA: 
FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES 
MECÂNICAS 
ALUNO: THIAGO ALLAN MARQUES DE MACEDO (01079813438) 
ORIENTADOR: RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM (18222161415)  
CO-AUTOR: GABRIELLE HUSS NEVES DE ARAÚJO (05368076479)  
CO-AUTOR: MAYARA PATRICIA GALVÃO COELHO (03229655435)  
CO-AUTOR: SHIRLEY MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA (05003874430) 
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CÓDIGO: SB0634 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO AGROBACTERIUM TUMEFACIENS PARA A 
CRIAÇÃO DE UM BANCO DE MUTANTES EM LYCOPERSICON ESCULENTUM 
CV. MICRO TOM 
ALUNO: TAULLI BRAGA LIMA (71670890104) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  

 
 

CÓDIGO: SB0638 
TÍTULO: ALTERAÇÕES COGNITIVAS E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSAS 
INSTITUCIONALIZADAS DO LAR ESPÍRITA DA VOVOZINHA DA CIDADE DE 
NATAL: UM ESTUDO PILOTO 
ALUNO: SAIONARA MARIA AIRES DA CAMARA (05324121410) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: ELIETON PEDROZA DOS SANTOS (05146863407)  
CO-AUTOR: ANA PAULA MENDONÇA LIMA (01112941428)  

 
 

CÓDIGO: SB0639 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DO CDNA SCMUTM1 DE CANA-DE-AÇÚCAR (SACCARUM 
OFFICINARUM) 
ALUNO: THIAGO VARELLA DE FIGUEIREDO (05911161460) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  

 
 

CÓDIGO: SB0641 
TÍTULO: PERFIL DOLOROSO E DE DESCONFORTO DURANTE A 
AMAMENTAÇÃO EM PUÉRPERAS SUBMETIDAS A PARTO CESARIANO NA 
MEJC – UM ESTUDO PILOTO 
ALUNO: LUZIA LÍVIA OLIVEIRA SARAIVA (05095754479) 
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: KARILIN TEREZA SANTIAGO DE OLIVEIRA (01065968450)  
CO-AUTOR: CAROLINE ASSUNÇÃO RODRIGUES (05804489402)  
CO-AUTOR: TATIANA SOUZA RIBEIRO (05827844411) 

 
 

CÓDIGO: SB0643 
TÍTULO: ROTA INDIVIDUAL DE FORRAGEIO E ÁREA DE CAÇA DA COLÔNIA 
DE DINOPONERA QUADRICEPS EM AMBIENTE NATURAL 
ALUNO: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAÚJO (31568769415)  
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CÓDIGO: SB0644 
TÍTULO: ESPÉCIES DE SQUAMATA HABITANTES DO PARQUE ESTADUAL DAS 
DUNAS DO NATAL QUE PERMANECEM NA ÁREA DO CAMPUS DA UFRN 
ALUNO: CAROLINA MARIA CARDOSO AIRES LISBOA (04929542405) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
CO-AUTOR: THAÍS BARRETO GUEDES DA COSTA (04284483480)  
CO-AUTOR: PABLO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA (05382986428)  

 
 

CÓDIGO: SB0645 
TÍTULO: DESMAME EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO PESO AO 
NASCER DA INTERNAÇÃO NA UTI NEONATAL ATÉ O RETORNO 
AMBULATORIAL 
ALUNO: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDÃO (01258226421) 
ORIENTADOR: HÉLCIO DE SOUSA MARANHÃO (44435762404)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA RODRIGUES SOUZA MAIA (71124179704)  

 
 

CÓDIGO: SB0646 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DE UM INIBIDOR PROTÉICO DE 
SEMENTES DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA) E SEU EFEITO SOBRE A 
LIBERAÇÃO DE ELASTASE DE NEUTRÓF 
ALUNO: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (01012589331) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: JACY MARIA DE SOUZA L. LIA FOOK (26213559434)  
CO-AUTOR: LEONARDO L. PEPINO DE MACEDO (04312612455)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472) 

 
 

CÓDIGO: SB0648 
TÍTULO: VICILINAS LIGANTES À QUITINA DE SEMENTES DE ENTEROLOBIUM 
CONTORTISILIQUUM: PURIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E EFEITOS PARA 
LARVAS DE CALLOSOBRUCHUS MACULAT 
ALUNO: ANDRÉ B. DA ROCHA VIANNA (00811976408) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: FABIANO DE MOURA TEIXEIRA (02194116702)  
CO-AUTOR: LEONARDO L. PEPINO DE MACEDO (04312612455)  
CO-AUTOR: HUGO HENRIQUE DA COSTA (05139207494) 

 
 

CÓDIGO: SB0650 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS E 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAMARÃO MARINHO 
FARFANTEPENAEUS SUBTILIS 
ALUNO: PRISCILA FERNANDES SILVA (01259298469) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
CO-AUTOR: MELQUIEGES SOUZA DE MEDEIROS (03445412405)  
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CÓDIGO: SB0652 
TÍTULO: PRÉ-FORMULAÇÃO DE GRANULADOS DE RIFAMPICINA 
ALUNO: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: FÁTIMA DUARTE FREIRE (03015849409)  

 
 

CÓDIGO: SB0653 
TÍTULO: ESTÍMULO À GERMINAÇÃO EM SEMENTES DE PHOENIX 
DACTYLIFERA L. CV. MEDJOOL 
ALUNO: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405) 
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  

 
 

CÓDIGO: SB0659 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HEPARINAS OBTIDAS A PARTIR DE 
RESÍDUOS DA CARCINICULTURA 
ALUNO: MARCELO ANDRADE DE LIMA (04869395452) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (05059628450)  
CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (06009738407)  
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATÉIA (05761011417) 

 
 

CÓDIGO: SB0669 
TÍTULO: EXPRESSÃO DE MUTANTES DA TOPOISOMERASE II DE L. CHAGASI 
EM E. COLI 
ALUNO: THAISE SOUSA DA SILVA (01227486464) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487)  
CO-AUTOR: FABRÍCIA LIMA FONTES (05752967473)  
CO-AUTOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  

 
 

CÓDIGO: SB0671 
TÍTULO: CONHECIMENTO DO CORPO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
ALUNO: LAURO COSTA DE A. JUNIOR (00861845471) 
ORIENTADOR: JOSÉ PEREIRA DE MELO (23042109453)  

 
 

CÓDIGO: SB0672 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO À CITOGENÉTICA DOS TETRAODONTIFORMES E 
TENDÊNCIAS NA EVOLUÇÃO CARIOTÍPICA DO GRUPO. 
ALUNO: LORENA CORINA BEZERRA DE LIMA (51652900268) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
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CÓDIGO: SB0675 
TÍTULO: ESTRUTURA ESPACIAL DOS REMANESCENTES DE MATA 
ATLÂNTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: LUCIANA LOPES FERREIRA DE LIMA (04711123482) 
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
CO-AUTOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (77691113820)  

 
 

CÓDIGO: SB0682 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE ANÁLISE DA FENITOÍNA 
ATRAVÉS DE ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA 
ALUNO: ADRIANA MAIA BEZERRA (04535639450) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (37963953415)  
CO-AUTOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468) 

 
 

CÓDIGO: SB0686 
TÍTULO: PERFIL HEMATOLÓGICO DE OVINOS TRAÇADORES (OVIS ARIES, 
LINNAEUS, 1758) MESTIÇOS DA RAÇA SANTA INÊS, NA FAZENDA AMEIXA, 
MUNICÍPIO DE LAGES, RN. 
ALUNO: ALBEISA CLEYSE BATISTA FARIAS (03674857456) 
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: RIZIA MARIA DA SILVA (00982088450)  

 
 

CÓDIGO: SB0689 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DO PAPAYA RINGSPOT VIRUS (PRSV) 
POR RT-PCR NO MAMOEIRO 
ALUNO: LUÍZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488) 
ORIENTADOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: RUI SALES JÚNIOR (87634325449)  

 
 

CÓDIGO: SB0691 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS DA 
PRAIA DE SANTA RITA, EXTREMOZ, RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: BRUNO MOREIRA PEDREIRA (01248905474) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: MARY ODETE DA SILVA BUCHER. (06770988470)  
CO-AUTOR: EDILZA CONCEICAO SILVA LIMA (03802813413)  
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CÓDIGO: SB0695 
TÍTULO: ANATOMIA E HISTOLOGIA PARA O ESTUDO TAXONÔMICO DE 
ZOANTÍDEOS 
ALUNO: BEATRIZ FERREIRA BARBALHO (05997257452) 
ORIENTADOR: LIANA DE FIGUEIREDO MENDES (08153489836)  

 
 

CÓDIGO: SB0696 
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DO PROMOTOR DO GENE TRXH2 
(TIORREDOXINA) DE NICOTIANA TABACUM E ESTRATÉGIA PARA OBTENÇÃO 
DE CONSTRUÇÕES COM O GENE REPÓRTER GUS. 
ALUNO: AMANDA LARISSA MARQUES DE MEDEIROS (04726867474) 
ORIENTADOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  

 
 

CÓDIGO: SB0701 
TÍTULO: USO E NECESSIDADE DE PRÓTESE DENTÁRIA EM PACIENTES 
IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - RN 
ALUNO: KEIDE LACERDA DE ASSIS (01159014426) 
ORIENTADOR: RICARDO DIAS DE CASTRO (03418711413)  
CO-AUTOR: LEANDRO MORAIS GIFFONE OVIDIO (05205955481)  

 
 

CÓDIGO: SB0702 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA MORFOLOGIA DA CANAVALIA MARITIMA 
ALUNO: MARINA DE SIQUEIRA (06965754427) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: THIAGO MACÊDO (06003582405)  
CO-AUTOR: MARIA CRISTINA TAVEIRA (06724600413)  
CO-AUTOR: NICOLE PONTES (05542301436) 

 
 

CÓDIGO: SB0703 
TÍTULO: NATIMORTALIDADE EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA EM 
NATAL (RN), DE 2002 A 2004. 
ALUNO: FELIPE LEITE GUEDES (01259590445) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: JOSÉ DE SANTANA NETO (04988512495)  
CO-AUTOR: LUIZ HENRIQUE CUNHA LEITE (03010987439) 
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CÓDIGO: SB0708 
TÍTULO: ESTUDOS MORFOLÓGICOS DAS ADAPTAÇOES DA MACROPTILIUM 
PANDURATUM AO AMBIENTE ARENOSO 
ALUNO: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (02253284106) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: LARISSA NASCIMENTO DE SANTOS (06568180424)  
CO-AUTOR: DEYSE NARA DA SILVA BEZERRA (06161633477)  
CO-AUTOR: LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (06871108408) 

 
 

CÓDIGO: SB0711 
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PACIENTES ATENDIDAS NA 
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO( NATAL-RN) NO 1º TRIMESTRE DE 
2006 
ALUNO: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408) 
ORIENTADOR: ELENI SOUTO NÓBREGA RAMOS (08879559400)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458) 

 
 

CÓDIGO: SB0713 
TÍTULO: NECESSIDADE DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO NO 
AMBULATÓRIO DE ODONTOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA 
BEZERRA (HUAB)- SANTA CRUZ-RN 
ALUNO: CLARISSA BEZERRA DA NÓBREGA (05318038484) 
ORIENTADOR: RICARDO DIAS DE CASTRO (03418711413)  
CO-AUTOR: GENI LEDA DE MEDEIROS BARROS (02985236479)  
CO-AUTOR: NALIGIA RENATA BANDEIRA DE LIMA MARROCOS (03593700476)  
CO-AUTOR: RENAN CABRAL DE FIGUEIRÊDO (04982832404) 

 
 

CÓDIGO: SB0714 
TÍTULO: PERFIL HEMATOLÓGICO DE PACIENTES PORTADORES DE 
PLASMOCITOMA (MIELOMA MÚLTIPLO) 
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA JUNIOR (01077850484) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425)  

 
 

CÓDIGO: SB0715 
TÍTULO: ANTICORPOS ANTI-GANGLIOSÍDEOS EM INDIVÍDUOS PORTADORES 
DE ESCLEROSE MÚLTIPLA 
ALUNO: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERÔNIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: MÁRIO EMÍLIO TEIXEIRA DOURADO JÚNIOR (43835872400)  
CO-AUTOR: MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO (04680122498)  
CO-AUTOR: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406) 
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CÓDIGO: SB0720 
TÍTULO: CANDIDA SPP. ISOLADAS DA CAVIDADE BUCAL DE CRIANÇAS 
IMUNOSSUPRIMIDAS E INTERNADAS NO HOSPITAL INFANTIL VARELA 
SANTIAGO 
ALUNO: RENATO MELO TORRES (06555353490) 
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)  

 
 

CÓDIGO: SB0721 
TÍTULO: EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE GENES ASSOCIADOS AO PROCESSO 
DE FLORAÇÃO EM VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR POR MEIO DA 
BIBLIOTECA SUBTRATIVA 
ALUNO: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: CRISTIANE MIRANDA FURTADO (00953044440)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  

 
 

CÓDIGO: SB0727 
TÍTULO: DILEMAS ÉTICOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA: EXPERIÊNCIA DE 
CONCLUINTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFRN. 
ALUNO: EMELINE DAS NEVES DE ARAÚJO LIMA (05682531400) 
ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA (30119308487)  

 
 

CÓDIGO: SB0728 
TÍTULO: ESTUDO DA ACEITABILIDADE SEXUAL EM MACHOS DE 
ANASTREPHA ZENILDAE ZUCCHI (DÍPTERA: TEPHRITIDAE) E SUA RELAÇÃO 
COM A MORFOMETRIA 
ALUNO: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483) 
ORIENTADOR: JOÃO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
CO-AUTOR: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
CO-AUTOR: ALZENIR ALVES SOBRINHA (91376254468) 

 
 

CÓDIGO: SB0729 
TÍTULO: ADAPTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DAFA A PARTIR DE ESTIMATIVAS 
SOBRE HÁBITOS ALIMENTARES DE ESCOLARES DE NATAL-RN. 
ALUNO: INGRID FREITAS DA SILVA (06643690498) 
ORIENTADOR: JOÃO ROBERTO LIPAROTTI (20090331915)  
CO-AUTOR: TAIANA BRITO MENÊZES (01356824447)  
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CÓDIGO: SB0732 
TÍTULO: RESPOSTA FUNCIONAL DE OREOCHROMIS NILOTICUS, TILÁPIA DO 
NILO, ALIMENTADA COM UMA CULTURA DE CYLINDROSPERMOPSIS 
RACIBORSKII (CYANOPHYCEAE) 
ALUNO: GUSTAVO MOURA CANTANHEDE (05508865403) 
ORIENTADOR: RENATA DE FÁTIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: FABRÍCIO RODRIGUES CAMACHO (06831545408)  
CO-AUTOR: JOSÉ LUIZ DE ATTAYDE (03130326707)  

 
 

CÓDIGO: SB0733 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE MICROCÁPSULAS DE XILANA REVESTIDAS POR 
EUDRAGIT® S-100 ATRAVÉS DA TÉCNICA DE SECAGEM POR ASPERSÃO 
ALUNO: ACARILIA EDUARDO DA SILVA (04412387429) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)  
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)  
CO-AUTOR: HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO (07326908460) 

 
 

CÓDIGO: SB0744 
TÍTULO: A PREVALÊNCIA DE CÂNCER ASSOCIADA À CONCENTRAÇÃO DE 
RADÔNIO NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2000 A 2005 
ALUNO: IGOR LINHARES FURTADO DE MENDONÇA (01250510422) 
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: GERALDO PINHEIRO DA SILVA FILHO (02955603473)  
CO-AUTOR: GREGÓRIO PINHEIRO SOARES (05858827462)  
CO-AUTOR: DANIELA CRISTINA CAETANO MAIA (05150316407) 

 
 

CÓDIGO: SB0747 
TÍTULO: PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADE EM DUAS ESPÉCIES DE 
CAMARÕES PENEÍDEOS. 
ALUNO: PATRÍCIA LUIZA DA SILVA CARMO (05009350416) 
ORIENTADOR: HÉLDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (46662243434)  
CO-AUTOR: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
CO-AUTOR: YARA ANGÉLICA ALVES FERNANDES VASILJEVIC MENDES 
(65438191468)  
CO-AUTOR: ALINE MYLENA GUEDES DA COSTA (04938776499) 

 
 

CÓDIGO: SB0748 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DOS MACROINVERTEBRADOS 
ASSOCIADOS AO FITOTELMO DE BROMELIACEAE LOCALIZADAS EM ÁREA 
DE RESTINGA E SOB DOSSEL: CASO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL, 
RN 
ALUNO: MARCEL SERRA COELHO (94856842315) 
ORIENTADOR: ELINEÍ ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
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CÓDIGO: SB0751 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO IN SILICO E ESTUDO DE EXPRESSÃO POR RT-
PCR DE UMA TIORREDOXINA CITOPLASMÁTICA DE EUCALYPTUS GRANDIS 
ALUNO: LUCIANA MARIA ARAÚJO RABÊLO (04839456410) 
ORIENTADOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  

 
 

CÓDIGO: SB0758 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE OXIDAÇÃO, CONTAMINAÇÃO E 
NÚMERO DE BROTOS DAS VARIEDADES RB92579 E RB867515 DE CANA-DE-
ÁÇUCAR 
ALUNO: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
CO-AUTOR: TALITA GUIMARAES DE ARAUJO (01207477150)  
CO-AUTOR: LIDIANE NOBERTO DE MEDEIROS (03266595440) 

 
 

CÓDIGO: SB0760 
TÍTULO: BRACHYURA (CRUSTACEA: DECAPODA) OCORRENTES NO 
MANGUEZAL DO RIO JAGUARIBE, NATAL, RN 
ALUNO: LEONARDO DANTAS R. DA SILVA (01109752431) 
ORIENTADOR: ELINEÍ ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  

 
 

CÓDIGO: SB0761 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO HIPOCLORITO DE SÓDIO NA ASSEPSIA E RESPOSTA 
IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR 
ALUNO: TANAGRA IRINA DE SIQUEIRA NEVES FALCÃO (06697455454) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: TALITA GUIMARAES DE ARAUJO (01207477150)  
CO-AUTOR: LIDIANE NOBERTO DE MEDEIROS (03266595440)  

 
 

CÓDIGO: SB0762 
TÍTULO: SELEÇÃO DE PLANTAS HOMOZIGOTAS DE NICOTIANA TABACUM 
TRANSFORMADAS COM GENE REPORTER GUS/TIORREDOXINA H1. 
ALUNO: VITÓRIA RÉGIA ALVES CAVALCANTE (05143126452) 
ORIENTADOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: JANILSON BRUNO FÉLIX BARBOSA (03602526488)  
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CÓDIGO: SB0763 
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MEIOS DE CULTURA E CONDIÇÕES DE 
INCUBAÇÃO, NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE CANA-DE-AÇÚCAR 
ALUNO: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
CO-AUTOR: TANAGRA IRINA DE SIQUEIRA NEVES FALCÃO (06697455454)  
CO-AUTOR: LIDIANE NOBERTO DE MEDEIROS (03266595440) 

 
 

CÓDIGO: SB0764 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE ANNELIDA POLYCHAETA ASSOCIADA AO BANCO 
DE BRACHIDONTES (MOLLUSCA, BIVALVIA) NA PRAIA DO MEIO, NATAL, RN 
ALUNO: RAÍSSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHÃES (00985479418) 
ORIENTADOR: ELINEÍ ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  

 
 

CÓDIGO: SB0765 
TÍTULO: INVENTÁRIO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES DE 
SQUAMATA DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: PABLO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA (05382986428) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  

 
 

CÓDIGO: SB0769 
TÍTULO: “USO DOS HÁBITATS E PERÍODO DE ATIVIDADE DE PHYLLOPEZUS 
POLLICARIS ( SPIX, 1825 ) E DE P. PERIOSUS RODRIGUES, 1986 (SQUAMATA, 
GEKKONIDAE) NA ESTAÇÃO E 
ALUNO: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  

 
 

CÓDIGO: SB0770 
TÍTULO: TESTE DE RESISTÊNCIA DA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM A 
METAIS 
ALUNO: ANGÉLICA MARIA DE SOUSA LEAL (01099333466) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  

 
 

CÓDIGO: SB0774 
TÍTULO: APLICAÇÃO DE PLANEJAMENTO FATORIAL PARA A OTIMIZAÇÃO 
DOS PARÂMETROS DE EXTRAÇÕES DE CINCHONA PUBENSCENS VAHL POR 
ULTRA-SOM 
ALUNO: IARAH DANIELA DANTAS SILVA (01169338445) 
ORIENTADOR: CÍCERO FLÁVIO SOARES ARAGÃO (62001728468)  
CO-AUTOR: NAICHE ABDON MIRANDA (03445462410)  
CO-AUTOR: MARIANA DE ARAÚJO PAULO DE MEDEIROS (07386558481)  
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CÓDIGO: SB0775 
TÍTULO: DERMATAM SULFATO EM CRUSTÁCEOS: OCORRÊNCIA E EFEITO 
SOBRE A MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA 
ALUNO: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (06009738407) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: ISMAIL WERMSON VILAR EVANGELISTA (01258572419)  
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (04869395452)  
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATÉIA (05761011417) 

 
 

CÓDIGO: SB0776 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA ESQUISTOSSOMOSE E 
ENTEROPARASITOSES NO LITORAL NORTERIOGRANDENSE 
ALUNO: EDUCLELDES MARROCOS DE MORAIS (04211534408) 
ORIENTADOR: CARLOS CAPISTRANO GONSALVES DE OLIVEIRA 
(07496850420)  

 
 

CÓDIGO: SB0778 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE AMNIORREXE PREMATURA EM MATERNIDADE 
DE REFERÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2002 A 2004. 
ALUNO: ROBERTO DIEGO ALVES DE ARAUJO (05077752443) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: JOAO BRAZ DA SILVA BEZERRA (04196091482)  
CO-AUTOR: SERGIO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA (05023253481)  
CO-AUTOR: SUERBESON ANDRADE DA ROCHA (21186031409) 

 
 

CÓDIGO: SB0780 
TÍTULO: MONTAGEM DE UM AMPLIFICADOR DE SINAIS PARA FINS DE 
CARACTERIZAÇÃO DE PADRÕES BIOELÉTRICOS EM PONTOS DE 
ACUPUNTURA 
ALUNO: ROBERTA DANTAS JALES (01079801421) 
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
CO-AUTOR: ROBERTA DANTAS JALES (01079801421)  
CO-AUTOR: FREDERICO LEMOS DOS SANTOS (20234791420)  
CO-AUTOR: LEVI HIGINO JALES JUNIOR (10656154420) 

 
 

CÓDIGO: SB0784 
TÍTULO: FATORES ANTINUTRICIONAIS PROTÉICOS EM LINHAÇA (LINUM 
USITATISSIMUM) CRUA E TERMICAMENTE TRATADA 
ALUNO: LUSSANDRA THAÍS FARIAS DOS SANTOS (01334904405) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442)  
CO-AUTOR: ANA VLÁDIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
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CÓDIGO: SB0786 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE MORFOTIPOS DE CYLINDROSPERMOPSIS 
RACIBORSKII (CIANOBACTÉRIA) EM AMBIENTES AQUÁTICOS DO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172) 
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: LAYSE ARANHA MARINHO (06120740481)  
CO-AUTOR: ADRIANO AUGUSTO DE LIMA SILVA (04135151418)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484) 

 
 

CÓDIGO: SB0787 
TÍTULO: ESTUDO DO CONTEÚDO ORGÂNICO E COMPOSIÇÃO 
GRANULOMÉTRICA DO SEDIMENTO DA LAGOA DE GUARAÍRAS (RN), NOS 
PERÍODOS DE CHUVA E SECA. 
ALUNO: SÂNGELA RAMOS DE SOUZA (01079809406) 
ORIENTADOR: CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS (08742726883)  
CO-AUTOR: ENEIDA ESKINAZI SANT' ANNA (44961170453)  
CO-AUTOR: LAURA RIBAS DE ALMEIDA (00375356924)  

 
 

CÓDIGO: SB0788 
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO TERMOGRAVIMÉTRICO DA ALOE 
BARBADENSIS MILL (LILIACEAE) E DA CONYZA BONARIENSIS L 
(COMPOSITAE) 
ALUNO: MARIANA DE ARAÚJO PAULO DE MEDEIROS (07386558481) 
ORIENTADOR: CÍCERO FLÁVIO SOARES ARAGÃO (62001728468)  
CO-AUTOR: FERNANDA LILIAN DE MACÊDO VIANA (05188066424)  
CO-AUTOR: NAICHE ABDON MIRANDA (03445462410)  
CO-AUTOR: RUI OLIVEIRA MACÊDO (16622553491) 

 
 

CÓDIGO: SB0789 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO FITOPLANCTÔNICA DE VIVEIROS DE CAMARÃO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ADRIANO AUGUSTO DE LIMA SILVA (04135151418) 
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
CO-AUTOR: LAYSE ARANHA MARINHO (06120740481)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484) 

 
 

CÓDIGO: SB0790 
TÍTULO: IMPACTO DA QUALIFICAÇÃO EM “MIDWIFERY” NA PRÁTICA DAS 
ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS EGRESSAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA. 
ALUNO: CRISTIANE MEIRICE MARQUES DA SILVA (03125093406) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
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CÓDIGO: SB0799 
TÍTULO: METABOLISMO DE GLICOSAMINOGLICANOS NA EMBRIOGENIA DE 
ANFÍBIOS 
ALUNO: ISMAIL WERMSON VILAR EVANGELISTA (01258572419) 
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY OLIVEIRA (45275831404)  
CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (06009738407)  
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (04869395452)  
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATÉIA (05761011417) 

 
 

CÓDIGO: SB0800 
TÍTULO: MOSCAS SINANTRÓPICAS CAPTURADAS NAS PROXIMIDADES DO 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
ALUNO: GUTEMBERG PEREIRA DA CÂMARA (01085137422) 
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTÔNIO VARELA-FREIRE (09827374400)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
CO-AUTOR: FLÁVIO ENILSON FLOR DE ARAÚJO (03554659495)  

 
 

CÓDIGO: SB0807 
TÍTULO: ANÁLISE DA MUTAGENICIDADE DO EFLUENTE DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO DA UFRN. 
ALUNO: LUCIANAF FENTANES MOURA DE MELO (03149253411) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  

 
 

CÓDIGO: SB0810 
TÍTULO: A PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS COMO UM IMPORTANTE 
MEIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
QUALIFICADA 
ALUNO: HAMILTON LEANDRO PINTO DE ANDRADE (76922812387) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
CO-AUTOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
CO-AUTOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487) 
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CÓDIGO: SB0812 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE ASCIDIACEA 
DA PRAIA DE SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, LITORAL NORTE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (05773638401) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: CRISTINA DE SOUZA BISPO (05555546432)  
CO-AUTOR: CÍNTIA BRITO PRUNDENTE DA SILVA (00945476108)  
CO-AUTOR: SINARA CYBELLE TURÍBIO E SILVA (05577033446) 

 
 

CÓDIGO: SB0817 
TÍTULO: ADAPTAÇÕES MORFO-ANATÔMICAS AO AMBIENTE AQUÁTICO EM 
LUDWIGIA 
ALUNO: ARTHUR SERGIO CAVALCANTI DE FRANÇA (06327068480) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA (05746118435)  
CO-AUTOR: DAYANA MELO TORRES (05880283470)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PATRÍCIA DA SILVA RUFINO (06615358433) 

 
 

CÓDIGO: SB0819 
TÍTULO: DESCRIÇÃO DO CARIÓTIPO DE ANASTREPHA ALVEATA STONE 
(DÍPTERA: TEPHRITIDAE) 
ALUNO: ANDRÉIA MARIZ DE MEDEIROS (00944787401) 
ORIENTADOR: SEBASTIÃO CARLOS ALBERTO MAIA (13073796487)  
CO-AUTOR: INÊS REGINA DE ARAÚJO MOURA CUNHA (49836676449)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415) 

 
 

CÓDIGO: SB0823 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE FILMES À BASE DE XILANA E EUDRAGIT® S-100 
PARA REVESTIMENTO DE COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 
ALUNO: MONIQUE C. S. GOMES (07244427409) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)  
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)  
CO-AUTOR: PENELOPE DE LIMA BEZERRA (06340901433) 

 
 

CÓDIGO: SB0824 
TÍTULO: COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE ANASTREPHA ALVEATA 
STONE (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM LABORATÓRIO 
ALUNO: EMANOELLY ROBERTA DE CARVALHO MORAIS (05333009406) 
ORIENTADOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: SEBASTIÃO CARLOS ALBERTO MAIA (13073796487)  
CO-AUTOR: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415) 
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CÓDIGO: SB0826 
TÍTULO: ESTUDO IN SILICO DO POLIMORFISMO DE GENES PARA 
TIORREDOXINA H DA CANA-DE-AÇÚCAR 
ALUNO: TIARA SOUSA CABRAL (05582173463) 
ORIENTADOR: PAULO SÉRGIO MARINHO LÚCIO (49188178404)  

 
 

CÓDIGO: SB0831 
TÍTULO: CITOTOXIDADE E MUTAGENICIDADE INDUZIDAS POR OXIGÊNIO 
SINGLETE EM CEPAS BACTERIANAS PROFICIENTES E DEFICIENTES EM MUTY 
ALUNO: ACARÍZIA EDUARDO DA SILVA (04904064402) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: ANA HELENA SALES DE OLIVEIRA (01207897442)  

 
 

CÓDIGO: SB0836 
TÍTULO: CORPO, APARÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
ALUNO: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414) 
ORIENTADOR: JOSÉ PEREIRA DE MELO (23042109453)  

 
 

CÓDIGO: SB0837 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA E DE SAÚDE DA ÁREA 12 
DO PSF DE NOVA CIDADE NATAL/RN 
ALUNO: RAFAELLA LEITE FERNANDES (05537471426) 
ORIENTADOR: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)  
CO-AUTOR: DEBORA GURGEL COSTA (05560847488)  
CO-AUTOR: BETSABÉIA CECÍLIA LIMA DA COSTA (04198055408)  
CO-AUTOR: DANIELE VIEIRA (00800897471) 

 
 

CÓDIGO: SB0840 
TÍTULO: RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE HUMANA IDENTIFICADOS 
NO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
ALUNO: DEBORA GURGEL COSTA (05560847488) 
ORIENTADOR: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)  
CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES (05537471426)  
CO-AUTOR: BETSABÉIA CECÍLIA LIMA DA COSTA (04198055408)  
CO-AUTOR: GISLENE FREIRE DE MELO (03030167445) 

 
 

CÓDIGO: SB0844 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DO EXTRATO AQUOSO 
DE BAUHINIA MONANDRA EM RATOS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS POR 
STREPTOZOTOCINA 
ALUNO: YONARA MONIQUE DA C. OLIVEIRA (06147471473) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA (20054548420)  
CO-AUTOR: JOSÉ WILKER ALMEIDA CÂMARA (05148267461)  
CO-AUTOR: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417)  
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CÓDIGO: SB0848 
TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE PRÁTICA ESPORTIVA, AMBIENTE FAMILIAR E 
DESEMPENHO ESCOLAR: ATUAÇÃO DO PROJETO NOVA DESCOBERTA (PND) 
NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ULISSES DE GÓIS 
ALUNO: ALEXANDRE CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA (01042438480) 
ORIENTADOR: HORÁCIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  
CO-AUTOR: JOÃO ROBERTO LIPAROTTI (20090331915)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (07123213491)  
CO-AUTOR: PAULO CÉSAR FORMIGA RAMOS (00320382400) 

 
 

CÓDIGO: SB0853 
TÍTULO: ANÁLISE DE SEQÜÊNCIAS HOMÓLOGAS À 3-METIL-ADENINA POR 
COMPLEMENTAÇÃO EM ESCHERICHIA COLI 
ALUNO: ADILSON SILVA DA TRINDADE (05368064462) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  

 
 

CÓDIGO: SB0856 
TÍTULO: ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL, ALIMENTAÇÃO E IMC DE 
ESCOLARES DE 7 A 12 ANOS 
ALUNO: FILIPE FERREIRA DA COSTA (01229088482) 
ORIENTADOR: JOÃO ROBERTO LIPAROTTI (20090331915)  

 
 

CÓDIGO: SB0861 
TÍTULO: LEVANTAMENTO PRELIMINAR DOS LEPIDOPTERA DIURNOS DA 
PRAIA DE BÚZIOS, NÍSIA FLORESTA,RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: TIEME ESTELA DE SOUSA (00969056460) 
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTÔNIO VARELA-FREIRE (09827374400)  

 
 

CÓDIGO: SB0863 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA SENSIBILIDADE DO CULTIVO DE MYSIDOPSIS 
JUNIAE SILVA, 1979 (CRUSTACEA: MYSIDACEA) NO ECOTOX-LAB/DOL/UFRN 
ATRAVÉS DE TESTES DE TOXICIDAD 
ALUNO: ANA ANITA ALEXSANDRA SEIXAS DE CASTRO (01178428427) 
ORIENTADOR: GUILHERME FULGÊNCIO DE MEDEIROS (03935531400)  
CO-AUTOR: JAÍSA MARÍLIA DOS SANTOS MENDONÇA (05938347475)  
CO-AUTOR: ACARÍLTON EDUARDO DA SILVA (06589187452)  
CO-AUTOR: NANI ADAMI ROSSETTI (04655399473) 
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CÓDIGO: SB0867 
TÍTULO: STAPHYLOCOCCUS SPP RESISTENTES À METICILINA COM 
PROVÁVEL RESISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA HETEROGÊNEA AOS 
GLICOPEPTÍDEOS (HGISA) 
ALUNO: CECÍLIA OLÍVIA P DE OLIVEIRA (01235685446) 
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: ERMETON DUARTE DO NASCIMENTO (84894245434)  
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409) 

 
 

CÓDIGO: SB0870 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE HORMONIOTERÁPICOS UTILIZADOS NO 
TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA PELO PROTOCOLO EDSTAC 
(ENDOCRINE DISRUPER SCREENING AND TEST ADVISORY COMITT 
ALUNO: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: JULIANO DE SOUZA COSTA (03592892401)  

 
 

CÓDIGO: SB0872 
TÍTULO: EFEITO DA SALINIDADE NOS PARÂMETROS HEMATO-
IMUNOLÓGICOS DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 
ALUNO: JULIANNE SOUTO DE OLIVEIRA SOUZA (00823072452) 
ORIENTADOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
CO-AUTOR: MAYCON MACHADO DE MEDEIROS (04804650458)  
CO-AUTOR: TIAGO LANDEIRA NUNES COSTA (05187750461) 

 
 

CÓDIGO: SB0873 
TÍTULO: EFEITO DO TAMOXIFENO NO PERFIL ELETROFORETICO E NA 
DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM RATOS DIABETICOS 
ALUNO: JOSÉ WILKER ALMEIDA CÂMARA (05148667461) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (05410395808)  
CO-AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA (20054548420)  
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (01186161450)  
CO-AUTOR: MARCELA ABBOTT GALVÃO URURAHY (04530627411) 
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CÓDIGO: SB0876 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DO CAMARÃO 
LITOPENAEUS VANNAMEI CORRELACIONADOS COM A PRESENÇA DO 
IHHNV. 
ALUNO: MAYCON MACHADO DE MEDEIROS (04804650458) 
ORIENTADOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: CIMÁRIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: LUCIANA DE CASTRO MEDEIROS (04882456486)  
CO-AUTOR: JULIANNE SOUTO DE OLIVEIRA SOUZA (00823072452) 

 
 

CÓDIGO: SB0879 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA FLORA E DA HERPETOFAUNA DO 
MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO - RN 
ALUNO: NAAMA PEGADO FERREIRA (06568442488) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA TERESA NASCIMENTO DE MEDEIROS (01189305402)  

 
 

CÓDIGO: SB0881 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO CICLO ESTRAL DE RATOS 
WISTAR FÊMEAS 
ALUNO: LUZIANA DE AZEVEDO FIRMINO (03493532474) 
ORIENTADOR: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA (20054548420)  
CO-AUTOR: FRANCISCO PAULO FREIRE NETO (00978192478)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAÚJO ALMEIDA (05092987456)  
CO-AUTOR: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417) 

 
 

CÓDIGO: SB0886 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
OFERECIDA NA REDE MUNICIPAL DE NATAL-RN 
ALUNO: CLEIDE VASCONCELOS FRANCO DE OLIVEIRA (04663838430) 
ORIENTADOR: LIANA GALVÃO BACURAU PINHEIRO (25448765491)  
CO-AUTOR: VALTEMIA PORPINO GOMES COSTA (82925798420)  

 
 

CÓDIGO: SB0891 
TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PORTADOR 
DE SÍNDROME DE DOWN E FENDA PALATINA 
ALUNO: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
CO-AUTOR: ANA VALÉRIA SOUZA DE MEDEIROS NOBRE (02683511477) 
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CÓDIGO: SB0893 
TÍTULO: POLIMORFISMO CROMÁTICO EM HELICONIUS ERATO 
ALUNO: CRISTIANA ENGELMANN (00753949016) 
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  

 
 

CÓDIGO: SB0894 
TÍTULO: O PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM FACE À ESCABIOSE 
E BAIXO PESO:ESTUDO DE CASO. 
ALUNO: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493)  

 
 

CÓDIGO: SB0898 
TÍTULO: DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE CARANGUEJOS ERMITÕES 
(CRUSTACEA, ANOMURA) NO INFRA-LITORAL DA PRAIA DE BÚZIOS, RN 
ALUNO: ANA LUISA PIRES MOREIRA (05894243432) 
ORIENTADOR: ELINEÍ ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
CO-AUTOR: LAÍSSA MACÊDO TORRES (83750916420)  
CO-AUTOR: ÂNGELA MARÍLIA FREITAS GALVÃO (04993035407)  

 
 

CÓDIGO: SB0899 
TÍTULO: TRANSPLANTE RENAL – REFLEXÃO SOBRE AS DIRETRIZES E OS 
MITOS. 
ALUNO: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493)  
CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  

 
 

CÓDIGO: SB0901 
TÍTULO: ESTUDO DOS MACROINVERTEBRADOS ASSOCIADOS AO FOLHIÇO 
EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: MATA DO JIQUI, PARNAMIRIM, RN 
ALUNO: DANIEL REIS MAIOLINO DE MEDONÇA (04530724450) 
ORIENTADOR: ELINEÍ ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  

 
 

CÓDIGO: SB0902 
TÍTULO: VISITAS DOMICILIÁRIAS DO(A) ENFERMEIRO(A) AO IDOSO NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): PERSPECTIVA DE IDOSOS E 
FAMILIARES DA ÁREA ADSTRITA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE 
FELIPE CAMARÃO II, DISTRITO SANITÁRIO OESTE, NATAL-RN 
ALUNO: RENATA SILVA SANTOS (00880689439) 
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
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CÓDIGO: SB0903 
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO NA DETECÇÃO DE DOENÇAS 
AUTO-IMUNES 
ALUNO: MILENA THAÍSA FIGUEIRÊDO DE ARAÚJO (01305768400) 
ORIENTADOR: VALÉRIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425)  
CO-AUTOR: RENAN ARAUJO GOIS (04952302431)  

 
 

CÓDIGO: SB0907 
TÍTULO: ANÁLISE DO TECIDO HEPÁTICO EM RATOS WISTAR SUBMETIDOS A 
UMA DIETA RICA EM ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS E 
POLIINSATURADOS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 
ALUNO: ANA CELLY B CRUZ (03552563474) 
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
CO-AUTOR: CREUZA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO (07720831420)  
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487) 

 
 

CÓDIGO: SB0915 
TÍTULO: CORPOREIDADE, LUDICIDADE, EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
ALUNO: RAFAELLA KALINE COSTA XAVIER (06518634499) 
ORIENTADOR: ÁGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (09062157491)  

 
 

CÓDIGO: SB0918 
TÍTULO: MODULAÇÃO LEUCOCITÁRIA INDUZIDA POR β-1,3 GLUCANA 
INSOLÚVEL 
ALUNO: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425) 
ORIENTADOR: VALÉRIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIRÊDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: RENAN ARAUJO GOIS (04952302431)  

 
 

CÓDIGO: SB0919 
TÍTULO: ESTRUTURA POPULACIONAL E PARASITOSE EM GATOS NO 
CAMPUS DA UFRN 
ALUNO: LEONARDO HENRIQUE TEIXEIRA PINTO (22682916856) 
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
CO-AUTOR: RODRIGO BELLEZONI (29569090880)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE OLIVEIRA FILIPPO LOPES (28824656889)  
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CÓDIGO: SB0920 
TÍTULO: SOBRE A CONDUTIVIDADE ELETRÔNICA DA MOLÉCULA DO DNA 
ALUNO: ANA BEATRIZ M.L. ALBUQUERQUE (03100010485) 
ORIENTADOR: EUDENILSON L. ALBUQUERQUE (05011124487)  

 
 

CÓDIGO: SB0921 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE PSA EM MULHERES COM CÂNCER 
DE MAMA: ESTUDOS PRELIMINARES 
ALUNO: JOSEANA SILVA DE AQUINO (048699184-9) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHRISTINA CRUZ ROCHA (012852724-1)  
CO-AUTOR: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (04871349403)  
CO-AUTOR: ROSANINNY MARIA MOURA LIMA (05174611450) 

 
 

CÓDIGO: SB0933 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE CERATITE FÚNGICA EM PACIENTES ATENDIDOS NO 
HOSPITAL ONOFRE LOPES, NATAL/ RN 
ALUNO: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PAIVA VIEIRA (13052519468)  
CO-AUTOR: MARTA DANIELLE DE ALMEIDA PIMENTA (01211597440)  

 
 

CÓDIGO: SB0937 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DE FOSFATASE 
ÁCIDA DE MEMBRANA DE LINFÓCITOS HUMANOS 
ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO E SILVA (01135105430) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425)  

 
 

CÓDIGO: SB0938 
TÍTULO: CLASSIFICADORES BAYESIANOS E SUAS APLICAÇÕES NO 
RECONHECIMENTO DE PROMOTORES PROCARIÓTICOS 
ALUNO: ILUENY CONSTANCIO CHAVES DOS SANTOS (03464957411) 
ORIENTADOR: ROBINSON L. DE S. ALVES (79071309487)  
CO-AUTOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
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CÓDIGO: SB0941 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES ATENDIDOS EM 
LABORATÓRIOS PRIVADO E PÚBLICO DA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: ELAINE CHRISTINA CRUZ ROCHA (01285272413) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA DE ARAÚJO MOURA LEMOS (70155780425)  
CO-AUTOR: ALINE MOURA FIRMINO E SILVA (01135105430)  
CO-AUTOR: JOSEANA SILVA DE AQUINO (048699184-9)  
CO-AUTOR: ROSANINNY MARIA MOURA LIMA (05174611450) 

 
 

CÓDIGO: SB0945 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DE UM ISOLADO DE TYPANOSOMA 
CRUZI NO SEMI-ÁRIDO POTIGUAR 
ALUNO: CLAUDIA KELY G. ZELENOY (85047155404) 
ORIENTADOR: ANTONIA CLAUDIA J. CÂMARA (43007600472)  
CO-AUTOR: ADALBERTO ANTÔNIO VARELA-FREIRE (09827374400)  

 
 

CÓDIGO: SB0949 
TÍTULO: CRISES EPILÉPTICAS EM CRIANÇAS COM HIDROCEFALIA 
ATENDIDAS NO HOSPITAL DE PEDIATRIA PROFESSOR HERIBERTO BEZERRA - 
UFRN 
ALUNO: ABDIEL DE LIRA ROLIM (06467101413) 
ORIENTADOR: ÁUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (06445171400)  
CO-AUTOR: RAIMUNDO FRANCISCO DE AMORIM JÚNIOR (06460479496)  
CO-AUTOR: RODRIGO DE HOLANDA MENDONA (06537603455) 

 
 

CÓDIGO: SB0950 
TÍTULO: DETERMINANTES GENÉTICOS E AMBIENTAIS ENVOLVIDOS NA 
SUSCETIBILIDADE À HANSENÍASE: A BUSCA ATIVA DE CASOS NOVOS. 
ALUNO: GABRIEL ÂNGELO DE ARAÚJO SAMPAIO (05557458484) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERÔNIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: MARIA LUÍSA DO NASCIMENTO MOURA (04522991444)  
CO-AUTOR: PRISCILLA FIGUEIREDO CAMPOS DA NÓBREGA (01276002483)  
CO-AUTOR: ROBERTA LACERDA ALMEIDA DE MIRANDA (03412115401) 

 
 

CÓDIGO: SB0953 
TÍTULO: HIDROCEFALIA E BEXIGA NEUROGÊNICA: ESTUDO DAS 
PROVÁVEIS ETIOLOGIAS 
ALUNO: RODRIGO DE HOLANDA MENDONA (06537603455) 
ORIENTADOR: ÁUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (06445171400)  
CO-AUTOR: RAIMUNDO FRANCISCO DE AMORIM JÚNIOR (06460479496)  
CO-AUTOR: ABDIEL DE LIRA ROLIM (06467101413) 
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CÓDIGO: SB0959 
TÍTULO: TOPIRAMATO COMO DROGA DE ADIÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA 
CLÍNICA EM CRIANÇAS COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA 
E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE 
ALUNO: JULLIANA NOBRE OLIVEIRA (00982444427) 
ORIENTADOR: ÁUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463)  

 
 

CÓDIGO: SB0960 
TÍTULO: DINÂMICA POPULACIONAL E MORFOLOGIA DO OTÓLITO DO 
CENTROPOMUS UNDECIMALIS BLOCH, 1972 (PERCIFORMES, 
CENTROPOMIDAE), DO ESTRUARIO DO RIO POTENGÍ, NATAL, 
ALUNO: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO (04623697495) 
ORIENTADOR: HÉLIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  

 
 

CÓDIGO: SB0965 
TÍTULO: STEGASTES ROCASENSIS E S. SANCTIPAULI (PERCIFORMES, 
POMACENTRIDAE). POSSÍVEL SINONÍMIA CORROBORADA POR 
MARCADORES MOLECULARES DE RAPD E MTDNA 16S. 
ALUNO: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (00947093435) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
CO-AUTOR: CLEBER SANTOS GOMES (03804871445)  
CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JR. (00839782403)  

 
 

CÓDIGO: SB0968 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS FATORES PROGNÓSTICOS DA CONVULSÃO 
FEBRIL INDICATIVOS DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO APÓS A PRIMEIRA 
CRISE 
ALUNO: GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA LIMA (04368480406) 
ORIENTADOR: ÁUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: LUCIRENE AQUINO (01182716440)  

 
 

CÓDIGO: SB0972 
TÍTULO: PERFIL DOS PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR 
ATENDIDOS NO HOSPED-UFRN DE 2003 A 2006 
ALUNO: VANESSA PATRÍCIA SOARES DE SOUSA (05632230490) 
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: DAYSE ALEIXO BEZERRA (06045372476)  
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CÓDIGO: SB0974 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DE PSYCHOTRIA SP. COLETADA NUMA 
ÁREA DE MATA ATLÂNTICA EM NATAL - RN 
ALUNO: VÍTOR SAMPAIO DE ARAÚJO (05072666417) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHSTON (26948390889)  
CO-AUTOR: LEONARDO EMMANUEL FERNANDES DE CARVALHO 
(05971897497)  
CO-AUTOR: FABRÍCIO RODRIGUES CAMACHO (06831545408)  
CO-AUTOR: ALEX MARTINS NOBRE (00791673499) 

 
 

CÓDIGO: SB0975 
TÍTULO: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES: RELAÇÃO 
ENTRE GÊNEROS E SEU EMBASAMENTO CULTURAL 
ALUNO: BETSABÉIA CECÍLIA LIMA DA COSTA (04198055408) 
ORIENTADOR: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)  
CO-AUTOR: DANIELE VIEIRA (00800897471)  
CO-AUTOR: GISLENE FREIRE DE MELO (03030167445)  
CO-AUTOR: DEBORA GURGEL COSTA (05560847488) 

 
 

CÓDIGO: SB0978 
TÍTULO: USO DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR NA 
CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO 
ALUNO: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474) 
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (44420773472)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401) 

 
 

CÓDIGO: SB0979 
TÍTULO: USO DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR NA 
CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E 
ÁCIDO FÓLICO 
ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401) 
ORIENTADOR: NEDJA SUELY FERNANDES (44420773472)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474) 
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CÓDIGO: SB0988 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA 
O TRANSBORDAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA PRAIA DE 
PONTA NEGRA, NATAL-RN. 
ALUNO: INGRID MEDEIROS BEZERRA (01175137413) 
ORIENTADOR: MAGNÓLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAÚJO 
(51274957400)  

 
 

CÓDIGO: SB0991 
TÍTULO: ESTUDO PILOTO SOBRE AS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS (DFS) 
EM PACIENTES ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DA MEJC: PERFIL DA 
AMOSTRA E ANÁLISE GERAL DOS ESCORES 
ALUNO: PATRÍCIA CARVALHO PALHANO (05222688461) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: HELENO DE PAIVA OLIVEIRA (06413169419)  
CO-AUTOR: VIRGILIO SERQUIZ DE AZEVEDO (06521662457)  
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (01817820737) 

 
 

CÓDIGO: SB0994 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS ESCORES QUE 
CARACTERIZAM AS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS (DSF) EM RELAÇÃO À 
ESCOLARIDADE E RENDA FAMILIAR D 
ALUNO: LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS (05053549427) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: ADRIANA VALESKA BASTOS FERNANDES DANIEL (03372047486)  
CO-AUTOR: RAFAELA BRITO BEZERRA PINHEIRO (04879512478)  
CO-AUTOR: SARAH DE LIMA ALLOUFA (01176616439) 

 
 

CÓDIGO: SB0995 
TÍTULO: ANÁLISE PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOBRE DISFUNÇÕES 
SEXUAIS FEMININAS (DSF) EM RELAÇÃO À IDADE E TEMPO DE 
CONVIVÊNCIA MARITAL 
ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (01210402408) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: MAÍRA DE ARAÚJO BARROS XAVIER (03518436473)  
CO-AUTOR: SINARA RAIANA C. O. P. DE FIGUEIREDO (06454504430)  
CO-AUTOR: JOÃO BENÉVOLO XAVIER NETO (07479824491) 
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CÓDIGO: SB0997 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL, 
NO HOSPITAL DR. LUIZ ANTÔNIO, EM NATAL/RN 
ALUNO: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200) 
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Resumo:  
 
O objetivo do estudo foi avaliar o perfil lipídico das pacientes com câncer de mama sob tratamento 
quimioterápico atendidas no Hospital Dr. Luiz Antônio-Natal/RN. A amostra foi composta por 28 
pacientes com idade acima de 21 anos em tratamento quimioterápico adjuvante. O perfil lipídico 
foi avaliado considerando as concentrações de colesterol total, triglicerídios, LDL e HDL , 
classificando-se segundo os pontos de corte da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2001). A 
média de idade das pacientes foi 51,7 ± 9,4 anos, estando 50% (n=14) das pacientes na faixa entre 
50-60 anos. Os tipos de medicações mais utilizados foram o CMF (36%; n=10) e a AC (32%; 
n=9). Identificou-se que 71% (n=20) das pacientes tinham concentrações de triglicerídios 
classificadas entre limítrofe, alto e muito alto. Para o colesterol total, 61%(n=17) demonstraram 
valores limítrofes ou altos. A maioria das pacientes (54%, n=15) apresentou concentrações de 
LDL classificadas entre limítrofe, alto e muito alto. É preocupante o fato de 35% (n=10) das 
pacientes estarem com HDL baixo e 58% (n=16) na faixa entre 40-60mg/dL Conclui-se que as 
alterações do perfil lipídico são marcantes nesta população, caracterizadas especialmente pela 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e valores de HDL próximos aos limites mínimos, 
classificando-a em risco para o desenvolvimento de doenças crônica não-degenerativas. O 
acompanhamento dietético deve ser instituído para o tratamento das dislipidemias no grupo 
estudado. 
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Resumo:  
 
Os Glicosaminoglicanos são heteropolissacarídeos presentes em todos os organismos que 
apresentam organização tissular. Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação 
destes compostos. Este trabalho objetiva identificar glicosidases e sulfatases no músculo do 
caranguejo Ucides cordatus. Os músculos foram homogeneizados utilizando tampão acetato de 
sódio 0,1 M, pH 5,0 e centrifugados a 15.000 RPM, a 4ºC. O extrato bruto foi utilizado para o 
fracionamento com sulfato de amônio em três etapas de saturação: 0-30% (FI); 30-50% (FII) e 50-
80% (FIII). Alíquotas destas e do extrato bruto foram testadas com derivados do p-nitrofenil: β-D-
galactosaminídeo, sulfato, α-L-fucopironosídeo, β-D-xilosídeo, β-D-glucosaminídeo, β-D-
manosídeo, β-D-N-acetilglucosaminídeo e α-D-glucosaminídeo. No extrato bruto identificou-se a 
presença das enzimas β-D-galactosaminidase, α-L-fucosidase, β-D-xilosidase, β-D-manosidase, β-
D-N-acetilglucosaminidase e α-D-glucosaminidase. A maioria das enzimas foram precipitadas em 
FI e as melhores atividades específicas encontradas nessa fração foram das enzimas: α-D-
glucosaminidase, β-D-N-acetilglucosaminidase e a α-L-fucosidase. As atividades sulfatásica e β-
D-glucosaminidásica, apesar de não terem sido identificadas no extrato bruto, apresentaram 
atividades significativas em F-I. Todas as atividades enzimáticas apresentaram-se muito baixas nas 
frações F-II e F-III.
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Resumo:  
 
Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação de Glicosaminoglicanos, 
carboidratos presentes em todos os organismos que apresentam organização tissular. A cabeça e a 
musculatura dos camarões da espécie Litopenaeus schimitti foram removidos e homogeneizados 
utilizando tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0. Em seguida, centrifugados a 15.000 RPM, a 4ºC 
e os extratos brutos utilizados para posterior fracionamento com sulfato de amônio. Este foi 
realizado em três etapas de saturação: 0-30% (FI); 30-50% (FII); 50-80% (FIII). As atividades 
enzimáticas foram identificadas utilizando-se os derivados do p-nitrofenil: b-D-galactosaminídeo, 
sulfato, a-L- fucopiranosídeo, b-fucopiranosídeo, b-D-xilosídeo, b-D-glucosaminídeo, b-D-
manosídeo, b-D-N-acetilglucosaminídeo e a-D-glucosaminídeo. Os resultados mostraram que, nos 
extratos brutos do músculo e cabeça do camarão foram identificadas todas as atividades 
pesquisadas, mas que a b-D-galactosaminidase e b-D-Nacetilglucosaminidase foram maiores com 
atividades específicas (AE) de 0,011 e 0,010, respectivamente. Os resultados com as frações 
mostraram maior AE das enzimas a-L-fucopiranosidase e a-D-glucosaminidase na F-III de 
músculo, enquanto maior atividade das enzimas b-D-galactosamidase e b-D-N-
acetilglucosaminidase foi identificada na fração F-II da cabeça do camarão. 
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Resumo:  
 
As atividades dos Glicosaminoglicanos são dependentes da sulfatação. As sulfatases são enzimas 
que removem grupos sulfato de uma variedade de moléculas. Uma sulfatase do fígado do molusco 
Aplysia cervina foi purificada com sulfato amônio (F-50-80%), acetona (F-0,9 vol.), Heparina-
Sepharose CL-6B e imobilizadas sobre Dacrons ferromagnéticos. Os Dacrons menores e maiores 
que 250 mm foram ativados com a adição de glutaraldeido a 2, 5 e 12,5% por 2 horas e usados 
como suporte. A sulfatase foi imobilizada durante 12 h, sob agitação. Em seguida foram realizadas 
dosagens de proteína. Os resultados foram dados como percentuais de imobilização. Para 
determinação das atividades enzimáticas foi adicionado o p-Nitrofenil sulfato na concentração de 
6mM às enzimas imobilizadas durante 15 min a 55ºC, como ainda as heparinas comerciais clexane 
e liquemine. Os resultados obtidos utilizando os Dacron menor e maior que 250 mm mostraram 
maior porcentagem de imobilização da sulfatase quando foram ativados com 5% de glutaraldeído. 
A atividade enzimática foi maior quando esta foi imobilizada no Dacron menor que 250 mm 
ativado com 12,5 % de glutaraldeído e o melhor tempo de ativação para este foi de 120 minutos. 
Ensaios realizados com a sulfatase solúvel e as haparinas comerciais clexane e liquemine 
mostraram maior atividade sobre a liquemine enquanto com a sulfatase imobilizada maior 
degradação foi verificada sobre a clexane indicando seu potencial uso biotecnológico. 
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Resumo:  
 
Estudo de intervenção quase-experimental não controlado e não randomizado, objetivando avaliar 
a efetividade do banho de chuveiro para o conforto da dor de parturientes durante o trabalho de 
parto. Utilizamos como instrumento de avaliação da dor das parturientes a Escala Analógica 
Visual, que afere a intensidade da dor por meio de escores de 0 a 10. A coleta foi realizada com 30 
parturientes, tendo como local de pesquisa a Unidade de Parto Humanizado da Maternidade 
Escola Januário Cicco/UFRN em Natal/RN. O banho de chuveiro foi oferecido às parturientes na 
fase ativa do trabalho de parto entre 8 e 9 centímetros de dilatação. A aferição da intensidade dessa 
dor era realizada após a contração sem a utilização do banho de chuveiro e logo após sua 
intervenção. Como resultados, observamos o antes e o após da técnica do banho de chuveiro, pela 
efetividade de sua aplicação, tendo em vista o p=valor da estratégia, que, de 8 para 9 cm de 
dilatação, no antes, a intensidade da dor foi de 9,2 para 9,8 respectivamente, tendo-se um aumento 
na intensidade de 0,6. Ao ser administrado o banho de chuveiro, ou seja, o após, de 8 para 9 cm de 
dilatação, a intensidade da dor foi de 6,7 para 7,3 respectivamente, considerando-se um aumento 
de 04 nessa intensidade. Concluímos, portanto, que o banho de chuveiro é uma técnica efetiva, 
proporcionando conforto e alívio na dor das parturientes pesquisada, como mostra o p=valor da 
estratégia aplicada. 
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Resumo:  
 
A promoção de saúde no ambiente escolar vem sendo preocupação dos órgãos de saúde e 
educação internacionais e nacionais. A população estudantil caracteriza-se por uma maior 
susceptibilidade à infecções, já que passam por constantes mudanças como as do sistema 
imunológico e algumas evoluções persistem até a adolescência. Desta forma, o trabalho teve a 
finalidade de avaliar a qualidade microbiológica da água utilizada na produção da Alimentação 
Escolar das escolas municipais da cidade de Natal – RN. Foram estudadas 27 escolas e analisadas 
04 amostras, de cada escola, coletadas em semanas diferentes, nas quais foi determinado o NMP 
de Coliformes à 45°C e o NMP de Coliformes à 35°C. Constatou-se que das 108 amostras 
analisadas, 31 (29%) encontram-se com valores superiores ao padrão proposto pela Portaria 
518/04, com relação aos coliformes totais e 26 (24%) no que se refere aos coliformes 
termotolerantes. As zonas que mostraram o maior e menor percentual de contaminação foram a 
Norte e a Sul, respectivamente. As amostras contaminadas são classificadas como impróprias para 
o consumo humano segundo a legislação vigente. Portanto faz-se necessário que os órgãos 
competentes estabeleçam um controle mais rigoroso da qualidade da água dos estabelecimentos de 
ensino público, objetivando a diminuição da ocorrência de surtos diarréicos ou viróticos que 
acometem os consumidores da Alimentação Escolar das escolas municipais da cidade de 
Natal/RN. 
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Resumo:  
 
Estudo de intervenção quase-experimental não controlado e não randomizado, objetivando avaliar 
a efetividade de estratégias não Farmacológicas (ENF), no alívio da dor de parturientes na fase 
ativa do trabalho de parto, tais como, exercícios respiratórios, relaxamento muscular e massagem 
lombar. O local foi a Unidade de Parto Humanizado da Maternidade Escola Januário 
Cicco/UFRN, em Natal/RN e a coleta realizada com 30 parturientes. Na avaliação das ENF 
utilizamos a Escala Analógica Visual (EAV) que afere a intensidade da dor por meio de escores de 
0 a 10. As ENF foram aplicadas nos 6, 8 e 9 centímetros de dilatação do colo uterino, às quais 
deveriam apresentar um índice ≥ 80% de concordância entre as pesquisadas. Como resultados, 
observamos diferença significativa no alívio da dor das parturientes, ao verificarmos resultados do 
p=valor nos 6, 8 e 9 cm de dilatação. Antes de aplicadas as ENF, houve incremento na intensidade 
da dor referido pelas parturientes com o uso da EAV, enquanto que após a intervenção das ENF 
sua efetividade é notória segundo os resultados: com 6 cm de dilatação o antes teve como 
resultado 6,6 e após 5,7; nos 8 cm, o antes foi de 9,4 e o após 7,2; e nos 9 cm o antes resultou em 
9,9 e o após 8,2. Concluímos, que a efetividade de ENF no alívio da dor de parturientes deve ser 
considerada de importância para futuras investigações e aplicação das mesmas em outras 
mulheres, tendo em vista o reduzido número de estudos sobre a temática em questão. 

Palavras chave: Parturientes, Estratégias não farmacológicas, Alívio da dor



CÓDIGO: SB0048 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS PÓS-
QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE NO CÂNCER DE MAMA 
ALUNO: KENNY SOUZA DE AGUIAR (09555959757) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (21268843334) 

 

Resumo:  
 
Introdução: Os efeitos colaterais da quimioterapia podem comprometer a função 
ventilorrespiratória, decorrentes da diminuição da força e resistência muscular respiratória e 
conseqüente alteração dos volumes pulmonares. Objetivo:Comparar as Pressões Respiratórias 
Máximas em mulheres com câncer de mama submetidas ou não à quimioterapia neoadjuvante. 
Métodos: Participaram do estudo 31 mulheres sendo registrados diagnóstico, idade, IMC e 
quimioterapia. Na avaliação ventilorrespiratória foram utilizados um manovacuômetro Ger-Ar® e 
um ventilômetro Ferrari®.A comparação das médias foi realizada através do teste t de Student. 
Resultados: Do total da amostra, 93,4% tiveram diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante; a 
idade variou de 28 a 74 anos com média de 49,9±11; a média do IMC foi de 28,8±4,6; quanto aos 
quimioterápicos 95% fizeram uso de adriamicina e ciclofosfamida, 80% de fluoruracila, 30% de 
tamoxifeno e 5% de cisplatina e navelbin. Não foram observadas diferenças entre as médias 
respectivamente de PImáx –124±39 e –92±42 cmH2O; PEmáx 159±50 e 137±44 cmH2O; VC 
471±200 e 601±393 L, entretanto quando relacionada ao fator idade houve diferença significativa 
quando comparados os grupos (p=0,015). Conclusão: Não há diferença significativa na função 
ventilorrespiratória em mulheres com câncer de mama submetidas à quimioterapia, entretanto 
observamos uma forte associação entre a idade e a diminuição da PImax independentemente do 
uso de quimioterápicos neoadjuvantes. 

Palavras chave: quimioterapia, câncer de mama, pressões respiratórias máximas



CÓDIGO: SB0057 
TÍTULO: MEDOS DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO: CAUSAS E FORMAS DE 
AJUDAR A SUPERÁ-LOS 
ALUNO: JULIANA BANDEIRA E SILVA (01205395199) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: HERIBERTO DE SOUZA AGUIAR (01320182410)  
CO-AUTOR: EUDES EULER DE SOUZA LUCENA (01360681409)  
CO-AUTOR: DIVIANE ALVES DA SILVA (04531246403)

 

Resumo:  
 
Este trabalho analisou a odontofobia, como um mal associado a sensações de medo e ansiedade 
que os pacientes apresentam, dificultando ou impedindo o atendimento odontológico, com 
repercussões na saúde bucal e geral. A população de estudo incluiu 40 pacientes do Sindmóveis, 
15 de um consultório particular e 105 de um plano odontológico totalizando 160 pacientes com 
idade variando entre 20 e 60 anos, no período de Junho (2000) à Março (2003). Os pacientes 
foram analisados na consulta inicial e durante o tratamento. As categorias de análise foram: medo, 
dor e imagem do dentista. Dos pacientes analisados, 80% foram considerados odontofóbicos e 
20% não odontofóbicos. O medo e a dor associada ao tratamento e ao dentista estão presentes na 
grande maioria dos relatos (80%); quanto à imagem associada ao dentista percebe-se uma 
melhoria de acordo com a evolução da prática odontológica, o que pode ser percebido comparando 
os relatos dos pacientes acima de 50 anos e na faixa etária de 20 a 30 anos. Deduz-se que a 
odontofobia é uma realidade no tratamento odontológico, que precisa ser combatido e prevenido 
por profissionais preocupados com os aspectos que envolvem a relação paciente-profissional, 
havendo a necessidade da associação entre a Psicologia e a Odontologia para uma melhor 
abordagem desse paciente.
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Resumo:  
 
Criptococcose é uma micose sistêmica, causada pelo Cryptococcus, um fungo que apresenta três 
variedades: C. neoformans var. neoformans, C. neoformans var. grubii, C. neoformans var. gattii. 
Os dois primeiros têm ampla distribuição mundial e o terceiro está limitado a regiões tropical e 
subtropical. É um fungo cosmopolita que vive em solos contaminados com excretas de pombos em 
regiões tropicais bem como associado ao Eucalyptus. Selecionou-se trabalhos na PUBMED, 
publicados entre 1995 e 2005, totalizando 13 publicações, nas quais se encontram casos clínicos 
em pacientes com ou sem AIDS. Nove desses estudos ocorreram nas regiões Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste, e três deles envolvem a região Norte e Nordeste, sendo verificadas as seguintes variáveis: 
autor (es), ano, localidade, número de casos investigados, agente(s) etiológico(s), sinais e 
sintomas, doença isolada ou associada, resposta imune e desfecho. Pôde-se constatar que a maior 
parte dos casos relatados ocorreu como coinfecção associada a Aids, sendo o agente etiológico 
mais freqüente o Cryptococcus neoformans var. neoformans. A ocorrência de C neoformans var. 
gattii está relacionada com áreas endêmicas, localizadas na região Norte e Nordeste. Os sinais e 
sintomas afetam, principalmente, o Sistema Nervoso Central e os pulmões. Os casos relatados 
apresentam limitações quanto ao desfecho da criptococose, possivelmente, devido ao fato de a 
patologia se desenvolver, principalmente, como uma co-infecção relacionada à Aids. 
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Resumo:  
 
O objetivo da pesquisa foi identificar as compreensões de saúde em estudantes do curso de 
Educação Física da UFRN, destacando a formação do conceito e a relação com as práticas 
corporais. Trata-se de uma pesquisa de natureza reflexiva, com base na fenomenologia. O grupo 
investigado foi composto de 42 estudantes de graduação (Licenciatura e Bacharelado) do curso de 
Educação Física da UFRN, de ambos os sexos e de todos os níveis (períodos). A análise dos dados 
revela que o conceito divulgado pela OMS é aceito por 59,6% dos estudantes. Em relação à 
formação do conceito de saúde, 76,2 % dos entrevistados se informam sobre as variadas questões 
de saúde através dos meios de comunicação em massa. Sobre saúde e estética, 55 % dos 
entrevistados não concordam que beleza é fundamental, mas se contradizem quando todos os 
hábitos pessoais estão voltados para uma busca incessante por um corpo esteticamente belo. Nesse 
sentido, 19 % relacionam-se com as práticas corporais com a finalidade de deixar o corpo em 
forma, ou seja, dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. Como conclusão do estudo, 
aponta-se a necessidade da Educação Física atentar para esses fenômenos sociais de forma crítica 
e ética, rompendo com a visão de corpo mecanizado e redimensionando o conceito de saúde e sua 
relação com as práticas corporais, para além dos ditames do culto ao corpo.
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Resumo:  
 
Sistemas magnéticos podem ser empregados por via oral como contraste para ressonância 
magnética abdominal. No entanto, considerando que a magnetita se dissolve em meio ácido, é de 
relevante interesse o desenvolvimento de sistemas que não se degradem no baixo pH do estômago. 
O objetivo deste trabalho foi minimizar a dissolução gástrica da magnetita através do revestimento 
com xilana. A síntese de magnetita foi realizada pela coprecipitação de sais de ferro em meio 
alcalino. Após a síntese, uma fração da amostra foi revestida por xilana pelo método da reticulação 
interfacial. Ambos os sistemas foram caracterizados por granulometria, magnetometria e 
microscopia. Adicionalmente, foi realizado o teste padrão de dissolução in-vitro das partículas 
com e sem revestimento polimérico a 37ºC, utilizando-se um dissolutor contendo solução ácida de 
HCl 0,1M sob agitação. Os resultados indicaram que a partir do protocolo proposto neste trabalho, 
obteve-se um sistema magnético gastro-resitente, visto que a dissolução em pH ácido foi 
drasticamente minimizada após o revestimento das partículas com a xilana. Em virtude da 
proteção conferida pelo polímero, o produto desenvolvido representa um sistema promissor para 
emprego por via oral. 
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Resumo:  
 
Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar o desempenho funcional de pacientes pós AVE 
durante um período de 6 meses. A pesquisa caracteriza-se como um estudo observacional do tipo 
analítico e longitudinal. A população foi composta por pacientes com AVE atendidos no Serviço 
de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e da Universidade Potiguar 
(UNP), no período compreendido entre fevereiro de 2004 a novembro de 2005 em Natal/RN, com 
uma amostra composta por 16 indivíduos. Para a avaliação funcional utilizou-se o Índice de 
Barthel (IB), sendo o mesmo aplicado por um mesmo investigador em três diferentes momentos: 
no primeiro deles, ocorreu em um período de até 3 meses pós AVE (A1); o segundo, 3 meses após 
a primeira aplicação (A2); e por fim, 6 meses após a primeira aplicação (A3). Para a análise 
estatística utilizou-se o software "Statistica 5.5", aplicando-se os testes de "Friedman" e o de 
"Wilcoxon". Neste estudo foi constatado um aumento na pontuação do IB, estatisticamente 
comprovado entre A1-A3 (p=0,001872) e A1-A2 (p=0,002865), enquanto que entre A2I-A3I este 
aumento não foi significante (p=0,352543). Assim, concluiu-se que houve melhora no 
desempenho funcional dos pacientes pós AVE durante os 6 meses de avaliação, evidenciando a 
necessidade de um atendimento precoce a estes pacientes. 
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Resumo:  
 
A identificação dos fatores de risco para cárie dentária é importante, principalmente em seus 
estágios iniciais. Neste sentido, o estudo objetivou avaliar os fatores de risco para lesão branca 
ativa de esmalte em escolares de 7 a 12 anos da rede pública de Natal/RN. Foi realizado um estudo 
de caso-contole, apresentando no grupo caso 273 indivíduos com lesão branca ativa de esmalte e, 
325 controles (sem a presença de lesão branca), pareados por idade, sexo e escola. As variáveis 
independentes foram idade, sexo, Índice de Placa Visível (IPV), Índice de Sangramento Gengival 
(ISG), CPO-s, ceo-s, CPOceo-s e nº de superfícies cariadas. Como resultado que não houve 
significância estatística para idade, sexo e ceo-s. Na análise univariada observou-se um aumento 
no risco de desenvolver lesão branca ativa de esmalte nos indivíduos com alto IPV (OR=15,5; IC 
95% 10,35-23,2), ISG (OR=2,86; IC 95% 2,05-3,99), CPO-s (OR=18,91; IC 95% 12,51-28,59), 
CPOceo-s (OR=10,22; IC 95% 7,01-14,91) e nº de superfícies cariadas (OR=5,47; IC 95% 3,85-
7,78). A análise de regressão logística identificou que ISG (OR=2,14; IC 95% 1,41-3,25) e CPO-s 
(OR=17,3; IC 95% 11,39-26,27) permaneceram como fator de risco independente para tais lesões, 
mantendo alta significância estatística (p<0,0001). Os resultados reafirmam a importância do 
controle mecânico do biofilme para prevenir o desenvolvimento da cárie em seu estágio inicial 
(lesão branca), sendo o ISG e o alto índice CPO-s os potenciais fatores de risco.
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Resumo:  
 
A Bauhinia monandra é uma espécie originada da Ásia, largamente difundida no mundo e com 
grande utilização na medicina popular. A sua atividade hipoglicemiante está associada a presença 
de uma glicoproteína específica a galactose, de origem não imunológica, denominada lectina 
BmoLL. Esta lectina pode ser responsável pela sinalização necessária à metabolização de glicose, 
e é obtida a partir da extração salina de folhas de B. monandra com posterior purificação em 
cromatografia de afinidade à carboidrato. O uso indiscriminado dos produtos ditos naturais por 
parte da população, em especial a mais carente, leva as autoridades sanitárias a preconizarem a 
realização de testes específicos, entre eles os de genotoxicidade. Desta forma, o objetivo deste 
estudo foi analisar o potencial genotóxico, por meio dos Testes de DNA plasmidial e da Exo-
nuclease III, e assim, verificar a ação da Lectina BmoLL em 4 concentrações distintas diante do 
DNA bacteriano. Os resultados mostraram que nas concentrações estudadas e de acordo com a 
metodologia empregada, a glicoproteína não foi capaz de gerar quebras na molécula de DNA 
plasmidial. Entretanto, o teste com exonuclease mostrou um pequeno aumento na quantidade de 
forma II sugerindo a presença de lesões no DNA alvo para esta enzima. Com base nestes 
resultados é possível concluir que o extrato de lectina purificada não é capaz de gerar danos de 
forma significativa, porém outros testes de mutagenicidade, como o teste de Ames deverá ser 
realizado.
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Resumo:  
 
A vaginite é uma infecção que ocorre em todas as idades ocasionada por diversos fatores, que 
podem modificar a flora bacteriana normal, tornando germes saprófitos em patogênicos. Os 
principais agentes causadores de vaginites, detectados por citologia cervicovaginal, são 
Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis e Cândida sp. O objetivo deste trabalho foi comparar 
a prevalência dos principais agentes causadores de vaginites nos anos de 2003 e 2004, que podem 
ser identificados pelo exame preventivo em pacientes atendidas no Centro de Saúde de Ponta 
Negra, em Natal-RN. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório retrospectivo de 1200 
laudos de citologias cervicovaginais, no período de 2003 e 2004. Das 600 citologias realizadas em 
2003 foram encontradas 70,5% negativas e 29,5% positivas para vaginites, sendo estas, 24,8% de 
G. vaginalis, 2,6% de T. vaginalis e 2,1% de Cândida sp. Das 600 citologias realizadas em 2004 
foram encontradas 59,2% negativas e 40,8% positivas para vaginites, sendo estas, 28,5% de G. 
vaginalis, 2,5% de T. vaginalis e 9,8% de Cândida sp. Diante do exposto, fica claro o crescente 
número de casos de vaginites ao comparar a positividade dos resultados de exames de 2003 com 
os de 2004, apesar das campanhas de rastreamento serem recomendadas em mulheres adultas 
jovens. Isto mostra uma real necessidade de ações mais efetivas de combate e, principalmente, de 
orientação de prevenção e forma de transmissão das vaginites.
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Resumo:  
 
A glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) é uma enzima importante no metabolismo 
eritrocitário e está envolvida no mecanismo antioxidante da célula. A deficiência de G-6-PD é a 
eritroenzimopatia mais comum e dentre as possíveis manifestações clínicas encontra-se a icterícia 
neonatal, que ocorre tipicamente em recém-nascidos com um a quatro dias de vida. O objetivo do 
estudo foi determinar a prevalência da deficiência de G-6-PD em recém-nascidos. No período de 
julho de 2005 a julho de 2006 foram analisadas 302 amostras de sangue de cordão umbilical e 33 
amostras de sangue venoso de neonatos com icterícia a esclarecer, oriundas da Clínica Materna, 
Maternidade Escola Januário Cicco, Hospital Central Coronel Pedro Germano, Hospital de 
Guarnição de Natal e Hospital Maternidade Dr. Sadi Mendes. A atividade enzimática nos dois 
grupos foi determinada pelo teste de redução da metahemoglobina. Foram encontrados 07 recém-
nascidos deficientes de G-6-PD dentre as amostras de sangue de cordão representando uma 
prevalência de 2,3% e 03 neonatos deficientes dentre aqueles com icterícia a esclarecer 
correspondendo a uma prevalência de 9,1%. Os resultados obtidos mostram a importância da 
triagem de indivíduos portadores da eritroenzimopatia em nossa população. Por outro lado, a 
identificação precoce de deficientes de G-6-PD é importante para o esclarecimento de casos de 
icterícia neonatal e prevenção de outras manifestações clínicas da desordem genética.

Palavras chave: glicose-6-fosfato desidrogenas, teste de redução da metahemogl, icterícia 
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Resumo:  
 
(Introdução)Os profissionais de enfermagem de nível médio que atuam em pronto-socorro 
participam ativamente das mais variadas situações de riscos ocupacionais e convivência com 
sofrimento e morte. Segundo Fischer (2004), o sono é a principal queixa dos trabalhadores, pois o 
sono diurno é perturbado tanto por motivos fisiológicos, por condições ambientais desfavoráveis 
ou compromissos domésticos. (Objetivos)Este trabalho pretende analisar como os trabalhadores de 
nível médio de enfermagem, que exercem suas atividades laborais em turno noturno, vivenciam 
cotidianamente seu trabalho e a recuperação do sono.(Metodologia)A coleta de informações foi 
baseada na história oral temática. A população estudada constou de 15 (quinze) trabalhadoras de 
enfermagem de nível médio, sendo 06 (seis) auxiliares e 09 (nove) técnicas que atuam diretamente 
no atendimento à clientela no setor de urgência. Os respondentes assinaram um termo de 
consentimento segundo o parecer 196/96 (CNS) e receberam uma carta explicativa sobre o 
trabalho e seus objetivos. (Resultados)As condições ambientais, como iluminação e ruídos, aliados 
a segunda jornada de trabalho que a mulher é submetida, o trabalho doméstico, que afeta a 
qualidade do sono e quantidade de horas de repouso diurno, o que indica a não recuperação do 
sono por parte das trabalhadoras. Há uma sobrecarga de trabalho no Pronto-Socorro, essa 
sobrecarga acarreta ressonâncias no nível emocional das trabalhadoras, conflitos nas relações 
inter-pessoais. 
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Resumo:  
 
Este estudo tem como objetivo elaborar um protocolo de avaliação dos fatores intrínsecos que 
contribuem para o risco de quedas, na população de idosos institucionalizados. Tendo em vista a 
escassez de protocolos padronizados que avaliem os agentes determinantes e predisponentes de 
quedas em idosos institucionalizados como também a prevalência ser consideravelmente maior 
neste espaço (chegando até 75%), procurou-se reunir instrumentos de medida validados que 
analisassem os principais distúrbios que favorecem o surgimento de quedas. O estudo foi do tipo 
revisão sistemática qualitativa da literatura, por meio de pesquisa eletrônica nas bases de dados da 
LILACS, MEDLINE e COCHRANE, selecionando os instrumentos de medida destes fatores de 
risco. Dos diversos instrumentos encontrados na literatura, 12 foram selecionados de acordo com a 
validade e confiabilidade, o tipo de fator de risco e a adequação em asilos, destacando o Mini 
Mental State Examination; índice de autonomia e invalidez de Katz; avaliação do equilíbrio e da 
marcha de Tinetti. Diante disso, conclui-se que a elaboração deste protocolo facilita o pesquisador 
ou terapeuta analisar os fatores de risco mais significativos e influenciadores além de contribuir 
para a prevenção de quedas, em idosos institucionalizados.
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Resumo:  
 
O presente estudo propôs analisar a concordância entre observadores da “Versão Brasileira da 
escala de equilíbrio BERG” em idosos entre fisioterapeutas com escassa e extensa prática clínica. 
A amostra foi composta por 4 sujeitos de ambos os sexos com idade superior a 60 anos, não 
institucionalizados e como avaliadores dois fisioterapeutas recém – formados e dois fisioterapeutas 
especialistas em avaliação fisioterapêutica do aparelho locomotor. Para coleta de dados utilizou-se 
o protocolo de avaliação “Versão Brasileira da escala de equilíbrio BERG” que avalia o equilíbrio 
corporal em situações envolvendo várias atividades. A confiabilidade inter examinador para cada 
item foi determinada pelo ICC e para a pontuação total da escala utilizou-se o coeficiente de 
Pearson para comparar as categorias de fisioterapeutas. A média de idade dos sujeitos foi de 76 
anos (62 a 86 anos) e de formação dos fisioterapeutas com extensa prática clínica de 17,5 anos e 
dos com escassa prática clínica de 1,5 anos. O ICC interobservador de cada item foi de 0,60 a 1,0 
(P<0,01) e o coeficiente de correlação de Pearson entre os fisioterapeutas com extensa prática 
clínica foi de 0,976 (P<0,01) e entre os de escassa prática clínica foi de 0,986 (P<0,01). 
Concluímos que a versão Brasileira da escala de avaliação do equilíbrio de Berg é um instrumento 
confiável e podendo ser administrada mediante um pequeno treinamento prévio entre 
fisioterapeutas independentemente de diferentes níveis de prática clínica 
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Resumo:  
 
A tuberculose, doença infecto-contagiosa de evolução crônica, causada por um bacilo pertencente 
ao gênero Mycobacterium, permanece como importante problema de saúde pública no Brasil e em 
muitos países subdesenvolvidos. A forma pulmonar merece maior vigilância, não só por sua alta 
incidência, como também pela forma de contágio, trato respiratório superior, favorecendo a 
disseminação da doença. O diagnóstico precoce é, ainda, uma das melhores maneiras de impedir 
sua transmissão, sendo realizado através da baciloscopia e da cultura de escarro. A baciloscopia é 
o exame prioritário por detectar a principal fonte de infecção da doença: “o doente bacilífero”. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da baciloscopia de escarro através de outro 
método de coloração, o Tb-color. Durante o período de set/2004 a maio/2006, analisou-se 347 
amostras de escarro cuja baciloscopia fora negativa pelo Ziehl-Neelsen (ZN), originárias de 
pacientes do Hospital Giselda Trigueiro, Natal-RN. Destas, 28 amostras foram positivas pela 
técnica de Tb-color, correspondendo a 8% de positividade dentre os escarros antes negativos pelo 
método de ZN. Entre as baciloscopias positivas pelo Tb-color, 71% pertenciam a indivíduos do 
sexo masculino e a maioria correspondia à faixa etária dos 20-29 anos. Pelo resultado apresentado, 
observamos que a baciloscopia pela técnica de coloração Tb-color mostrou-se mais acurada na 
pesquisa de bacilos-álcool-ácido-resistentes, em comparação ao método de ZN. 
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Resumo:  
 
O estudo analisou a dieta de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
quanto à energia, macronutrientes, cobre (Cu) e zinco (Zn). A amostra foi obtida dos alunos dos 
Centros de Ensino da UFRN por sorteio (erro amostral-5%; intervalo de confiança-95%) que 
resultou em 123 estudantes, ambos os gêneros. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN. Foi aplicado um recordatório alimentar 24h e a avaliação nutricional foi feita 
pelo Índice de Massa Corporal (IMC). A adequação da dieta baseou-se na National Academy of 
Sciences (2002). Foi observado que 58,0% da amostra eram do gênero feminino e 53,0% do 
masculino (idade respectivamente, 23 + 3,0 e 23,0 + 4,5 anos). O sobrepeso foi identificado em 
10,3% das mulheres e 23,1% dos homens. A adequação média da ingestão energética no grupo 
feminino foi de 98,0 + 34,3% e, no masculino, 92,8 + 25,6%. Para ambos os gêneros, o consumo 
de macronutrientes encontra-se adequado, porém na distribuição percentual verifica-se uma 
contribuição exacerbada a partir dos lipídeos e diminuição dos carboidratos. A maioria dos 
indivíduos atingiu a recomendação de Cu e Zn. Foram observados hábitos alimentares 
inadequados, como, substituições de grandes refeições por lanches ricos em gordura e açúcar. A 
prática de atividade física não foi satisfatória. Os resultados revelam inadequações do estilo de 
vida desta população que podem contribuir para instalação de DCNT posteriormente. 
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Resumo:  
 
A fenitoína é um dos anti-convulsivantes mais utilizados na clínica que tem apresentado variações 
quanto ao comportamento farmacocinético. O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão 
sistemática dos métodos espectroscópios para detecção da fenitoína em matriz biológica a partir de 
estudos de farmacocinética. Foi realizada uma busca na base de dados PUBMED utilizando as 
palavras-chaves “Phenytoin”, “Pharmacokinetic”, “Chromatography”, foram considerados aqueles 
cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos de 1995 a 2006. Utilizou-se como critério 
de exclusão, os estudos realizados com a fenitoína in vitro e exclusivamente em animais. Foram 
coletadas as seguintes variáveis: autor(es), ano, objetivo, metodologia e conclusões. Foram 
relatados 16 artigos. Foi possível verificar que a fenitoína tem sido estudada em diferentes 
matrizes biológicas, utilizando-se métodos de detecção e de extração de fase sólida com 
viabilidade para utilização na clínica, usando-se, principalmente, HPLC. A revisão sistemática 
permitiu verificar uma grande variabilidade de estudos sendo realizados com a fenitoína, de forma 
que vários trabalhos buscam o melhoramento nos métodos de extração e detecção da fenitoína em 
diferentes matrizes biológicas. Pode-se verificar a existência de estudos de interações 
farmacológicas da fenitoína com a albumina humana, assim como variações no comportamento de 
eliminação da molécula entre homens e mulheres. 
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Resumo:  
 
O processo de oxidação de membranas lipídicas por radicais livres resulta em disfunções capazes 
de provocar patologias não-transmissíveis, como câncer. A ingestão de alimentos ricos em 
antioxidantes, como compostos fenólicos, melhora a ação protetora do organismo, pois esses 
compostos podem inibir, retardar ou anular a atividade dos radicais. Tem-se verificado que o 
feijão possui grande quantidade desses compostos. Assim, pesquisou-se a variedade de feijão 
branco, cru e após o cozimento. Obtiveram-se 3 extratos seqüenciais para o feijão cru e 3 para o 
cozido: solúveis em acetona 80%, acetato de etila e acetato de etila/metanol 20%, respectivamente. 
A análise da atividade antioxidante foi realizada pelo sistema β-caroteno/ácido linoléico, em cinco 
concentrações (100, 200, 400, 600 e 800 µg). Em todos os extratos a atividade antioxidante 
melhorou com o aumento da concentração, sendo a maior em 800 µg. O extrato solúvel em acetato 
de etila apresentou a melhor atividade para o cru e cozido, com percentual de proteção de 27,86% 
e 68,36%, respectivamente. Para os 3 extratos, foi observado um aumento na proteção e no teor de 
fenólicos após o cozimento. O teor total para o feijão cru de 28,78 mg de fenólicos/100 g de feijão 
e, para o cozido, de 579,421 mg/100 g. O maior teor de fenólicos para o feijão cru foi do extrato 1, 
com 11,55 mg, que aumentou 4,6 vezes após o cozimento. O extrato 2 aumentou mais de 50 vezes, 
de 9,42 mg para 507,50 e o extrato 3, aumentou cerca de 2 vezes.
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CÓDIGO: SB0105 
TÍTULO: FORMULAÇÃO DE UM EMBUTIDO TIPO LINGÜIÇA A PARTIR DE PEIXE DE 
BAIXO VALOR COMERCIAL 
ALUNO: EDIANE MARIA GOMES RIBEIRO (00944893430) 
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE F. DA SILVA CHAVES DAMASCENO (87658674400) 
CO-AUTOR: LARISSA MONT’ALVERNE JUCÁ SEABRA (96661135468) 

 

Resumo:  
 
O objetivo do trabalho foi formular um embutido tipo lingüiça a partir de peixe de baixo valor 
comercial e avaliar a aceitação. A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: primeiro elaborou-se 
uma formulação a partir da carne de peixe com água, condimento para lingüiça, pimenta do reino e 
alho; e realizou-se o teste de aceitação global utilizando a escala hedônica. Nesta, o produto foi 
bem aceito, porém o grupo relatou a presença de espinhas, a necessidade de elevar o teor de sal e 
umidade do produto. Na segunda, foram feitas três formulações (F1, F2 e F3), trocando o 
condimento, variando o seu percentual e o da água. Para a análise sensorial, utilizou-se o teste de 
ordenação para verificar se existia diferença significativa entre as formulações e identificar a mais 
aceita. Neste as mesmas não apresentaram diferença estatística ao nível de 5% de significância, 
mas a F2 foi eleita por 36% dos provadores como a mais aceita. Ao comparar os resultados das 
duas fases, a freqüência das reclamações à presença de espinha diminuiu de 80 para 31% na 
segunda, devido à mudança do equipamento para trituração dos peixes. A umidade também 
melhorou, tendo a adição de água como variável. As queixas referentes à falta de sal foram 
solucionadas com a troca do condimento. Assim, ficou evidente a viabilidade da utilização de 
peixe de baixo valor comercial na formulação de lingüiça, sendo uma alternativa para o seu 
aproveitamento. Além da melhora na aceitação da mesma e a possibilidade de consumo.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar o perfil das ocorrências psiquiátricas no Hospital João 
Machado em Natal-RN. Mais especificamente, investigou-se: idade, cidade onde residiam, o 
tempo de internação e o diagnóstico pelo qual foi internado. Para a realização deste trabalho foi 
usado o banco de dados de 2005 do Hospital João Machado, considerado de referência para 
tratamento dos transtornos psíquicos. Foram investigados 1780 pacientes. A análise dos dados 
revelou que esses pacientes possuem uma média de idade de 37,7 + 12,06 anos, a sua maioria são 
de homens com um percentual de 68,6%. Residem, principalmente, em Natal (58,65%), 
Parnamirim (4,94%) e São Gonçalo do Amarante (2,86%), passam em média 27,04 + 29,30 dias 
internados, sendo, principalmente, por esquizofrenias (29,32%), complicações decorrentes do uso 
de álcool (26,46%) e transtornos bipolares (12,35%). O trabalho conclui que os pacientes 
internados no ano de 2005 são jovens, principalmente do sexo masculino, residindo em sua 
maioria na cidade de Natal, passando, aproximadamente, um mês internado e tendo nas 
esquizofrenias a principal causa de internação. 

Palavras chave: ocorrências, psiquiatricas, esquizofrenias



CÓDIGO: SB0108 
TÍTULO: O PROCESSO DE CUIDAR DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES 
ACOMETIDOS PELA SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA DO ADULTO (SARA)
ALUNO: VIRGÍNIA MENEZES COUTINHO (01173117407) 
ORIENTADOR: RENATA MOREIRA CAMPOS (03098275405)  
CO-AUTOR: CANDICE ABDON MIRANDA (05142028404)  
CO-AUTOR: MARILIA KARINE MEDEIROS DE ARAUJO (01312412496)  
CO-AUTOR: PATRICIA FERNADES MEIRELES (04776924439)

 

Resumo:  
 
A síndrome da angústia respiratória do adulto é um estado de desconforto respiratório decorrente 
de uma lesão pulmonar. A dispnéia é um sinal comum e ao exame físico, estertores inspiratórios e 
sibilos podem ser audíveis, em decorrência do fluido que extravasa para dentro do espaço 
intersticial alveolar. Esta pesquisa originou-se de um estudo de caso desenvolvido com a paciente 
D.G.M., internada na UTI do Hospital Universitário, com diagnóstico médico de SARA. Seu 
objetivo é descrever a assistência de enfermagem como ponto fundamental na melhora clínica e 
conforto do cliente com SARA.Com base nas manifestações clínicas apresentadas pela paciente, a 
enfermagem atuou no desenvolvimento de um plano assistencial que visasse o conforto 
respiratório, para isso, foi imprescindível a monitorização dos sinais vitais, com a atenção no 
parâmetro respiratório. A paciente encontrava-se entubada, fazendo uso de oxigenoterapia, logo a 
monitorização rigorosa da gasometria arterial, oximetria de pulso, além dos parâmetros 
hemodinâmicos era de fundamental importância. Com o desenvolvimento deste estudo, além de 
abrir os horizontes a respeito da SARA, pôde-se observar a importância do papel da enfermagem, 
ao tratar de uma patologia que requer uma monitorização rigorosa e detecção precoce de sinais de 
anormalidade. É através da sistematização das ações que os objetivos serão atingidos, logo a 
utilização do processo de enfermagem na prática profissional irá resultar na melhoria da 
assistência. 
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Resumo:  
 
O organismo humano é formado por membranas lipídicas, susceptíveis ao processo de oxidação, 
que pode ocorrer pela presença de um catalisador (oxigênio, radiação ionizante ou radical livre) e 
resulta em disfunções capazes de provocar problemas cardiovasculares, respiratórios e câncer; e 
pode ser desencadeada por fatores exógenos e endógenos. O feijão, uma leguminosa de elevado 
consumo no Brasil, e possui grande quantidade de compostos bioativos, como os fenólicos. Com o 
objetivo de avaliar a atividade antioxidante de feijões de consumo regional, foram utilizadas 
amostras do feijão macassar, comercializadas em supermercados da cidade de Natal. Para tanto 
foram obtidos três extratos seqüenciais, solúveis em acetona 80%, acetato de etila e acetato de 
etila/metanol 20%, respectivamente. A atividade antioxidante foi realizada em cinco diferentes 
concentrações (100, 200, 400, 600 e 800 µg) de cada um dos extratos em sistema β-caroteno/ácido 
linoléico. Foi verificado que os 3 extratos obtidos, apresentaram a melhor atividade antioxidante 
na concentração de 800 µg de resíduo seco, não ocorrendo diferença significativa de proteção 
oxidativa entre os extratos 1 e 2, sendo estas respectivamente de 51,76% e 50,41%. Enquanto que 
o extrato 3 apresentou proteção de 28,62% nessa mesma concentração. Em relação aos compostos 
fenólicos foi verificado que o extrato 2 conteve maior quantidade (27,24mg/100g) seguido pelo 
extrato 1 (19,98mg/100g), e em seguida o extrato 3 (6,52mg/100g). 
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Resumo:  
 
O organismo humano é formado por membranas lipídicas susceptíveis ao processo de oxidação, 
podendo gerar disfunções patológicas tais como problemas cardiovasculares e câncer. A fim de 
proteger-se, o organismo humano dispõe de sistemas antioxidantes capazes de inibir, retardar ou 
anular a oxidação. Tem-se verificado que o feijão, leguminosa bastante consumida no Brasil, 
possui grande quantidade de compostos bioativos, como os compostos fenólicos. Com o objetivo 
de avaliar a sua atividade antioxidante foi utilizada a variedade de feijão verde, comercializada em 
supermercados da cidade de Natal. Para tanto, foram obtidos três extratos seqüenciais, solúveis em 
acetona 80%, acetato de etila e acetato de etila/metano 20%, respectivamente. A atividade 
antioxidante foi realizada em cinco diferentes concentrações (100, 200, 400, 600 e 800µg) de cada 
um dos extratos em sistema β-caroteno/ácido linoléico, em banho maria a 50°C, com leituras 
realizadas a cada 15 minutos por 2 horas, em espectrofotômetro a 470nm. Verificou-se que os três 
extratos obtidos apresentaram a melhor inibição da oxidação na concentração de 800µg, na qual a 
maior proteção ocorreu no extrato 1, com 59,69% de proteção oxidativa, seguida do extrato 2, com 
41,93% e do extrato 3, com 21,26%. A quantidade de compostos fenólicos (mg/100g de feijão) foi 
de 18,59, 3,44 e 3,93 para os extratos 1, 2 e 3, respectivamente, correspondendo a maior atividade 
antioxidante ao extrato com aumento de teor de compostos fenólicos.

Palavras chave: Compostos fenólicos, Feijão, Atividade antioxidante



CÓDIGO: SB0117 
TÍTULO: VITAMINA A: OVOS DE CODORNA E DE GALINHA COMO IMPORTANTES 
FONTES DESSE MICRONUTRIENTE 
ALUNO: KEITH HELLEN DIAS DA SILVA (05562444437) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
CO-AUTOR: HÉRYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)  
CO-AUTOR: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457)

 

Resumo:  
 
A vitamina A é um micronutriente essencial ao funcionamento normal dos tecidos, assim como ao 
crescimento e desenvolvimento. A hipovitaminose A é uma carência nutricional de grande 
importância em Saúde Pública e a ingestão inadequada de alimentos fonte é o principal fator 
etiológico da carência dessa vitamina. O ovo é considerado uma importante fonte alimentar de 
vitamina A e, dada a escassez de pesquisas acerca dos níveis de retinol em ovos, este estudo teve 
como objetivo avaliar as concentrações de retinol nas gemas dos ovos de codorna e de galinha 
adquiridos em supermercados de Natal-RN. As amostras foram analisadas em gemas cozidas 
através da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para as análises estatísticas foi 
utilizado o Teste-t de Student, sendo considerado estatisticamente significativo p<0,05. O valor 
médio de retinol encontrado nas gemas dos ovos de codorna foi 636,56 ± 32,71 µg/100g, ao passo 
que, nos ovos de galinha foi 379,01 ± 30,78. Observou-se que a concentração de retinol no ovo de 
codorna foi significativamente maior que a do ovo de galinha (p<0,001). Verificou-se que o 
consumo de 100g de gema dos ovos de galinha e de codorna podem cobrir em torno de 42 e 70% 
das recomendações diárias de retinol equivalente para homens, e 54 e 90% para mulheres, 
respectivamente. Dessa forma, dada a acessibilidade do ovo à população de baixa renda e por ser 
uma boa fonte de vitamina A, pode este contribuir para minimizar os casos de hipovitaminose A 
no país.
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Resumo:  
 
A vitamina A é um micronutriente essencial para a saúde e desempenha papel importante em 
diversos processos vitais. Estudos indicam que a vitamina A presente nos alimentos pode ser 
facilmente destruída pela exposição à luz, oxigênio e calor. Este trabalho teve como objetivo 
comparar o efeito do descongelamento por banho-maria e forno microondas sobre os níveis de 
retinol do leite materno. Foram coletados 600 mL de leite materno proveniente do Banco de Leite 
Humano da Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN. O retinol foi extraído segundo 
Giuliano et al. (1992), e a determinação da concentração de retinol foi realizada através da 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Após análise, o retinol encontrado no leite 
descongelado por banho-maria foi 51,6 ± 7,8 ug/100 mL, enquanto que por microondas foi 34,0 ± 
4,1ug/100. A diferença entre as médias foi estatisticamente diferente (p<0,05). Os dados 
encontrados no presente estudo estão em conformidade com os da literatura (Mestdagh 2005, 
Ribeiro 2004, Carlotti 2002, Góes 2002, Panfili 1998, Sieber 1995, Bartholomew 1990) na qual 
demonstram que há uma significativa redução da concentração de vitamina A após aquecimento. 
Assim, pode-se observar que o tipo de descongelamento do leite provoca perdas no conteúdo 
nutricional de retinol. Esses resultados comprovam que o descongelamento do leite materno por 
microondas leva a uma redução na concentração do retinol quando comparado com o 
descongelamento por banho-maria. 
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Resumo:  
 
Este é um estudo de caso que tem como objetivo relatar a atenção prestada a um recém-nascido 
(RN) na 1ª semana de vida, através da visita domiciliária, baseada nos princípios norteadores da 
“Agenda de Compromissos”. Metodologia: Durante a prática supervisionada da disciplina, foram 
realizadas duas visitas domiciliares (26/04 e 04/05/2006) a um RN, no intuito de pôr em prática o 
conhecimento adquirido acerca dos princípios norteadores, bem como das linhas de cuidado para a 
atenção integral à saúde da criança. Resultados: Na 1ª visita, através da aplicação do processo de 
enfermagem, constatou-se que o RN apresentava-se com bom estado geral, em amamentação 
exclusiva e com equilíbrio entre a perda fisiológica e o ganho ponderal, porém, encontrava-se com 
desconforto abdominal, sugestivo de acúmulo de gases, e com inflamação no coto umbilical, 
sugestivo de infecção. A mãe foi orientada quanto à posição correta de amamentação, eructação e 
sono e a higienizar o coto umbilical com água morna e aplicar solução de alho no local. Na 2ª 
visita, avaliou-se a aderência da mãe às condutas sugeridas na visita anterior, e verificou-se o bem 
estar físico do RN e a completa cicatrização do coto umbilical. Conclusão: A visita domiciliária 
feita pela equipe de saúde ao RN, particularmente pelo enfermeiro, na 1ª semana de vida é uma 
estratégia imprescindível para promover a saúde da criança em ambiente domiciliária, 
implementar ações resolutivas e estreitar a relação profissional-cliente.
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Resumo:  
 
Objetivo: avaliar os efeitos clínicos e metabólicos da metformina em mulheres obesas com 
síndrome dos ovários policísticos (SOP). Métodos: estudo prospectivo, aberto, randomizado e 
controlado, em que 50 mulheres obesas com SOP foram randomizadas para uma das seguintes 
intervenções, por período de 16 semanas de acompanhamento: modificações de estilo de vida 
associadas com metformina (850 mg duas vezes ao dia), ou modificações de estilo de vida 
isoladas. Índice de massa corporal (IMC), medidas da cintura e quadril, perfil lipídico, teste oral de 
tolerância à glicose, entre outros, foram realizados em todas as pacientes. O grau de hirsutismo foi 
avaliado através do escore de Ferriman-Gallwey. Todos os parâmetros foram repetidos ao final do 
estudo (16 semanas). Resultados: no grupo que utilizou metformina, comparando-se os períodos 
basal e pós-tratamento, houve redução significativa do peso (85,1±23,9 para 81,8±24,1, 
respectivamente; p=0,01), do IMC (34,8±8,18 para 33,6±8,4, respectivamente; p=0,03) e dos 
níveis de triglicerídeos (157,6±69,2 para 126,8±47,7, respectivamente; p=0,006). Foi observada 
uma elevada taxa de regularização de ciclo (80 %), no grupo que utilizou metformina. Conclusões: 
em mulheres obesas com SOP, o tratamento com metformina apresentou efeitos benéficos sobre a 
perda de peso e níveis de triglicerídeos, de forma que essa estratégia pode ser útil na prevenção 
das complicações cardiovasculares neste grupo de mulheres. 

Palavras chave: Síndrome dos Ovários Policísti, Metformina, Obesidade
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Resumo:  
 
Este estudo teve como objetivo verificar a estrutura populacional e aspectos reprodutivos da 
tainha, Mugil curema (Osteichthyes: Mugilidae) das águas costeiras de Ponta Negra, RN. Foram 
capturados mensalmente exemplares de M. curema, totalizando 123 exemplares, durante o período 
de agosto de 2005 a julho de 2006. Cada exemplar coletado foi numerado, pesado e foram 
tomadas as medidas morfométricas e meristicas. Os peixes foram dissecados e as gônadas foram 
retiradas e identificadas quanto ao sexo e quanto ao estádio macroscópico de maturação gonadal. 
Os dados de pluviometria para o período de estudo foram obtidos da EMPARN. A distribuição por 
classe dos exemplares agrupadas apresentou o comprimento total que variou de 17cm a 49,5cm e 
peso total de 41,60g a 1005,00g. As fêmeas foram maiores e mais pesadas do que os machos, 
correspondendo 17cm a 39,9cm de comprimento total e peso total de 41,60g a 536g para machos e 
17cm a 49,5cm e 41,60g a 1005,0g para fêmeas. A proporção sexual foi 1 : 1,3 correspondendo 
43,1% dos machos e 56,9% das fêmeas. Houve uma maior freqüência do número de fêmeas em 
relação ao de machos. As características macroscópicas tanto para machos quanto para fêmeas 
revelaram quatro estádios de desenvolvimento gonadal: imaturo, em maturação, maduro e 
esvaziado. Os indivíduos imaturos e em maturação gonadal ocorrem o ano todo. Os exemplares 
maduros de M. curema ocorreram nos meses de abril e maio de 2006 quando foi registrado o 
maior índice pluviométrico. 

Palavras chave: tainha, Mugil curema, aspectos populacional e repro, águas costeiras de Ponta 
Negra
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Resumo:  
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os índices de infestação parasitária por isópodos no peixe 
marinho palombeta, Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) capturado nas águas costeiras de 
Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Para verificar a ocorrência de isópodos foram examinados 194 
espécimes de C. chrysurus no período de agosto de 2005 a julho de 2006. Os peixes capturados 
foram levados para análises no Laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia e 
Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os isópodos encontrados foram 
separados cuidadosamente e colocados em frascos de vidro de 25 e 50 ml contendo álcool 70%. 
Os dados de pluviometria foram obtidos na UFRN. Os índices de infestação parasitária foram 
relacionados com a pluviosidade da região. Dos exemplares de C. chrysurus capturados 23,1% 
estavam parasitados. Comprimento total dos hospedeiros parasitados variou de 84 a 200 mm. Os 
locais de fixação dos isópodos foram à cavidade oral e a câmara branquial do hospedeiro. Dentre 
os isópodos encontrados 52% parasitavam a câmara branquial e 48% a cavidade oral. Foi 
registrada uma carga parasitaria mínima de 1,0 e máxima de 2,0 isópodos por hospedeiro. Houve 
uma prevalência parasitária média de 23,1% , intensidade média de 1,13 isópodos por hospedeiro e 
uma abundância relativa de 0,23 isópodo por peixe amostrado. Os maiores índices de prevalência 
dos isópodos ocorreram no período de estiagem.

Palavras chave: Parasitas Isópodos, palombeta, Chloroscombrus crys, Índices de infestação 
parasitá
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Resumo:  
 
O presente trabalho investigou os aspectos populacional e reprodutivo da sardinha-bandeira, 
Opisthonema oglinum capturada nas águas costeiras de Ponta Negra, RN. As coletas foram 
realizadas no período de agosto de 2005 a julho de 2006 e os peixes foram capturados com rede de 
arrasto pelos pescadores. No laboratório de Ictiologia foram realizadas a identificação taxonômica, 
pesagens, medidas merísticas e morfométricas e separação por sexo de cada peixe. Foram 
coletados 157 exemplares, sendo 78 fêmeas e 79 machos. Não houve predomínio significativo de 
machos ou fêmeas (χ2 cal = 32,5 sendo χ2 crit = 3,84). O comprimento total para machos e fêmeas 
variou de 8, 5 a 27, 2 cm com o valor médio de 13, 9 cm, correspondendo a 25 – 75 % da amostra. 
A distribuição da freqüência absoluta do peso total para machos e fêmeas apresentou a mesma 
amplitude, com mínimo de 5,7g, máximo de 168,2g e valor médio de 31, 9g. Houve dois picos de 
chuvas em abril e junho de 2006, cujos valores foram 427,9 mm e 390, 2mm, respectivamente. As 
características macroscópicas tanto para machos quanto para fêmeas revelaram quatro estádios de 
desenvolvimento gonadal: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. Os exemplares em 
maturação e maduros ocorreram nos meses de agosto de 2005 a abril de 2006. Os indivíduos 
imaturos ocorreram o ano todo, especificamente nos meses de maio a julho de 2006, coincidindo 
com o período chuvoso. 

Palavras chave: sardinha-bandeira, Opisthonema, aspectos populacional e reprod, águas costeiras 
de Ponta Negra
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Resumo:  
 
A produção de espécies reativas de oxigênio na célula encontra-se em níveis toleráveis. Quando 
em maiores quantidades, favorecem uma condição de estresse oxidativo, que causa diversas 
patologias. Uma alternativa seria o consumo de antioxidantes, como o café e o chá. Assim, a 
avaliação da atividade antioxidante do chá e do café foi realizada com o objetivo de verificar o 
efeito antioxidante dos compostos presentes. Para tal foi utilizado o sistema beta-caroteno/ácido 
linoléico, no qual foram feitas medidas espectrofotométricas dos volumes de 20 µL, 50µL, 100µL 
e 200µL das amostras em duplicata com leituras a cada 15 min. por 2hs. Com os resultados foi 
possível verificar que, nos chás a concentração de 200 ppm foi a que apresentou a melhor proteção 
contra a oxidação, para os chás de boldo, erva cidreira, erva doce, mistura de ervas e camomila 
com melhores resultados, respectivamente, e o chá de boldo, camomila e mistura teste, apresentam 
relevante papel antioxidante sem diferença estatística entre si, porém superior aos chás de erva 
doce e cidreira. Quanto ao café, o solúvel no volume de 20µL (64ppm) foi a amostra que 
apresentou melhor proteção contra a oxidação sem diferença estatística para os volumes 
subseqüentes, inclusive superior ao BHT, apresentando, portanto, melhor estabilidade frente à 
oxidação, porém são necessários mais estudos, especialmente na identificação dos compostos com 
atividade antioxidante nas mesmas.

Palavras chave: antioxidante, chá, café
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Resumo:  
 
Fucanas são polissacarídeos sulfatados com muitas funções biológicas entre elas a atividade anti-
migratória. Assim sendo avaliou-se o efeito da fucana de S. schröederi em um modelo de 
peritonite induzido por LPS, um agente microbiológico indutor de inflamação. Para isso 
camundongos foram tratados com as doses de 10, 100 e 500 ug/animal de fucana via subcutânea e 
após 30 minutos foram inoculados intraperitonealmente com LPS a 100 ng. Após 8 horas, o 
exudato peritoneal foi colhido, sendo observado que as 3 doses de fucana inibiram 
significativamente a migração celular para o peritônio dos animais. Dados na literatura mostram 
que o LPS oriundo de bactérias causadoras de sepse podem levar a injúria pulmonar aguda (IPA), 
que está relacionada com um grande influxo de neutrófilos para o pulmão. Uma vez que a fucana 
tem propriedade anti-migratória foi pesquisado o seu efeito em um modelo de IPA. Assim animais 
foram tratados com 200, 100 e 50 ug/animal de fucana pela rota intravenosa e 30 minutos depois 
foram inoculados intranasalmente com LPS. Após 8 horas foi feito um lavado brocoalveolar para 
contagem celular e coletado sangue para realização do esfregaço sangüíneo. Os dados mostram 
que essa fucana inibe a migração celular para pulmão de camundongos tratados com LPS 
intranasal com conseqüente neutrofilia sangüínea. Então pode-se sugerir que essa fucana pode ser 
testada como uma possível droga para atenuar o dano pulmonar causado por neutrófilos durante 
um quadro de IPA. 

Palavras chave: Fucana, Inflamação, Neutrófilos
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Resumo:  
 
Sabe-se da importância da Imunização como parte das práticas de Biossegurança. Este projeto tem 
como característica principal avaliar as práticas e concepções dos trabalhadores de enfermagem de 
nível médio sobre a imunização como medida de biossegurança para eles próprios e para a 
clientela com a qual atuam. Considerando-se a Imunização dos profissionais de saúde como uma 
medida de Biossegurança, a investigação do conhecimento destes trabalhadores acerca desta 
prática é de extrema importância, para a prática de enfermagem, assim como pela sua contribuição 
ao estudo do tema. O percurso metodológico deste estudo aborda aspectos quantitativos e 
qualitativos da pesquisa. A coleta de informações será realizada através de duas fases, a saber: 1) 
contato com possíveis entrevistados e sua concordância com a participação da pesquisa; 2) 
realização de entrevistas com roteiro estruturado, com perguntas abertas. Os resultados serão 
analisados mediante a abordagem de categorias empíricas advindas do processo investigativo. 

Palavras chave: Biossegurança, Imunização, Enfermagem



CÓDIGO: SB0141 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DE CODIFICAÇÃO E DA EMOÇÃO SOBRE A 
MEMORIA DE RECONHECIMENTO – A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO 
ALUNO: PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA (04884986431) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)  
CO-AUTOR: FLÁVIO FREITAS BARBOSA (01202150470) 

 

Resumo:  
 
A memória de reconhecimento reflete dois processos independentes: recordação e familiaridade. 
Manipulações experimentais podem produzir alterações em um dos processos sem alterar o outro 
ou alterar ambos e o contexto da codificação tem sido um dos alvos de manipulação experimental. 
No estudo pretendido, contexto experimental refere-se às características da condição: repetição de 
itens durante a fase de estudo e presença ou não de itens com conteúdo emocional. A combinação 
desses contextos e a comparação com situações controle podem permitir a identificação da 
influência destas variáveis no desempenho dos processos mnemônicos supracitados ao longo de 
diferentes idades e no envelhecimento. Para concretizar esse projeto, elaboramos as tarefas a 
serem utilizadas numa amostra de 96 sujeitos adultos. Cada tarefa foi constituída por uma lista de 
palavras a ser estudada, sendo duas apenas com palavras neutras e duas mistas, contendo palavras 
tabus (o fator emocional). Essas listas passaram por um processo de aprendizagem em três séries 
constituídas do estudo da lista seguido por um teste. No teste, as palavras da lista serão misturadas 
a palavras distratoras que podem seguir um contexto fácil (distratores diferentes em cada série) ou 
difícil (utilização dos mesmos distratores nas três séries). Espera-se que esse projeto gere 
articulações teóricas a respeito das relações entre os distintos sistemas da memória (episódica e 
semântica) nas diferentes fases do desenvolvimento humano.

Palavras chave: MEMÓRIA,, MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO,, MEMÓRIA E 
EMOÇÃO.
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Resumo:  
 
Os Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) são um dos principais patógenos 
hospitalares em todo o mundo. Tal resistência pode ser classificada em homogênea ou 
heterogênea-heteroMet (diferentes níveis de resistência dentro da mesma população). Segundo o 
CLSI, o uso dos discos de oxacilina e de cefoxitina são os marcadores padrões de resistência à 
meticilina para os S. aureus. Porém, essa técnica tem mostrado algumas dificuldades na 
identificação de cepas de MRSA heteroMet. Com o objetivo de detectar cepas de MRSA 
heteroMet, foram analisadas 50 cepas de S. aureus oriundas de diferentes hospitais localizados na 
cidade do Natal-RN. Essas cepas foram avaliadas quanto à susceptibilidade à oxacilina e à 
cefoxitina bem como a outros antimicrobianos utilizados na prática médica através do teste de 
difusão em discos, também foram estudadas quanto à expressão heterogênea de resistência à 
meticilina pela técnica denominada Met 25, onde 100µL de um inoculo de 109 -10¹º UFC foi 
semeado em meio de cultura TSA acrescido de 25µg/mL de meticilina. Todas as cepas 
apresentaram um perfil de multirresistência aos antimicrobianos testados, sendo que três 
apresentaram o fenótipo de heterorresistência à meticilina e foram erroneamente detectadas como 
MSSA através da técnica de difusão do disco. Portanto, as cepas de MRSA heterorresistentes 
merecem uma atenção especial uma vez que o método de difusão em disco, recomendado pelo 
CLSI, não é sensível na sua detecção. 

Palavras chave: MRSA, Staphylococcus aureus, Heterorresistência à meticilin
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Resumo:  
 
Os métodos moleculares destacam-se entre os recursos disponíveis para diagnóstico, de doenças 
infecciosas, pela sua alta sensibilidade e especificidade. Um fator limitante é a qualidade dos 
ácidos nucléicos obtidos para análise. Este trabalho teve como objetivo, estabelecer um método de 
obtenção de DNA a partir da hemolinfa de camarões, visando à detecção de vírus que infectam 
esses animais. Para isso, foram avaliados dois protocolos. No protocolo A, o espécime é digerido 
com proteinase K e o DNA é separado com clorofórmio/álcool isoamílico. No B, o espécime é 
tratado com isotiocianato de guanidina e hidroxiapatita é utilizada como ligante de DNA da qual, 
este é eluído, após varias lavagens. Amostras de DNA extraídas pelos dois métodos, foram 
testadas para amplificação de um segmento do gene da β-actina por meio de PCR. Os produtos da 
reação foram analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida, corado pela prata. De 126 
amostras analisadas, 68 foram positivas quando extraídas pelo protocolo A, apresentando 
eficiência de 54,0% e 94, quando processadas pelo protocolo B, com eficiência de 74,6%. Das 94 
amostras positivas, 58 apresentaram o mesmo resultado quando processadas pelos dois métodos, 
10 foram positivas apenas pelo protocolo A e 36 apenas pelo B. Esses resultados revelam que o 
protocolo B se mostrou mais eficiente que o A, com a vantagem de ser mais prático e de menor 
custo. Contudo, ainda não apresentou uma eficiência satisfatória necessitando de aprimoramento. 

Palavras chave: Extração de DNA, Diagnóstico de infecções virai, PCR



CÓDIGO: SB0147 
TÍTULO: PADRÃO DE HERANÇA DA COLORAÇÃO NA ESPÉCIE - DANIO RERIO 
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Resumo:  
 
A família Cyprinidae apresenta grande importância no mercado aquarístico onde o Danio rerio é 
muito apreciado devido sua coloração e intensa atividade natatória. No presente estudo foram 
realizados cruzamentos entre as linhagens com pigmentação selvagem e dourada de Danio rerio 
visando determinar o seu padrão de herança e efeitos sobre a sobrevivência. Apesar das pequenas 
amostras em três cruzamentos, a taxa de sobrevivência foi de 27% e 43% (média de 35%) para 
machos selvagens e fêmeas ouro entre o cruzamento de um macho ouro com uma fêmea selvagem 
revelou uma taxa de sobrevivência de 14%. Em todos os cruzamentos o padrão selvagem exerceu 
dominância sobre o fenótipo dourado, recessivo. Teste de qui-quadrado revelaram-se 
significativos para um único par de genes envolvidos na determinação deste caráter, contudo, 
possivelmente o tamanho amostral pode ter tido influência nas freqüências observadas. Os padrões 
de herança são imprescindíveis para que o setor produtivo possa direcionar cruzamentos e otimizar 
a obtenção de produtos de maior qualidade e valor econômico.

Palavras chave: Peixes ornamentais, Genética animal, Danio rerio
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Resumo:  
 
O sistema óptico acessório (SOA) de mamíferos consiste de quatro núcleos retinorrecipientes 
situados no mesencéfalo, os núcleos terminais, que estão relacionados com a estabilização de 
imagens na retina. Considerando a grande variabilidade interespecífica das vias ópticas, julgamos 
importante investigar o maior número possível de espécies. O objetivo deste trabalho foi delimitar 
o SOA no mocó, espécie adotada como modelo animal de roedor regional, cuja captura e 
utilização foram autorizadas pelo IBAMA, licença no. 007/05. Dois mocós adultos receberam 
injeção intra-ocular unilateral de subunidade B da toxina colérica (CTb). Após 5 a 7 dias, foram 
perfundidos transcardiacamente com solução fixadora. Os encéfalos foram submetidos a 
microtomia, obtendo-se secções de 30�m em 6 séries. Uma série foi processada imuno-
histoquimicamente para a revelação do transporte de CTb e uma outra foi corada pelo método de 
Nissl, usando o corante Thionina para a demarcar os núcleos. Com base nas projeções retinianas 
evidenciadas pelo transporte anterógrado de CTb associado à citoarquitetura, foi possível delimitar 
no cérebro do mocó, 04 núcleos terminais lateral (TL), medial (TM), dorsal (TD) e o núcleo 
intersticial do fascículo superior posterior (IFSp), componentes do SOA. Concluímos que as 
projeções retinianas, associadas às técnicas citoarquitetônicas, permitem delinear no mocó os 
núcleos do SOA, com uma organização semelhante a de outros roedores. Apoio: CNPq; CAPES; 
PPPg-RN. 

Palavras chave: visual, imunohistoquímica, mocó
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Resumo:  
 
O complexo pré-tectal (CPt) é um conjunto de núcleos da transição mesodiencefálica, relacionado 
com o reflexo pupilar à luz. Considerando a grande variabilidade interespecífica das vias ópticas, 
julgamos importante investigar o maior número possível de espécies. Neste trabalho, utilizando a 
detecção imuno-histoquímica das projeções retinianas, delimitamos os núcleos do CPt no mocó, 
espécie adotada como modelo animal de roedor regional, cujas captura e utilização foram 
autorizados pelo IBAMA, licença nº 007/05. Dois mocós adultos receberam injeção intra-ocular 
unilateral de subunidade B da toxina colérica (CTb). Após 7 dias foram perfundidos 
transcardiacamente com solução fixadora. Os encéfalos foram submetidos a microtomia, obtendo-
se secções de 30�m em 6 séries. Uma série foi processada imuno-histoquimicamente para revelar 
o transporte de CTb e uma outra foi corada pelo método de Nissl, com Thionina para facilitar a 
demarcação dos núcleos. Com base nas projeções retinianas, associado à técnica citoarquitetônica, 
identificamos 5 grupamentos neuronais compondo o complexo pré-tectal: os núcleos do tracto 
óptico e olivar pré-tectal e as áreas pré-tectais medial, anterior e posterior. Todos apresentaram 
terminais marcados para CTb com densidades diferentes, sempre com predominância 
contralateral. As projeções retinianas, associadas às técnicas citoarquitetônicas, permitiram 
delinear no cérebro do mocó os núcleos do complexo pré-tectal. Apoio: CNPq; CAPES; PPPg-RN. 
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Resumo:  
 
Ao ingressar no curso, o estudante traz consigo uma série de representações da profissão 
apreendidas no processo de interação social, muitas vezes carregada de idéias preconceituosas. 
Objetivo: identificar as representações do profissional enfermeiro apreendidas pelo estudante ao 
longo do curso. Estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa desenvolvido no 
Departamento de Enfermagem/UFRN com acadêmicos de Enfermagem matriculados no semestre 
2005.2. O enfermeiro, para os estudantes do primeiro período é “estar comprometido com o bem 
estar da população...” “se doar...” “Prevenir doenças e orientar a população”. Observou-se que no 
quarto período as respostas foram acrescidas de outros valores mais elaborados envolvendo as 
competências do profissional, como: gerenciar, pesquisar e educar. O “cuidar” foi referido, 
especialmente pela maioria dos três últimos períodos do curso, como sendo a essência da 
profissão. Destaca-se que 70% afirmaram que não tinham essa concepção ao ingressar na 
Universidade/Curso e que as representações foram modificadas ao longo do curso, através das 
disciplinas, pesquisas, discussões em sala de aula e, principalmente os cenários da prática. 
Conclusão: O curso representa o conhecimento e a compreensão de uma realidade no processo de 
transformação e devemos assinalar a importância fundamental na introdução de conteúdos ao 
longo do curso bem como, um trabalho coletivo de divulgação do mesmo junto às escolas e outros 
espaços sociais. 
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CÓDIGO: SB0157 
TÍTULO: O NÚCLEO GENICULADO LATERAL E O COLÍCULO SUPERIOR DO MOCÓ 
(KERODON RUPESTRIS). 
ALUNO: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (05155288460)  
CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (05822715419)

 

Resumo:  
 
O núcleo geniculado lateral (GL) está situado no tálamo posterior. Em roedores compreende o 
núcleo geniculado lateral dorsal (GLD), o relé talâmico da via visual para o córtex visual primário, 
o núcleo geniculado lateral ventral (GLV), relacionado com visuomotricidade, e o folheto 
intergeniculado (FIG), ligado a regulação circadiana. O colículo superior (CS) é um núcleo 
mesencefálico relacionado a mecanismos de atenção visual e movimentos da cabeça e pescoço em 
resposta a estímulos visuais e multissensoriais. O objetivo deste trabalho foi delimitar o GL e o CS 
no roedor regional mocó (licença IBAMA no. 007/05 para captura e utilização). Dois mocós 
adultos receberam injeção intra-ocular unilateral de CTb. Após 7 dias, foram perfundidos 
transcardiacamente com solução fixadora. Os encéfalos foram submetidos a microtomia, obtendo-
se secções de 30�m em 6 séries. Uma série foi processada imuno-histoquimicamente para a 
revelar CTb e uma outra foi corada pelo método de Nissl, para facilitar a demarcação dos núcleos. 
Com base nas projeções retinianas e citoarquitetura, por comparação com outras espécies, 
identificamos o GLD, o GLV e o FIG pela presença de terminais CTb-marcados, com evidente 
predominância contralateral. No CS, foram observados terminais densamente marcados nas 
camadas superficiais, com predominância contralateral. No mocó, o GLD e o CS podem ser 
delineados pelas projeções retinianas, associadas às técnicas citoarquitetônicas. Apoio: CNPq; 
CAPES; PPPg-RN. 
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Resumo:  
 
Trata-se de um estudo de revisão de literatura realizado na base de dados de Teses Capes até junho 
2006, sendo utilizado como descritor Própolis e encontradas 122 produções científicas. Utilizamos 
como critério de inclusão na revisão as pesquisas que focalizavam a aplicabilidade do própolis 
como produto terapêutico, sendo selecionados 34 trabalhos acadêmicos, dos quais, 79% de 
mestrado e 21% de doutorado. As variáveis analisadas foram: região de produção da 
tese/dissertação, área de aplicação, local de aplicação, espécie, tipo de estudo e resultados. Como 
principais resultados predominaram programas de pós-graduação na região sudeste (82%), 
utilizando os seguintes tipos de estudo experimental (88%) e quase experimental (12%) realizados 
em animais (38%), cultura de bactérias (29%), humana (21%) e cultura de levedura (10%) nas 
áreas de aplicações da odontologia (43%), farmacologia (20%) veterinária (14%) entre outras. As 
aplicabilidades terapêuticas mais freqüentes foram antimicrobiano (54%), antifúngico (10%), 
antiinflamatório (7%), analgésico (5%), cicatrizante (5%). Encontraram-se resultados efetivos em 
82% e não efetivos em 18% dos estudos analisados. Verificamos uma predominância de estudos 
na área de odontologia, farmacologia e veterinária, respectivamente, com grande efetividade nas 
situações clínicas empregadas, denotando assim, a importância no aprofundamento das pesquisas 
do própolis, visto que o mesmo tem uma vasta aplicabilidade em diversas áreas da saúde.

Palavras chave: Própolis, Revisão de Literatura, Terapêutica
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Resumo:  
 
Os simuliideos são insetos vulgarmente conhecidos como “borrachudos” ou “piuns”. Em algumas 
regiões do Brasil a exemplo da Amazônia, os simuliideos estão associadas à transmissão de duas 
filarias: a Onchocerca vovulus e Manzonela ozzardi, que são responsáveis pela oncocercose e 
mansonelose, respectivamente. Num controle eficiente, é necessário focar a forma larval, já que é 
a mais sensível do ciclo de desenvolvimento, pois suas características alimentares consistem na 
ingestão e atuação dos inseticidas sobre as mesmas. A região nordestina apresenta poucos 
trabalhos com enfoque no tema e, assim, é escasso o conhecimento sobre a biologia das formas 
imaturas desses insetos, e das características físico-quimicas de seu habitat. Essas informações são 
necessárias para determinação de possíveis métodos de controle dessas populações. Este trabalho 
visa, aumentar os conhecimentos nessa área, demonstrando características particulares dos 
criadouros dos simuliideos, determinando a sazonalidade dos imaturos de Psaroniocompsa 
incrustata ao longo do ano. As coletas dos imaturos foram realizadas no rio Pium/RN, durante oito 
meses. Analisaram-se: temperatura, pH, largura, profundidade e velocidade da água. As variações 
foram: temperaturas de 24,8 a 29,96 ºC; pH de 5,3 a 5,9; largura de 6,3 a 6,74 m; profundidade de 
0,42 a 0,76 m e velocidade da água entre 0,42 a 0,5 m/s. Encontrou-se 5.256 larvas e 1.323 pupas 
de P. incrustata ocorrendo uma predominância desses imaturos no período de seca.
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Resumo:  
 
O uso de macroalgas em cultivos integrados vem sendo apontado com uma importante ferramenta 
na bioremediação de ambientes eutrofizados. Este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento 
e a produção da Gracilaria domingensis em um cultivo integrado algas/camarão. O experimento 
foi conduzido em uma fazenda de camarão localizado no Município de Arez-RN em dois períodos 
(estação chuvosa e seca). Para este estudo foi confeccionada uma gaiola subdividida em 3 
compartimentos, dentro dos quais foram adicionados 1Kg de algas. A biomassa, taxa de 
crescimento relativo (TCR), nutrientes dissolvidos (NH4, NO3, NO2 e PO4) e pH foram 
analisados quinzenalmente, enquanto que temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e 
transparência da água, foram determinados diariamente. A salinidade, pH e transparência da água 
variaram significativamente (p<0,01) ao longo do estudo. O oxigênio dissolvido e a temperatura 
não apresentaram mudanças significativas durante o cultivo. As maiores médias de biomassa e 
TCR foram registradas aos 15 dias de cultivo, em ambos os períodos de estudo. Foram 
encontradas correlações negativas entre a biomassa e TCR com a amônia (r= -0,69; p<0,05 e r=-
0,68; p<0,05) e positiva com o ortofosfato (r=0,66; p<0,05 e r=0,68; p<0,05) e entre a biomassa e 
a salinidade (r= -0,41; p<0,05), indicando que essas variáveis influenciam no desenvolvimento da 
macroalga estudada.
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que interferem no processo de cicatrização dos 
portadores de úlceras vasculares atendidos no ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL) em Natal. Trata-se de um estudo descritivo realizado no setor de curativos do 
ambulatório de clínica cirúrgica do HUOL em Natal. A população alvo deste estudo foi composta 
portadores de úlceras vasculares encaminhados ao setor de curativos no turno da manhã, sendo 
constituída uma amostra de 51 pacientes e ambos os sexos, acompanhados de segunda a sexta no 
ambulatório. 78,4% são portadores de úlcera venosa e 17,6% arterial, 70,6% evoluem de forma 
crônica e 56,9% apresentam tempo de lesão superior a 1 ano e 64,7% com lesões de média a 
grande extensão. Destacamos os fatores: faixa etária > 60 anos (56,9%), 33,3% dormem < 6 horas, 
43,1% não repousam durante o dia; condições sócio-econômicas de baixa a precária (66,7%), 
renda até 2 SM (60,8%), 9,8% são etilista, 21,6% tabagista, doenças associadas como Insuficiência 
Venosa Crônica (64,7%), Hipertensão Arterial Sistêmica (33,3%), Diabetes Mellitus (31,4%) e 
Insuficiência Arterial (19,6%); falta de acompanhamento clínico especializado (52,9%), não 
realizam tratamento sistêmico (60,8%), irregularidade no tratamento (43,1%) e não fazem uso de 
terapia compressiva (86,3%), inadequação nos cuidados domiciliares (66,7%) e sinais de infecção 
nas lesões (47,1%).

Palavras chave: Úlceras vasculares, Cicatrização, Fatores
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi identificar os aspectos relacionados à saúde dos portadores de úlceras 
vasculares atendidos no ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) em Natal. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo realizado no setor de curativos do ambulatório de 
clínica cirúrgica do HUOL em Natal entre 2001 e 2005. A população alvo deste estudo foi 
composta portadores de úlceras vasculares encaminhados ao setor de curativos no turno da manhã. 
Amostra foi constituída por 51 pacientes e ambos os sexos, acompanhados de segunda a sexta no 
ambulatório. 78,4% dos pesquisados eram portadores de úlceras venosa e 17,6% arterial, 70,6% 
com evolução crônica, 29,4% com tempo superior a 5 anos e 27,5% entre 1 a 5 anos. As doenças 
associadas predominantes foram Insuficiência Venosa Crônica (64,7%), Hipertensão Arterial 
Sistêmica (33,3%), Diabetes Mellitus (31,4%) e Insuficiência Arterial (19,6%), sendo que 52,9% 
estavam sem acompanhamento clínico e especializado e 86,3% sem uso de terapia compressiva. 
60,8% dormem de 6 a 8 horas e 33,3% < 6 horas, 43,1% não repousam durante o dia. Os membros 
ulcerados apresentavam edema (74,5%), hiperpigmentação (62,7%), varizes (52,9%), sinais de 
infecção (47,1%), dor leve à moderada (78,4%). Conclusão: verificamos que a presença de 
doenças associadas, falta de acompanhamento clínico/especializado, repouso reduzido e ausência 
de terapia compressiva contribuem para manutenção da cronicidade dessas úlceras.
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi avaliar da assistência sistematizada aos portadores de úlceras 
vasculares referenciados para angiologia e atendidos no setor de curativos do ambulatório do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Trata-se de um estudo descritivo realizado no setor 
de curativos do HUOL em Natal. A população alvo deste estudo foi composta por portadores de 
úlceras vasculares encaminhados, sendo constituída uma amostra de 51 pacientes de ambos os 
sexos, acompanhados de segunda a sexta no setor de curativos. Os pesquisados eram em sua 
maioria sexo masculino (52,9%), faixa etária > 60 anos (56,9%), renda salarial de até 2 SM 
(60,8%), condição sócio-econômica de baixa a precária (66,7%). 78,4% apresentavam úlcera 
venosa e 17,6% arterial, 70,6% com evolução crônica, 29,4% tempo >5 anos e 27,5% entre 1 a 5 
anos, com doenças associadas: Insuficiência Venosa Crônica (64,7%), Hipertensão Arterial 
Sistêmica (33,3%), Diabetes Mellitus (31,4%) e Insuficiência Arterial (19,6%), 52,9% estavam 
sem acompanhamento clínico e especializado, 86,3% sem uso de terapia compressiva, 60,8% não 
realizam tratamento sistêmico, 33,3% dormem < 6 horas, 43,1% não repousam durante o dia, 
66,7% não realizavam cuidados adequados em domicilio. Os membros ulcerados apresentavam 
edema (74,5%), hiperpigmentação (62,7%), varizes (52,9%), sinais de infecção (47,1%), dor leve 
à moderada (78,4%) e 41,2% evoluíram de forma estável e 39,2% tiveram redução na dimensão da 
úlcera.

Palavras chave: Úlcera vascular, Avaliação, Assistência



CÓDIGO: SB0166 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS PORTADORES DE 
ÚLCERAS VASCULARES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DO HUOL 
ALUNO: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: WALKÍRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)

 

Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi identificar os aspectos sócio-demográficos dos portadores de úlceras 
vasculares atendidos no ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) em Natal. 
Trata-se de um estudo descritivo realizado no setor de curativos do ambulatório de clínica 
cirúrgica do HUOL em Natal entre 2001 e 2005. A população alvo deste estudo foi composta 
portadores de úlceras vasculares encaminhados ao setor de curativos no turno da manhã. Amostra 
foi constituída por 51 pacientes e ambos os sexos, acompanhados de segunda a sexta no 
ambulatório. 78,4% dos pesquisados eram portadores de úlcera venosa e 17,6% arterial. Quanto à 
caracterização sócio-demográfica, observamos uma predominância do sexo masculino (52,9%), 
faixa etária acima dos 60 anos (56,9%), estado civil casado (58,8%), religião católica (51,0%) e 
evangélica (31,4%), ensino fundamental incompleto (58,8%), 41,7% das mulheres eram do lar e 
44,4% dos homens sem profissão, renda até 2 SM (60,8%), residentes em Natal (88,2%) 
predominando as regiões leste/oeste (52,9%), não etilistas (90,2%) e não tabagista (78,4%), 
condição sócio-econômica de baixa a precária (66,7%). Os portadores de úlceras vasculares 
possuíam baixo nível sócio-econômico e de escolaridade, com faixa etária acima de 60 anos, sexo 
masculino, casado, trabalhadores do lar para as mulheres e sem profissão para os homens, 
residentes nas regiões leste e oeste de Natal.
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que interferem na evolução e tratamento de 
portadores de úlceras vasculares acompanhados no ambulatório do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) em Natal. Trata-se de um estudo descritivo realizado no setor de curativos do 
ambulatório de clínica cirúrgica do HUOL entre 2001/2005. A população alvo deste estudo foi 
composta por portadores de úlceras vasculares encaminhados ao setor de curativos, com amostra 
de 51 pacientes e ambos os sexos, acompanhados de segunda a sexta no ambulatório. 78,4% dos 
pesquisados eram portadores de úlcera venosa e 17,6% arterial, 70,6% evolução crônica, 56,9% 
tempo >1 ano, faixa etária >60 anos (56,9%), 33,3% dormem < 6 horas, 43,1% não repousam 
durante o dia, condição sócio-econômica de baixa a precária (66,7%), renda até 2 SM (60,8%), 
doenças associadas: Insuficiência Venosa Crônica (64,7%), Hipertensão Arterial Sistêmica 
(33,3%), Diabetes Mellitus (31,4%) e Insuficiência Arterial (19,6%), sendo que 52,9% estavam 
sem acompanhamento clínico especializado e 60,8% não realizam tratamento sistêmico, 43,1% 
são irregulares no tratamento, 86,3% sem uso de terapia compressiva, 66,7% com inadequação de 
cuidados domiciliares. Os fatores como, baixo nível sócio-econômico, a faixa etária > 60 anos, 
doenças associadas, falta de acompanhamento e tratamento sistêmico, repouso reduzido, ausência 
de compressão e inadequação de cuidados domiciliares interferem na evolução das úlceras.
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Resumo:  
 
O objetivo do estudo foi verificar o Coeficiente de Incidência da esquizofrenia na população de 
pacientes internados no Hospital Dr. João Machado, centro de referencia estadual situado na 
cidade do Natal/RN, nos anos de 1999-2005. Foram coletados o número de casos, tempo de 
internação, idade e sexo de pacientes internados com esquizofrenia. Neste período de tempo 
analisado, 12.732 pacientes foram internados no hospital. Os pacientes esquizofrênicos 
corresponderam a 35,35 % destes internos (4501 pacientes). O tempo de internação foi de 44,33 + 
36,9 dias, com idade de 38,7 + 13,5 anos, sendo 65,78% de homens. Em 1999 de cada 100 
pacientes internados 39,8 eram esquizofrenicos, e em 2005 houve uma redução para 30,1 pacientes 
esquizofrenicos. A Esquizofrenia Paranóide foi a forma mais prevalente atingindo 1.829 (40%) 
dos pacientes esquizofrênicos durante todo o período. O estudo aponta uma tendência para 
redução no número de pacientes internados com esquizofrenia, bem como uma diminuição no 
tempo de internação destes pacientes.
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Resumo:  
 
Trata-se de um estudo descritivo que objetivou caracterizar os aspectos sócio-demográficos e de 
saúde dos portadores de Úlceras Venosas (UVs) atendidos nas Unidades de Saúde da Família 
(USFs) de Natal/RN. Foram pesquisados 74 portadores de úlceras venosas atendidos pelas 31 
USFs, sendo utilizados como instrumentos entrevista estruturada, exame físico e observação não 
participante durante a troca de curativos nas USFs e domicílios. Os dados coletados foram 
trabalhados em planilha eletrônica, com análise estatística descritiva. Quanto a caracterização 
sócio-demográfica, predominaram sexo feminino (74,3%), faixa etária maior de 60 anos (66,2%), 
ensino fundamental (52,7%), renda familiar até 2 SM (64,9%), não etilista (70,3%), não tabagista 
(45,9%), no entanto ex-tabagista (37,8%). Quanto aos aspectos de saúde, os mais freqüentes foram 
insuficiência venosa crônica (100,0%), hipertensão arterial (44,6%), diabetes mellitus (29,7%), 
uma lesão presente (68,9%), tempo de lesões variável de 1 a 5 anos (29,7%) e menos de 7 meses 
(21,6%), recidiva de UV (67,6%), sem sinais de infecção (67,6%). Os pesquisados, em sua 
maioria, apresentaram baixo nível sócio-econômico, faixa etária maior de 60 anos e doenças 
crônicas associadas, fatores que interferem na evolução e tratamento dessas úlceras.
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Resumo:  
 
Mediante o entendimento e reconhecendo a influência do parceiro no contexto da reprodução, 
sentimos a necessidade de investigar a percepção do homem sobre o pós-parto da mulher como 
forma de subsidiar a assistência de Enfermagem na área obstétrica.Pressupomos que nesse período 
o companheiro vivencia diferentes situações junto à parceira,família e meio social e age de acordo 
com seu entedimento acerca do puérperio.O estudo teve como objetivos verificar o etendimento do 
homem acerca do pós-parto da companheira e identificar suas atitudes nessa fase da vida do 
casal.Trata-se de uma investigação exploratória descritiva em uma abordagem qualitativa 
desenvolvido junto à 15 homens que coabitavam com suas esposas.Os dados foram coletados por 
meio de entrevistas semi-estruturadas.Os depoimentos revelaram que os entrevistados vivenciam o 
puerpério da companheira em idade jovem,com empregos temporários ou sem carteira 
assinada,baixa renda salarial,união consensual e com um número pequeno de filhos.Demonstraram 
reconhecer o puerpério como uma fase em que a mulher deve repousar,abster-se de esforços 
físicos e ser cuidada.Desenvolvem atitudes de ajuda para com ela, os filhos e o lar.Respondendo 
ao nosso questionamento afirmamos que os participantes do estudo reconhecem o pós-parto, 
apesar de não saberem definir corretamente conforme a literatura, o percebem como um momento 
que requer cuidados, atenção, repouso, abstenção de tarefas e ajuda.
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Resumo:  
 
Anastrepha zenildae é uma espécie de mosca-das-frutas bastante comum na região do semi-árido 
do RN, onde ocorre fruticultura intensa. A infestação dessas moscas nos frutos pode se tornar um 
grave problema para a produção devido ao desenvolvimento das larvas no interior dos frutos. Para 
avaliar as características do comportamento de oviposição e a sua distribuição temporal, foram 
observadas 16 fêmeas em cada uma de 7 gerações, durante 3 dias consecutivos por geração, das 
7:00 às 18:00 h, usando-se mamão como substrato para a oviposição. Os animais foram mantidos 
em gaiolas de acrílico, com água e alimento disponíveis ad libitum, sob ciclo claro/escuro (CE) 
artificial 12:12 h (luzes acesas entre 7:00-19:00 h) e temperatura controlada (26+3 oC). Todas as 
fêmeas apresentaram uma mesma seqüência de movimentos estereotipados, que consistiu em 
chegada, inspeção, punctura, marcação e limpeza do ovipositor. A oviposição ocorreu das 7:00 às 
18:00 h em laboratório e a maior freqüência de oviposição ocorreu entre 10:00 e 11:00 h. A. 
zenildae apresentou o comportamento de oviposição (em laboratório) muito semelhante às 
espécies do gênero Anastrepha de uma forma geral. Contudo, a distribuição horária do 
comportamento ocorreu mais cedo que em outras espécies.
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Resumo:  
 
Perfil Epidemiológico dos Trabalhadores de Enfermagem de Nível Médio acidentados com 
material perfurocortante atendidos no Hospital Giselda Trigueiro – Natal / RN Euza Emília Torres 
Maia Kalyne Cunha Marques Soraya Maria de Medeiros Sabendo-se da importância da prevenção 
e cuidados relacionados aos acidentes de trabalho com material perfurocortante, este projeto tem 
como principal característica avaliar o perfil epidemiológico dos trabalhadores de enfermagem de 
nível médio, vítimas de acidentes com material perfurocortante, atendidos no Hospital Gisela 
Trigueiro em Natal / RN, A relevância do delineamento do perfil do trabalhador do setor saúde 
vítima de acidentes de trabalho com risco de contaminação biológica, é justificada pela 
importância de reconhecer os grupos de trabalhadores mais expostos aos riscos biológicos, 
norteando a possibilidade do desenvolvimento de propostas implementadoras de promoção e 
prevenção para este tipo de agravos para esta clientela. O percurso metodológico deste estudo 
aborda aspectos quantitativos e qualitativos da pesquisa. A coleta de informações será realizada 
através de duas fases, a saber: 1) consulta dos registros de ocorrência de acidentes 
perfurocortantes, para escolha dos possíveis entrevistados; 2) realização de entrevistas com roteiro 
estruturado, com perguntas abertas. Os resultados serão analisados mediante a abordagem de 
categorias empíricas advindas do processo investigativo. 
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Resumo:  
 
As mãos de profissionais de saúde têm sido consideradas uma importante fonte disseminadora de 
microrganismos no ambiente hospitalar, sobretudo em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). 
Esse trabalho teve como objetivo conhecer as espécies colonizantes nas mãos de profissionais de 
saúde lotados em UTIs de 2 hospitais, sendo um público e um privado na cidade de Natal-RN. As 
amostras foram coletadas através da fricção de zaragatoa sobre a superfície das mãos e 
interdigitais previamente umedecidas, semeadas em três meios de cultivo (ágar Sabouraud 
Dextrose, ágar Mac Conkey e ágar Manitol Salgado) e submetidas às provas de identificação. Do 
total de 69 profissionais recrutados no estudo, 15 (22%) apresentaram crescimento de colônias 
leveduriformes na cultura realizada de suas mãos, sendo assim identificados: 6 (40%) Candida 
parapsilosis, 1 (7%) C. guillermondii, 1 (7%) C. tropicalis e 7 (46%) Candida spp. Com relação ao 
crescimento bacteriano, isolou-se 48 (49%) cepas assim distribuídas: 31 (64%) Staphylococcus 
coagulase negativo, 6 (12%) S. aureus, 5 (11%) Enterobacter spp, 4 (9%) Bacilos Gram negativos 
não fermentadores, 1 (2%) Klebsiella spp e 1 (2%) Escherichia coli. Diante dos resultados obtidos, 
constatou-se que 22% das amostras analisadas das mãos dos profissionais de saúde que trabalham 
em UTIs apresentaram crescimento fúngico, sendo C. parapsilosis a espécie fúngica mais isolada. 
O agente bacteriano mais freqüente foi Staphylococcus coagulase negativo
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Resumo:  
 
Reproduzir experimentos in vitro para observar a multiplicação celular de “Candida 
tropicalis” (Ct) quando incubadas com doses subletais de Anfotericina B(AmB). Para a análise 
dessa atividade, quatro concentrações de AmB, 5.10-8, 5.10-7, 5.10-6, 5.10-5M foram incubadas 
com uma suspensão (5.107) de Ct por um período de 1 hora. Considerando que a ação lesiva da 
AmB depende da formação de poros na membrana celular e liberação de seus constituintes 
intracelulares, para monitorar esse fenômeno, foram realizadas as leituras de sobrevida fúngica e 
de liberação de K+ intracelular. Os valores revelam que a sobrevida da Ct variou de acordo com as 
seguintes concentrações de AmB: nas mais altas concentrações (5.10-8, 5.10-7 M) a sobrevida foi 
0%; e nas concentrações de 5.10-6M e 5.10-8M houve sobrevida de 37,01% e 120%, 
respectivamente. Os valores obtidos para a liberação de K+ , estão apresentados em ordem 
crescente das concentrações de AmB e foram respectivamente 89,90; 91,25; 92,06 e 95,30%. Em 
consonância com a literatura consultada, o aumento da permeabilidade da membrana induzido pela 
AmB nem sempre indica citotoxicidade, pois na mais baixa concentração utilizada, a liberação de 
K+ foi superior a 89% e mesmo assim, houve um crescimento da célula fúngica maior que na 
amostra controle.
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Resumo:  
 
Os mecanismos de reparo de DNA são fundamentais para manutenção da integridade do genoma 
em todos os seres vivos. Sendo assim, é objetivo deste trabalho, gerar informações a cerca dos 
mecanismos de reparo de DNA existentes em L. vannamei. Para tanto, seqüências das principais 
proteínas envolvidas nas diferentes vias de reparo de DNA presentes em Humano, Levedura, 
Drosophila e Danio rerio, foram obtidas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Estas 
seqüências peptídicas foram utilizadas para identificar seqüências nucleotídicas homólogas no 
banco de dados ShEST (http://www.shrimp.ufscar.br) utilizando o programa tblastn. Para análise 
dos genes identificados foi pesquisado possíveis janelas de leitura (ORFs) e seus prováveis 
domínios, utilizando programas disponível no GenBanK, ORF finder e o CDD, respectivamente. 
Foram encontradas sequências nucleotídicas do ShEST similares apenas para algumas vias de 
reparo como Reparo por Excisão de Nucleotídeo (REN), Reparo Recombinacional (RR) e 
Mismatch, em diferentes bibliotecas de cDNA (ovo, naúplio e mysis), com “e-values” variando de 
1x10-63 a 1x10-06. Algumas proteínas dessas vias de reparo apresentaram domínios conservados 
através do alinhamento no Crustalw nestas ORFs identificadas. Esses resultados sugerem que as 
seqüências homólogas identificadas no ShEST possivelmente estejam envolvidas em alguma das 
vias de reparo do DNA. 
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Resumo:  
 
Moscas podem causar numerosas doenças ao homem e animais, por ação direta ou transmissão de 
agentes patogênicos de vários tipos. A partir dos resultados obtidos, ficou demonstrado que, dentre 
as moscas encontradas, houve predominância de quatro espécies comuns a todos os locais de 
coleta e que existe relação destas com os agravos mais frequêntes ocorridos na área de abrangência 
do Centro de Saúde de Felipe Camarão II, onde dentre outros estão a diarréia, infecções 
respiratórias, parasitoses e miíase cutânea. Na região com maior número de moscas nos 
domicílios,registra-se aumento do número de casos de diarréia em mapa epidemiológico. Este 
trabalho visa aumentar os conhecimentos nessa área, demonstrando características particulares 
desses dípteros, para determinação de possíveis métodos de controle dessas populações.
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Resumo:  
 
A preocupação com a qualidade do ar é crescente, uma vez que o ar poluído ocasiona doenças 
cardiovasculares e respiratórias. O município de Guamaré/RN por apresentar um pólo industrial de 
beneficiamento de óleo e gás natural, é um candidato a este tipo de estudo. Assim, o objetivo do 
presente trabalho é realizar um monitoramento ambiental neste município através do ensaio 
Aborto de Pólen de uma espécie nativa, indicadora de exposição crônica. Para tanto, foi eleita a 
planta Richardia grandiflora, da família rubiaceae, visto que era a única presente em todos os 
pontos de amostragem (20). Os estames da planta foram cuidadosamente retirados e macerados 
para extração dos pólens, os quais foram corados com 1% de aceto-carmim e fixados em lâminas 
para análise ao microscópio (aumento de 400X). Os pólens foram analisados quanto ao seu 
tamanho, forma e cor. As lâminas analisadas até o momento indicam um número bastante 
reduzido de pólen/flor, variedade muito grande de alterações morfológicas e pontos de 
amostragem sem pólens normais, só alterados. Esses resultados ainda são preliminares tendo em 
vista que o projeto encontra-se em andamento. Ao final, espera-se validar o ensaio do aborto de 
pólen com esta planta através da comparação da análise de micronúcleo em Tradescantia, outro 
modelo vegetal, usada na exposição aguda bem como correlacionar os dados obtidos pelo presente 
projeto com os dados das análises químicas dos compostos encontrados nas folhas das plantas. 
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Resumo:  
 
Aditivos alimentares são componentes essenciais para a melhoria da qualidade das rações 
utilizadas na aqüicultura. No presente estudo, a sobrevivência e o ganho de peso absoluto (GPA) 
após 20 dias foram utilizados para avaliar o desempenho de pós-larvas de Litopenaeus vannamei 
alimentadas com dietas comerciais suplementadas com flocos ou embriões liofilizados de Artemia. 
As pós-larvas (peso seco de 0,3 ± 0,02 mg) foram estocadas (25 ind/L) em 20 aquários (2,5 L e 
308 cm2 de área). O desenho experimental consistiu de quatro tratamentos (T1, T2, T3 e T4) com 
cinco réplicas cada. Duas horas após a oferta inicial de ração comercial para pós-larvas de 
camarões (RC), suplementos de 5mg de Artemia em flocos (T1) e embriões liofilizados de 
Artemia (T2) foram ofertados. Para T3, 5 mg de RC foram adicionados. Para T4, não houve oferta 
de aditivo após o arraçoamento. Não houve diferenças estatísticas significativas (p>0,05) entre os 
tratamentos dietéticos empregados em relação à sobrevivência. Contudo, as pós-larvas alimentadas 
com RC suplementada com embriões liofilizados de Artemia (T2) apresentaram o melhor GPA 
(6,7 ± 0,7 mg). Os tratamentos T1 (5,4 ± 0,8 mg), T3 (5,8 ± 0,8 mg) e T4 (5,7 ± 0,7 mg) não 
diferiram estatisticamente (p>0,05) entre si. Os resultados indicam que a utilização de embriões 
liofilizados de Artemia como aditivo nutricional para pós-larvas de L. vannamei promove um 
melhor GPA em relação a dietas comerciais suplementadas com flocos de Artemia ou não 
suplementadas.
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Resumo:  
 
As emulsões possuem um importante papel na vetorização de sistemas terapêuticos lipídicos e 
recentemente vem ganhando destaque na biotecnologia por apresentarem-se como um bom veículo 
para liberação gênica. No entanto, estes sistemas são termodinamicamente instáveis e requerem o 
acompanhamento de sua estabilidade. Vários métodos para estudo de estabilidade têm sido 
utilizados, como a análise de tamanho de partículas e os testes de aceleração. O objetivo deste 
trabalho foi analisar emulsões preparadas por três diferentes métodos e eleger a mais estável para 
posterior utilização em terapia gênica. As emulsões foram preparadas através dos métodos de 
inversão de fases (IF), sonicação e emulsificação espontânea (EE), utilizando-se 5% de fase oleosa 
(Captex®) e variação de HLB de 8,7 e 9,7. A análise de estabilidade foi realizada através da 
determinação do Índice de Cremagem (IC) pelo método de micro-emultócrito e análise 
granulométrica. As emulsões preparadas através do método de sonicação apresentaram IC de 2% e 
diâmetro médio de 1,5µm, sendo as mais estáveis. Já as emulsões preparadas através da IF 
apresentaram IC de 3% e um diâmetro médio de 2,2µm, tendo estabilidade intermediária. O 
método de EE produziu as emulsões menos estáveis cujos IC variaram de 5 a 7% e diâmetro 
bastante heterogêneo. Logo, pode-se eleger o método de sonicação como o mais viável para 
preparação de emulsões na terapia gênica. 
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Resumo:  
 
Polissacarídeos sulfatos (PS) de algas possuem diversas atividades farmacológicas. O objetivo 
desse trabalho foi verificar a influência da salinidade na composição dos PS da Caulerpa 
cupresoides, da praia de Búzios - Parnamirim/RN (CCB) e da praia de Canapum - Macau/RN 
(CCM) e analisar a atividade anticoagulante desses PS. Os PS foram extraídos por proteólise e 
depois fracionados com acetona, obtendo-se 4 frações polissacarídicas, denominadas de F0.3, 
F0.5, F1.0 e F2.0, tanto para CCB como para CCM. Não houve diferença no rendimento, na 
quantidade de polissacarídeos totais, no teor de sulfato e no perfil eletroforético entre as frações de 
CCB e suas correspondentes em CCM. Com exceção do sulfato da F2.0 em CCB que foi 2,75 
vezes maior do que em CCM. Verificou-se a presença de galactose, glicose, xilose, manose e 
rhamanose, tanto nas frações de CCB como nas de CCM. Foi identificado diferenças quantitativas 
desses monossacarídeos quando se comparou as F0.3, F0.5 e F1.0 de CCB com suas 
correspondentes de CCM. Os testes de aPTT indicaram que a atividade anticoagulante da F1.0 de 
CCM foi o triplo da sua correspondente de CCB. Os dados demonstraram que a diferença de 
salinidade encontrada nas praias não induz a alga C. cupresoides a produzir diferentes tipos de PS. 
Entretanto, o stress salino provocou uma alteração na proporção dos monossacarídeos das F0.3, 
F0.5 e F1.0, nesta última, provavelmente, esta modificação refletiu-se na sua atividade 
anticoagulante.
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Resumo:  
 
As algas marinhas estão amplamente distribuídas ao longo da costa brasileira. Algumas dessas 
apresentam na sua composição compostos biologicamente ativos, denominados polissacarídeos 
sulfatados (PS), estes são possuidores de uma gama de atividades farmacológicas. Este trabalho 
objetivou extrair, quantificar e caracterizar PS do Codium isthmocladum. Coletada na praia de 
Búzios/RN. A alga foi seca, triturada, despigmentada e submetida a proteólise para extrair PS. Do 
material obtido fez-se fracionamento com volumes crescentes de acetona, obtendo-se as frações 
cetônicas F 0.3, F 0.5 , F 0.7 , F 0.9 e F 1.2 cujos rendimentos percentuais são de 48%, 13%, 28%, 
3,9% e 3%, respectivamente. Análises químicas indicaram presença de PS constituídos por 
unidades de galactose, arabinose, manose e traços de xilose, alto teor de sulfato e baixa 
contaminação protéica para todas frações. Elas não apresentaram perfil eletroforético uniforme, 
com exceção da F0.9. Quando desafiadas com testes anticoagulantes de aPTT, todas frações 
apresentaram atividade, destacando-se F0.9 e F0.3 com massa necessária para dobrar o tempo de 
coagulação de 8,1mg e 8,7mg cada. E quando avaliado o potencial antinociceptivo todas as frações 
apresentaram resultado de inibição (20mg/kg) quando comparado com dipirona (20mg/kg). De 
todas as frações, a F0.9, apresentou ótimo potencial para as atividades testadas, fazendo desta 
possível fonte para estudos futuros.
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Resumo:  
 
A maioria dos autores é unânime em afirmar que as fissuras lábio-palatinas constituem um dos 
defeitos congênitos mais comuns em humanos. Representam 60% de todas as malformações do 
trato gastrintestinal, chegando a ocupar o segundo lugar entre todas as malformações congênitas. 
De acordo com o IBGE, a estimativa das fissuras labiais e palatinas é de 1/650 nascimentos no 
Brasil, sendo mais freqüentes em crianças do sexo masculino e afetam em maior proporção o lado 
esquerdo da face. O presente trabalho objetivou verificar o número de crianças nascidas na 
Maternidade Escola Januário Cicco em Natal-RN com fissuras lábio e/ou palatinas, durante um 
período de dez anos (1995 a 2004), bem como determinar o tipo de fenda mais comum, analisando 
a sua ocorrência quanto as variáveis sexo e raça. Foi realizada a análise de 42.717 prontuários 
referentes aos nascimentos registrados na maternidade acima citada e encontrou-se 52 casos de 
crianças portadoras de fissuras labiais e/ou palatinas, podendo-se inferir que o percentual 
encontrado de 0,12% é semelhante ao relatado na literatura pertinente. O sexo masculino foi o 
mais acometido (61,5%) e as fissuras labiais e palatinas foram as mais prevalentes (55,8%). Em 
relação à idade das mães, observou-se que a faixa etária mais prevalente era entre 21-30 anos 
(50%). As variáveis raça e fator etiológico não puderam ser satisfatoriamente avaliadas, em 
virtude do não preenchimento destes dados nas fichas analisadas.
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Resumo:  
 
O potencial de invasão e metástases relaciona-se ao prognóstico do carcinoma epidermóide oral. 
Estes processos envolvem várias etapas, com destaque para a degradação da membrana basal e 
matriz extracelular, onde as metaloproteinases de matriz desempenham papel fundamental. Dentre 
estas, as matrilisinas representadas por dois componentes (MMPs-7 e -26) clivam vários substratos 
da matriz extracelular, como colágeno IV, laminina e fibronectina, exercendo importante função 
na progressão tumoral. Objetivando investigar o papel destas MMPs no carcinoma epidermóide 
oral, foram selecionados 30 casos desta neoplasia, sendo 15 localizados em lábio inferior e 15 em 
língua, os quais foram classificados em baixo e alto escore de malignidade, segundo sistema 
proposto por Bryne(1998); e corados pela técnica da imuno-histoquímica com anticorpos contra as 
MMPs citadas. A análise estatística revelou que a localização da lesão estava significativamente 
associada a presença de metástase, mas não ao grau histológico. Observou-se que os casos de 
língua exibiram maior marcação para as MMPs, quando comparados àqueles localizados em lábio. 
As células neoplásicas dos casos de lábio mostraram maior expressão das duas MMPs nos casos 
de alto grau de malignidade, enquanto que nos de língua, somente a MMP-7 foi significativamente 
mais expressa. Os resultados deste estudo sugerem forte relação entre as matrilisinas e o grau 
histológico de malignidade do carcinoma epidermóide oral de lábio inferior e língua.
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Resumo:  
 
Devido às importantes contribuições do leite materno ao recém nato, o aleitamento exclusivo até 
os seis meses e sua continuação até os dois anos (recomendações da OMS) são estratégia de saúde 
pública; porém alguns fatores constituem risco ao aleitamento. Assim, este trabalho objetiva 
mostrar o comportamento de mães da cidade de Natal em relação à amamentação e o tipo de parto. 
Para tanto, as gestantes foram acompanhadas desde o momento que procuraram um serviço de 
saúde para realização do pré-natal até o pós-parto através da aplicação de três questionários em 
momentos distintos: na consulta de pré-natal; antes da data provável do parto; e, após o 
nascimento da criança, sendo a atenção deste trabalho voltada para este último (período puerperal), 
do qual 269 mulheres participaram. A codificação e a entrada dos dados realizaram-se através do 
Software EPIINFO 6.04 e para as associações e cálculo da OR utilizou-se o Software SPSS 12.0. 
A análise dos dados mostra que o tempo de amamentação exclusiva está muito abaixo das 
recomendações feitas pela OMS, que o parto normal favorece a amamentação (56%) com OR de 
1,27 e seu início imediato (64%). Seguir as recomendações da OMS para o aleitamento materno é 
certamente a maneira correta de fornecer nutrição e proteção ao bebê. Dessa forma, é necessário 
um envolvimento maior, em especial dos profissionais da saúde que lidam com as mães, no 
sentido de conscientizá-las e incentivá-las à escolha do parto normal e à prática do aleitamento.
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Resumo:  
 
O folículo pericoronário (FP) é uma condensação celular que envolve a coroa de um dente incluso. 
O cisto dentígero (CD) é um cisto odontogênico de desenvolvimento, que envolve a coroa de um 
dente incluso, sendo normalmente assintomático e acometendo principalmente pacientes jovens. 
Inexiste um consenso literário a respeito da diferença entre um CD pequeno e um FP espessado. 
Com esse propósito foi realizado um estudo imuno-histoquímico com as integrinas α2β1, α3β1 e 
α5β1 em 10 casos de cada entidade. A intensidade de marcação para a integrina α2β1 mostrou-se 
fraca, com distribuição difusa e granular, sendo mais intensa no CD (especialmente nas células da 
camada basal). A integrina α3β1 exibiu intensidade de moderada a fraca na maioria dos casos de 
FP e CD. O padrão de distribuição foi predominantemente difuso para o CD, ao passo que para o 
FP, difuso e focal. A marcação para a integrina α5β1 nos FP foi moderada e o padrão de 
distribuição difusa e granular, já nos casos de CD a marcação mostrou-se forte. Concluímos que a 
marcação positiva para as integrinas em todos os casos de folículos pericoronários espessados e 
cistos dentígeros incipientes, sugere a participação das mesmas na adesão célula-célula e célula-
matriz extracelular, além de fornecer achados adicionais que podem contribuir para uma melhor 
distinção histopatológica entre um CD incipiente e um FP espessado.
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Resumo:  
 
O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Januário Cicco atende a todos os 
lactentes que necessitem de sua assistência mediante prescrição do médico ou nutricionista. O 
objetivo deste trabalho foi verificar se a falta de informações recebidas sobre o leite materno e a 
importância do BLH, influência direta ou indiretamente no ato de doar. A pesquisa foi do tipo 
descritiva exploratória, com uma população alvo composta de 60 nutrizes e uma amostra de 15 
doadoras inscritas no BLH, sendo 4 doadoras internas (DI) e 11 doadoras externas (DE), realizada 
com a aplicação de um questionário e os dados analisados por meio de tabelas e gráficos. Os 
resultados mostraram que as DI são bem mais jovens, com nível de escolaridade baixa, em sua 
maioria mães solteiras que não trabalham, resultando numa renda familiar baixa. No grupo das DE 
observou-se uma média de idade mais elevada, a maioria são casadas, ou seja, com a possibilidade 
de ter a família bem estruturada, apresentando um grau de instrução e renda mais elevados. Com 
isso verificou-se que o nível de informação e de escolaridade das doadoras influência direta e 
indiretamente na doação, tornando-se indispensável um investimento em programas de incentivo à 
doação, uma maior e melhor divulgação por parte dos profissionais de saúde sobre a importância 
do leite materno e do BLH.
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Resumo:  
 
A regulação do ciclo celular é um importante mecanismo para a manutenção da integridade 
genômica. Estudos sobre este mecanismo têm sido desenvolvidos numa variedade de organismos, 
mostrando que estes genes apresentam homologia no que se refere às seqüências nucleotídicas ou 
mesmo na função. Portanto, este trabalho objetiva gerar informações acerca dos genes envolvidos 
no ciclo celular em L. vannamei. Assim, seqüências das principais proteínas envolvidas no ciclo 
celular presentes em Humanos, Levedura, Drosophila e Danio rerio, foram obtidas no GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Em seguida utilizadas para identificar seqüências nucleotídicas 
homólogas no banco de dados ShEST (http://www.shrimp.ufscar.br) utilizando o programa 
tblastn. Foram encontradas diversas seqüências nucleotidicas do camarão de diferentes bibliotecas 
(Ovo, Nauplius, Mysis e Músculo) similares a várias proteínas envolvidas no ciclo celular. Para o 
grupo das ciclinas, foram encontradas oito seqüências nucleotídicas do camarão similares 
apresentando “e-values” variando entre 3e-24 e 4e-06. Das Kinases dependentes de ciclinas, seis 
seqüências nucleotídicas do camarão foram similares apresentando “e-values” variando entre 4e-
76 e 7e-16. Foram encontradas ainda seis seqüências nucleotídicas do camarão homólogas a 
seqüência peptídica CDC2 e CDC7 apresentando “e-values” variando entre 2e-68 e 7e-09. 
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Resumo:  
 
A perda dentária na população idosa representa um dos achados mais freqüentes sendo muitas 
vezes considerada como uma conseqüência natural do envelhecimento. No entanto, sabe-se que 
essas perdas, além de resultarem em diversos problemas funcionais para o indivíduo, interferem no 
seu emocional na medida em que a presença dos elementos dentários contribui para uma harmonia 
estética, levando a um bem-estar psicossocial. Dessa maneira, o presente estudo objetivou 
identificar os aspectos subjetivos presentes na fala de pacientes idosos relacionadas às perdas 
dentárias. Para tanto, foram realizadas 10 entrevistas com indivíduos dessa faixa etária. Na 
abordagem, foi pedido ao idoso que relatasse o processo da perda de seus dentes, sendo o discurso 
gravado e, posteriormente, analisado.A forma como representaram a perda dentária foi 
interpretada a partir dos significantes proferidos pelos mesmos. Para os entrevistados, tal perda 
esteve associada a uma solução para dor, sendo, portanto, algo benéfico. Também relacionou-se 
essa perda a sentimentos de resignação, culpa, fatalidade e preocupação com a imagem, e ainda a 
períodos específicos da vida, falta de conhecimento a respeito de tratamentos mais conservadores 
e falta de cuidados com a aparência, apontando para uma atitude de desvalorização do elemento 
dentário por parte do indivíduo, e, conseqüentemente, nos apontando possíveis explicações para a 
valorização da cultura do protesismo, bem como da naturalização da perda dentária.
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Resumo:  
 
A documentação odontológica constitui-se numa coleção de documentos produzidos pelo 
cirurgião-dentista na qual ficam registradas informações sobre a saúde bucal e geral dos pacientes, 
havendo a necessidade do profissional mantê-la corretamente arquivada. É interesse dessa 
pesquisa verificar o nível de conhecimento dos professores do curso de Odontologia da UFRN 
sobre esse tema. Para a realização da pesquisa utilizou-se um questionário composto por 7 
questões visando coletar informações referentes a(o): conhecimento e importância do prontuário 
odontológico; valor legal dos documentos utilizados; a maneira como a documentação é utilizada; 
se estas informações são repassadas aos alunos do curso e onde estas informações deveriam ser 
melhor repassadas. A maior parte dos sujeitos pesquisados confere à documentação odontológica 
uma importância jurídica (45,9%). A maioria dos professores (60%) não diferenciou 
satisfatoriamente os conceitos de ficha clínica e prontuário odontológico. Os professores 
pesquisados também mostraram desconhecimento a respeito do real proprietário da documentação 
odontológica, pois apenas 26,6% deles responderam que a documentação pertence ao paciente. 
Fica evidente a necessidade urgente para que haja uma reciclagem desses profissionais, a fim de 
que se possa formar alunos que apresentem o hábito correto de utilização do prontuário 
odontológico e assim, estarem devidamente resguardados contra qualquer processo, sejam éticos, 
jurídicos ou administrativos. 
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Resumo:  
 
Recentemente foi descrito um polimorfismo de base única T→G (SNP309) no promotor do gene 
da MDM2 que parece aumentar a expressão de MDM2 e conseqüentemente atenuar a via de 
resposta ao estresse da p53. As freqüências alélicas de variantes polimórficas apresentam 
variações entre grupos étnicos e populações de diferentes regiões. Para detectar o SNP309 em 101 
mulheres (53 euro-brasileiras, 48 afro-miscigenadas) da população de Natal, RN, utilizou-se a 
PIRA-PCR, técnica que introduz o sítio de restrição para a PstI na presença do alelo G gerando 2 
fragmentos de 104 e 17 pb após digestão e visualização em gel de poliacrilamida revelado pela 
prata. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as freqüências 
genotípicas das euro-brasileiras (42%TT, 47%TG, 11%GG) e das afro-miscigenadas (25%TT, 
54%TG, 21%GG) e nos dois grupos, as freqüências estão de acordo com o esperado para o 
equilíbrio de Hardy-Weimberg. O grupo afro-miscigenado apresenta freqüência maior de G (0,48) 
do que o das euro-brasileiras (0,35) embora esta diferença fique no limiar da significância 
(χ2=3,523; p=0,061). As freqüências alélicas das euro-brasileiras estão de acordo com as 
freqüências relatadas na literatura para caucasianas americanas (G=0,33; χ2=0,735) porém, as das 
afro-miscigenadas diferem significativamente das relatadas para afro-americanos (G=0,15; 
χ2=27,82;p<0,0001) e é similar as descritas para populações chinesas 
(G=0,499;χ2=0,139;p=0,709). 

Palavras chave: promotor MDM2, SNP309, população Natal, RN
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Resumo:  
 
Um dos métodos utilizados para a identificação das mutações é a eletroforese em gel com 
gradiente de desnaturação (DGGE). Essa técnica baseia-se na migração eletroforética diferencial 
das amostras de DNA conforme sua composição qualitativa e permite que mudanças em um único 
par de bases possam ser detectadas. O objetivo deste trabalho foi implantar o DGGE para pesquisa 
de mutações e polimorfismos do TP53 em amostras de tumor de pacientes com câncer de colo do 
útero. Amostras de DNA de sangue periférico de oito mulheres saudáveis e 79 amostras de tumor 
de pacientes com carcinoma cervical foram submetidas à PCR utilizando um par de iniciadores 
específicos para região codificante do éxon 11 do TP53. Foi feito um ensaio de DGGE com 
gradiente perpendicular 0% a 100% de desnaturantes para determinar qual a melhor variação 
poderia ser utilizada. Os produtos de PCR foram então submetidos a DGGE com uma faixa de 
desnaturação determinada entre 30% e 60% por 15 horas a 70V e 18mA. Os resultados foram 
visualizados após coloração com brometo de etídio. Foi observado um fragmento em todos os 
produtos de amostras normais e de câncer com aproximadamente 400pb, correspondendo ao 
esperado. Até o momento, não foram descritos na literatura polimorfismos ou mutações nesta 
região para este tipo de câncer. Atualmente a técnica está sendo otimizada para análise das demais 
regiões do TP53.

Palavras chave: DGGE, mutações no TP53, câncer do colo do útero
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Resumo:  
 
A sífilis tem sido um problema de saúde pública especialmente no Brasil, onde, também por 
razoes culturais a contaminação não é ainda controlada. Trata-se de uma doença sexualmente 
transmissível, cujo agente etiológico é o Treponema pallidum. Dentre as técnicas empregadas no 
sorodiagnóstico, o Venereal Diasease Research Laboratory (VDRL) é ainda hoje a metodologia de 
escolha pela sua praticidade e sensibilidade, apesar de ser uma técnica não especifica,levando 
necessidade de quando reagente, o uso de testes confirmatórios denominados de testes 
treponemicos. No entanto, a presença de elevados títulos de reatividade para esse ensaio indicam 
um forte indício de infecção por esta espiroqueta, tornando necessária a titulação dos soros 
reatores. Este trabalho tem o objetivo de avaliar o comportamento de soros reatores para o VDRL. 
Foram tituladas 55 amostras de soro de indivíduos inicialmente reatores na triagem sorológica pelo 
VDRL qualitativo. Das amostras analisadas 11/55 apresentaram altos títulos, tendo sido observado 
o fenômeno pró-zona em 4/55 (7,27%). Este fenômeno ocorre quando existe elevada concentração 
de anticorpos, podendo levar a um diagnostico falso negativo por bloqueio da aglutinação. Este 
estudo embora preliminar, demonstrou a necessidade da realização da titulação do VDRL reatores, 
visando detectar a presença do fenômeno pro-zona que pode ocorrer em casos de títulos elevados

Palavras chave: Sífilis, Sorologia, Veneral Disease Reserach Labor
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Resumo:  
 
A Luffa operculata é uma dicotiledônea da família Cucurbitaceae. Dentre vários nomes populares 
é mais conhecida como buchinha do norte ou cabacinha no Brasil. O fruto é utilizado na medicina 
tradicional mais comumente como purgativo, emenagogo ( que têm a propriedade de restabelecer 
o fluxo menstrual) e descongestionante nasal, porém apresenta grande toxicidade. O presente 
trabalho teve como intuito fazer uma revisão bibliográfica do espécime vegetal e uma análise 
morfológica macro e microscópica do fruto. Com a revisão bibliográfica obtiveram-se 
informações a cerca de suas propriedades farmacológicas, composição química e toxicidade. E 
com a análise morfológica verificou-se que se trata de um fruto ovóide, capsular e fibroso, com 
estrias e acúleos, o epicarpo apresentou tricomas tectores pluricelulares, estômatos anomocíticos e 
os feixes vasculares percorrendo o mesocarpo e endocarpo. Com o estudo realizado pôde-se 
conhecer as principais utilizações do fruto da Luffa operculta e a correta identificação do fruto a 
partir das suas características morfológicas. 

Palavras chave: Luffa operculata, triagem fitoquímica, triagem fitoquímica
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Resumo:  
 
A Luffa operculata é uma dicotiledônea da família Cucurbitaceae. Dentre vários nomes populares 
é mais conhecida como buchinha do norte ou cabacinha no Brasil. É muito utilizada para o 
tratamento de rinites e rinossinusites, mas se destaca por seus efeitos tóxicos. Foi realizada uma 
triagem fitoquímica que teve por objetivo detectar a ocorrência de diversos constituintes químicos 
na planta, permitindo assim o isolamento e caracterização de substâncias puras. A metodologia 
empregada baseia-se em reações qualitativas de coloração e precipitação, rastreando os principais 
grupos de constituintes químicos do material vegetal. Com base nos experimentos feitos os 
extratos dos frutos indicaram a presença de flavonóides e heterósidos flavanóides; taninos 
pirocatéquinos e galhotatinos; saponinas e por fim, ácidos e bases orgânicas. Os resultados dados 
como positivo indicaram a existência na planta da substância pesquisada, porém aqueles que 
tiveram um resultado negativo não exclui necessariamente a existência no vegetal da substância 
pesquisada. 
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Resumo:  
 
O presente estudo descreve a participação das Mães Cangurus integrantes do Método Mãe 
Canguru existente na Maternidade Escola Januário Cicco e no Hospital de Pediatria da UFRN
(HOSPED), ambos localizados no Município de Natal-RN. Trata-se Estudo descritivo exploratório 
de método quantitativo e qualitativo realizado com as mães que já estão na 3ª etapa do 
Método.Para a coleta de dados, foi aplicada uma entrevista semi-estruturada, no ambulatório do 
HOSPED.Todas as mães (20) tiveram livre acesso à UTI neonatal, sendo este contato com o 
recém-nascido (RN) estimulado em sua maioria pelos médicos. Acreditam que o Método Canguru 
é importante para o bebê ficar mais forte /pegar peso (35 %) e para aquecê-lo (30%). Dentre os 
cuidados diretos realizados pelas mães na UTI destacam-se a troca de fraldas do RN (85%) e 
administração de leite pela sonda (95%). Sete mães não ficavam em posição canguru em período 
integral na enfermaria. A maioria (55%) relatou de forma otimista a experiência de ser Mãe 
Canguru e todas (20) referiram satisfeitas durante o internamento hospitalar, no entanto 11 
queixaram-se da estrutura organizacional.As mães realizam cuidados diretos ao RN.Têm um bom 
conhecimento sobre o Método Canguru,destacando a importância deste em favorecer o ganho de 
peso do RN e o aquecimento corporal.A maioria compreendeu a importância da posição canguru, 
entretanto, sete mães não aderiam ao método correto, o que representa um número considerável 
exposto aos riscos para hipotermia.

Palavras chave: Método Mãe Canguru, Aleitamento Materno, Assistência ao recém-nascido
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Resumo:  
 
Os machos adultos de Callithrix jacchus cuidam de suas proles desde seu primeiro dia de vida e 
esse comportamento está associado a variações nos níveis circulantes de prolactina. Sua 
participação nessa atividade parece estar relacionada à experiência prévia quando vivendo no 
grupo social, como irmão mais velho ou como pai, como também ao alto custo energético para a 
fêmea reprodutora. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar os níveis plasmáticos de 
prolactina de machos de sagüi submetidos a diferentes condições de esforço físico que envolvia o 
transporte de cargas de pesos diferentes. Foram utilizados 6 machos adultos de Callithrix jacchus, 
nos quais foram realizadas coletas de sangue, duas vezes pos semana, após o transporte de cargas 
de 30, 60 e 90g fixadas ao animal em um colete de tecido durante 30 minutos. Machos experientes 
apresentaram níveis de prolactina mais baixos do que os inexperientes após o carregar de 30 e 60g 
por 30 minutos, sugerindo um maior esforço físico pelos inexperientes. Ambos os grupos 
apresentaram uma queda nos valores hormonais ao carregar 90g pelo intervalo de tempo. Tendo 
em vista o alto custo energético do comportamento de cuidado em calitriquídeos, a diminuição nos 
níveis de prolactina quando submetidos a maior carga sugere um possível mecanismo de 
adaptação fisiológica dos cuidadores ao estresse do cuidado.

Palavras chave: Prolactina, Sagui, Cuidado Parental
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Resumo:  
 
A etiologia das doenças autoimunes é complexa e resulta da interação de fatores genéticos, 
ambientais e hormonais. Entre os componentes genéticos, genes MHC e não-MHC tem sido 
associados com o lupus eritematoso sistêmico (LES) e artrite reumatóide (AR). O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a influência do gene NRAMP1 nas doenças autoimunes LES e AR. Para isto 
foram arrolados pacientes com LES (n=96), AR (n=37) e indivíduos controles (n=202), 
genotipados com relação ao polimorfismo do ponto de mutação -236 do gene NRAMP1. A 
genotipagem levou à identificação de dois alelos na população estudada: o alelo 1 (T) e o 2 (C). 
Não foram encontradas diferenças significativas entre as freqüências de alelos ou genótipos de 
pacientes com LES ou AR em relação aos controles. Como o gene NRAMP1 é expresso 
exclusivamente em macrófagos, também é objetivo deste trabalho avaliar se este gene influencia a 
função de macrófagos. O método para avaliação da função de macrófagos foi padronizado com 
relação à dosagem de nitrito e contagem de amastigotas de Leishmania chagasi, em macrófagos de 
indivíduos controles, expressando distintos genótipos do ponto de mutação -236. Esta análise 
prévia mostrou que macrófagos de indivíduos controles do genótipo 1,1, produzem maior 
concentração de nitrito e maior porcentagem de macrófagos fagocitando leishmanias, indicando 
que em indivíduos controles o genótipo 1,1 pode estar relacionado com maior eficiência na função 
macrofágica.

Palavras chave: Autoimunidade, gene NRAMP1, macrófagos
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Resumo:  
 
A saúde dos camarões cultivados é resultante da interação de fatores ambientais, genéticos, 
imunológicos e nutricionais. Os fatores ambientais podem ser bióticos, como a densidade de 
camarões/m2, e abióticos, como temperatura, pH, salinidade e oxigênio dissolvido. Quando esses 
fatores não são controlados adequadamente, através do manejo, podem ocorrer a incidência de 
enfermidades. O objetivo deste trabalho é correlacionar a infecção pelo IHHNV, detectada por 
PCR, em camarões de cultivo Litopenaeus vannamei, com a densidade de camarões/m2, salinidade 
e oxigênio dissolvido. Na região oligohalina a prevalência do IHHNV variou de 20% a 70%, na 
mesohalina de 21% a 50% e na região hipersalina a incidência foi de 16,7%, mostrando não existir 
diferenças significativas na prevalência do IHHNV em cultivos em distintas salinidades. A 
concentração de oxigênio dissolvido (OD) nos viveiros variou de 3,6 a 8,4 mg/L e não foi 
observada correlação com a taxa de infecção pelo IHHNV. A relação entre a densidade de 
camarões/m2 e a taxa de infecção foi significativa. Viveiros com baixa densidade (6-15 
camarões/m2) apresentaram uma taxa de infecção de 22,5%, em comparação a 51,2% nos viveiros 
com 36-63 camarões/m2. Estes dados sugerem que a taxa de infecção pelo IHHNV tende a ser 
baixa em viveiros com baixa densidade de povoamento. No entanto, 33% dos viveiros com baixa 
densidade de povoamento apresentaram 70% de infecção, indicando que outros fatores podem 
influenciar a infecção pelo IHHNV. 
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Resumo:  
 
Os térmitas são organismos importantes para os processos de decomposição da matéria orgânica 
vegetal em ecossistemas áridos e semi-áridos. A elaboração e a análise de protocolos de coleta 
capazes de realizar um diagnóstico preciso da riqueza de espécies de térmitas em área de Caatinga 
são imprescindíveis para determinar os padrões de biodiversidade do táxon no bioma e na região 
Neotropical. Com o objetivo de analisar a acurácia de quatro estimadores não-paramétricos de 
riqueza de espécies (Jacknife1, Jacknife2, Chao2 e ICE) e o esforço amostral mínimo 
representativo para o estudo da comunidade de térmitas da Caatinga, a assembléia destes insetos 
foi avaliada em uma área de Caatinga da RPPN-Tamanduá, localizada na Ecorregião da Depressão 
Sertaneja Setentrional. O protocolo de acesso rápido à riqueza de espécies consiste de seis 
transectos de 65 x 2m estabelecidos aleatoriamente dentro da área de estudo, em pontos com 
ausência de distúrbios antrópicos recentes. Ao longo de cada transecto, são marcadas cinco 
parcelas de 5 x 2m com espaçamento de 10 m uma da outra. Após a aplicação do protocolo, foram 
traçados mais quatro transectos com as mesmas características, totalizando 50 parcelas. Os dados 
foram submetidos aos estimadores com o auxílio do programa EstimateS. Os estimadores 
Jacknife1 e Chao2 foram os que apresentaram melhor performance para determinar o número de 
espécies, pois desde a trigésima parcela mostraram-se relativamente estáveis ao aumento do 
esforço amostral.

Palavras chave: Isoptera, cupins,, Estimadores não-paramétricos, Semi-árido, conservação
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Resumo:  
 
Os térmitas são insetos sociais pertencentes à ordem Isoptera e estão amplamente distribuídos nas 
regiões tropicais. O presente estudo teve como objetivos realizar um inventário preliminar da 
riqueza de espécies, grupos alimentares e hábitos de nidificação da fauna de térmitas do Parque 
Estadual Dunas do Natal. O protocolo amostral aplicado consistiu na demarcação aleatória de dois 
transectos de 65 x 2 m, distribuídos em locais com ausência aparente de distúrbios antrópicos 
recente. Em cada transecto foram estabelecidas cinco parcelas de 5 x 2 m, com distância de 10 m 
entre elas. O tempo de coleta em cada parcela foi de 1h/pessoa. Sete espécies de térmitas, 
pertencentes a duas famílias (Rhinotermitidae e Termitidae) e seis gêneros, foram encontradas na 
localidade. No entanto, como apenas 33,3% do protocolo de coleta foi aplicado, espera-se que esse 
número de espécie seja acrescido de acordo com o aumento do esforço amostral. A maioria das 
espécies é consumidora de madeira nos mais variados estágios de decomposição e nidifica no 
interior do solo. No geral, as espécies registradas no Parque das Dunas estão presentes em outras 
formações vegetais do Brasil, não ocorrendo, até o presente, o registro de espécies novas e nem 
endêmicas da área.
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Resumo:  
 
Introdução: As onicomicoses são infecções fúngicas que acometem as unhas e podem ser causadas 
por leveduras, dermatófitos e fungos não-dermatófitos. São responsáveis por aproximadamente 
50% do total de lesões em unhas, devendo-se dar atenção especial devido ao dano que 
acarretam.Objetivos: Avaliar a prevalência das onicomicoses entre os pacientes atendidos no 
ambulatório de dermatologia do Hospital Giselda Trigueiro e correlacionar a distribuição das 
espécies com o sexo e o sítio de isolamento.Métodos: Durante o período de março de 2002 a maio 
de 2006, foram avaliados 380 pacientes com suspeita clínica de onicomicoses, atendidos no 
referido ambulatório. As amostras foram coletadas através da raspagem de escamas ungueais e 
submetidas ao exame microscópico direto e à cultura. A identificação dos fungos foi realizada de 
acordo com a chave de de Hoog GS & Guarro J (2000).Resultados: Foram realizadas 451 coletas 
de escamas ungueais de 380 pacientes, sendo diagnosticados 218 casos de onicomicoses (48,3%), 
com um total de 224 agentes fúngicos isolados e distribuídos da seguinte maneira: 167 Candida 
spp. (74,5%), 25 Trichosporon spp. (11,2%), 22 fungos dermatófitos (9,8%) e 10 fungos não-
dermatófitos (4,5%). Dos 218 casos de onicomicoses, 69,7% acometeram mulheres e 30,3%, 
homens.Conclusões: Os dados atestam a importância da validação laboratorial das onicomicoses, 
no sentido de conhecer a sua epidemiologia no nosso meio e de orientar a profilaxia e terapêutica 
adequadas.
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Resumo:  
 
Objetivo: determinar a prevalência do excesso de peso em pré-escolares na Cidade do Natal e 
analisar variáveis envolvidas como: sexo, idade, tipo de escola (pública e privada) e zonas da 
cidade. Métodos: estudo transversal, realizado em 20 escolas e creches públicas e 20 privadas, 
distribuídas na Cidade do Natal, no período de agosto a dezembro de 2004. Foram analisadas 3721 
crianças de 2 a 6 anos. Considerou-se como excesso de peso todas as crianças com percentil de 
IMC ≥ 85 e sobrepeso aquelas com percentil de IMC ≥ 95. Resultados: a prevalência de excesso 
de peso encontrada foi 26,5%, sendo 14,1% risco de sobrepeso e 12,4% sobrepeso. O sexo 
masculino foi o mais acometido, mas com significância estatística nas crianças com sobrepeso 
(p<0,01, OR=1,33). Houve maior prevalência de excesso de peso (p<0,01, OR=1,95) e sobrepeso 
(p<0,01, OR=2,70) nas escolas privadas. Também foi encontrada maior prevalência de excesso de 
peso (p<0,01, OR=1,26) e sobrepeso (p<0,01, OR=1,51) nas zonas Leste e Sul da cidade, áreas 
com melhor índice de qualidade de vida. Conclusões: a prevalência do excesso de peso e 
sobrepeso na Cidade do Natal é alta, principalmente nas escolas privadas. Há necessidade de 
implantação de programas de prevenção nas escolas, a partir da educação infantil, com objetivo de 
diminuir o sobrepeso e co-morbidades associadas. 
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Resumo:  
 
As hemoglobinas anormais também denominadas variantes estruturais da hemoglobina, são 
decorrentes de mutações provenientes da substituição de um ou mais aminoácidos na cadeia 
globina. Entre as hemoglobinas anormais mais freqüentes, destacam-se a hemoglobina S, 
resultante da substituição do ácido glutâmico pela valina na sexta posição da cadeia polipeptídica 
beta, e a hemoglobina C, decorrente da substituição do mesmo aminoácido pela lisina. Os 
indivíduos heterozigotos, geralmente são assintomáticos, enquanto que os homozigotos 
apresentam anemia hemolítica com quadro clínico de moderado a acentuado. Com a finalidade de 
investigar a prevalência de hemoglobinas anormais em adultos, no período de julho a dezembro de 
2005 foram examinadas 637 amostras de sangue de indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 
18 e 54 anos. O diagnóstico foi obtido mediante a realização de eletroforese de hemoglobina em 
pH alcalino. A confirmação das hemoglobinas S e C foi realizada através dos testes de 
solubilidade e eletroforese de hemoglobina em pH ácido, respectivamente. Dentre as amostras 
analisadas, nove apresentaram algum tipo de hemoglobina anormal, o que corresponde a uma 
prevalência de 1,41% sendo o traço falciforme (Hb AS) o mais prevalente com 0,94% seguido do 
genótipo AC (Hb AC) com 0,47%. Os resultados demonstram a necessidade do diagnóstico das 
hemoglobinas anormais possibilitando a conscientização dos portadores dessas alterações 
genéticas.

Palavras chave: hemoglobina S, hemoglobina C, eletroforese de hemoglobina
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Resumo:  
 
Este trabalho tem como objetivo caracterizar portadores de distrofia muscular integrantes da 
Associação de Distrofia Muscular (ASDM-RN) e identificar os déficits de autocuidado 
relacionados às atividades da vida diária. Trata-se de um estudo exploratório descritivo com 
abordagem quantitativa que investigou 21 portadores de distrofia muscular. Os dados foram 
coletados através de um questionário contendo perguntas fechadas, apresentados em gráficos e 
tabelas e analisados descritivamente. Como resultado, verificamos na população investigada: uma 
predominância masculina (57,0%), faixa-etária entre 07 e 10 anos (33,0%), solteiro (85,7%), 
estudantes (57,1%), renda familiar entre 01 e 03 salários mínimos (76,1%). Constatamos também 
que 58% dos sujeitos necessitam de um cuidador para a realização do banho; 62% carecem de 
auxílio para troca de vestimentas; 61% dependem de auxílio para a realização das necessidades 
fisiológicas; 56,9% são cadeirantes; e que 61,9% não realizam nenhum tipo de tarefa doméstica. 
Concluímos que a maioria dos sujeitos é composta por crianças do sexo masculino, pertencem a 
famílias de baixa renda e detém alta dependência de cuidadores para realização de atividades da 
vida diária.
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Resumo:  
 
A toxoplasmose é uma zoonose mundialmente difundida, tendo como agente etiológico o 
Toxoplasma gondii, um protozoário intracelular obrigatório, capaz de infectar um grande número 
de animais além do homem. Sua elevada prevalência em nosso meio está relacionada ao hábito de 
ingerir carne crua ou mal cozida e a convivência com animais domésticos como o gato, sendo a 
toxoplasmose congênita um problema grave de saúde pública no Brasil devido a uma falta de 
controle sanitário e que se dá em conseqüência, principalmente do contato da gestante com o 
parasita e, em raríssimas vezes, provenientes de surtos de parasitemia pela reagudização de uma 
infecção latente. A pesquisa de anticorpos específicos anti Toxoplasma gondii é ainda hoje o 
método de escolha para o diagnóstico dessa parasitose. O objetivo desse estudo foi investigar os 
níveis séricos de IgG específico em soros de gestantes através do método de imunofluorescência 
indireta (IFI). Foram coletadas 35 amostras foram coletadas na Unidade Básica de Saúde do bairro 
de Brasília Teimosa Natal/RN. Os resultados obtidos foram 13/35 (37%) reagentes na diluição 
1/16; 07/35 (20%) em 1/64; 9/35 (26%) em 1/256 e 6/35 (17%) com título maior que 1/256, esta 
útima caracterizando uma infecção ativa ou recente. Esse achado chamam a atenção para a 
presença da toxoplasmose em nosso meio e da importância da realização da IFI-IgG para 
caracterização dos status de infecção dessa parasitose nesse grupo de pessoas e na população em 
geral. 

Palavras chave: Toxoplasmose, Sorologia, Reação de imunofluorescência i



CÓDIGO: SB0243 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA β-GLUCURONIDASE 
EXTRAÍDA DO MOLUSCO POMACEA SP 
ALUNO: JULIANA MARIA COSTA DA SILVA (04711516450) 
ORIENTADOR: JOÃO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
CO-AUTOR: MARIA LÚCIA LIRA DE ANDRADE (96857900434) 

 

Resumo:  
 
Enzimas conhecidas como glicosidases incluídas na classe 3. - I.U.B. 1979, que catalisam a 
hidrólise de glicoconjugados. Muitas glicosidases são endoglicosidases que quebram ligações 
internas e liberam oligossacarídeos, entretanto, existe glicosidases chamadas exoglicosidases que 
liberam monossacarídeos. Este trabalho foi desenvolvido para identificar endo- e exoglicosidases 
envolvidas na degradação de GAGS, presentes no molusco Pomacea sp. Todo o tecido foi 
homogeneizado a 4ºC em tampão acetato de sódio 0,1M, em seguida centrifugado. O sobrenadante 
foi submetido a um fracionamento com sulfato de amônio obtendo-se as frações F1 (0-50%) e F2 
(50-80%). Uma atividade β-glucuronidásica chamada de F3 foi isolada das demais por 
cromatografia de gel filtração Bio-gel 1.5m, confirmada por eletroforese em gel de poliacrilamida 
que apresentou uma banda quando revalada com nitrato de prata. Para ratificar o grau de pureza a 
fração F3 fou submetida a uma Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), apresentando 
apenas um pico protéico o que indica a não contaminação da β-glucuronidase por outras atividades 
enzimáticas visualizadas no experimento anterior, com um rendimento de 40,9%. A β-
glucuronidase, isolada apresentou uma massa molecular de 100 kDa.

Palavras chave: glicosidases, Pomacea sp, glicosaminoglicanos
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Resumo:  
 
O propósito deste trabalho foi a realização de um conjunto de ensaios de caracterização do extrato 
seco de Aesculus hippocastanum, a fim de caracterizar tecnologicamente o produto de maneira a 
estabelecer os critérios para o seu desenvolvimento galênico, objetivando a preparação de uma 
forma farmacêutica sólida tecnologicamente viável. Regra geral, um sistema particulado de 
emprego farmacêutico deve apresentar um teor de umidade inferior a 8%. Porém, a umidade 
residual observada para o extrato avaliado neste estudo foi de 9,5 ± 0,0075 % (m/m). A densidade 
bruta foi de 0,34 ± 0,01 g/ml enquanto que a densidade de compactação foi de 0,53 ± 0,003 g/ml. 
O Fator de Hausner determinado foi de 1,55 ± 0,08, a compactabilidade 3,6 ± 0,53 mL, e o ângulo 
de repouso encontrado foi de 57,6 º. Estas últimas revelando a elevada dificuldade que o material 
para escoar. De acordo com o método matemático, o diâmetro médio das partículas foi de 12,99 
µm; porém, de acordo com a análise gráfica, foi de 10,1 µm. Os resultados obtidos permitiram 
concluir que o extrato seco de A. hippocastanum, em seu estado original, foi qualificado como um 
material de baixa densidade, fluxo restrito e bastante coesivo. Portanto, o desenvolvimento de 
formas farmacêuticas sólidas tais como comprimidos e cápsulas, contendo apenas o extrato seco é 
desaconselhável. Assim, um estudo de pré-formulação será fundamental para a viabilização destas 
formas farmacêuticas.

Palavras chave: Aesculus hippocastanum, Extrato Seco, Caracterização
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Resumo:  
 
A Caesalpinia echinata (Pau-Brasil), destaca-se por sua grande utilidade em termos econômicos 
durante grande parte da história do Brasil. O objetivo deste trabalho foi detectar os demais 
constituintes químicos ou grupos farmacofóricos no extrato aquoso das folhas do Pau-Brasil. 
Primeiramente, foi desenvolvida a coleta das folhas da planta, seguida de secagem e pulverização. 
Em seguida, foi preparado um infuso das folhas pulverizadas em água fervente originando um 
extrato a 10%. Feito isso, iniciou-se os testes fitoquímicos para determinação de alguns grupos de 
substâncias como pesquisa de saponósidos através de agitação, pesquisa de taninos a partir de 
tratamento com solução de acetato neutro de chumbo a 10%, pesquisa de hidroxilas fenólicas com 
utensílio de cloreto férrico e pesquisa de taninos piracotéquicos através de formaldeído a 40% e 
ácido clorídrico concentrado. Após análise das reações ocorridas, foi observada a presença 
persistente de espuma indicando a presença de saponinas. A formação de precipitados indicou a 
presença de taninos assim como o aparecimento de coloração azul determinou a presença de 
hidroxilas fenólicas. Além disso, ocorreu também a formação de precipitado escuro indicando a 
existência de taninos pirocatéquicos. Portanto, através da pesquisa e detecção de alguns grupos de 
substâncias nas folhas do Pau-Brasil, pode-se afirmar que há diversas propriedades terapêuticas 
que podem vim a ser atribuídas a essa espécie caso haja maior interesse de estudo. 
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Resumo:  
 
A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma enfermidade autossômica recessiva caracterizada pela 
elevada absorção e deposição de ferro em diferentes órgãos, resultando em complicações tais 
como cirrose, artrite, cardiopatias e diabetes dentre outras. Dentre as mutações relacionadas à HH, 
cerca de 90% dos pacientes apresentam mutação homozigota para o gene Cys282Tyr (C282Y), 
sendo também observada mutação no gene His631Asp (H63D) em cerca de 5% da população dos 
casos. O objetivo desse trabalho foi de padronizar as técnicas de biologia molecular para detecção 
de mutação dos genes H63D e C282Y para detecção de hemocromatose hereditária. O estudo 
genético foi feito a partir de DNA genômico extraído de sangue periférico de 120 pacientes com 
níveis de ferritina elevada. As amostras de DNA foram inicialmente submetidas a uma 
amplificação com primers específicos para os genes citados em um termociclador. Apos a 
amplificação, os produtos de amplificação foram submetidos a digestão com as enzimas de 
restrição BCL1 e SNAB para a detecção da presença das mutação H63D e C282Y 
respectivamente, sendo observado os seguinte resultados: 64/120 (53,3%) sem mutação, 5/120 
(4,2%) heterozigoto para C282Y, 10/120 (8,3%) homozigoto para H63D (8,3%), 36/120 (30%) 
heterozigoto paraH63D, 4/120 (3,3%), 1/120 (0,8%). Nossos resultados apesar de preliminares 
mostraram uma elevada freqüência da HH em nosso meio, mostrando a importância da realização 
desses exames para a caracterização genética da HH. 
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Resumo:  
 
Objetivou-se avaliar mudanças morfométricas dos ovários e densidade vascular (DV) dos corpos 
lúteos (CL) de cabras ao longo do ciclo estral (AOLC). Vinte animais foram submetidos ao 
tratamento de indução/sincronizaçào do estro, usando esponjas intravaginais com 
medroxiprogesterona, associado a aplicações intramusculares de cloprostenol e gonadotrofina 
coriônica eqüina. Após remoção das esponjas, o estro foi observado cerca de 72h. Concluído o 
tratamento, os caprinos foram subdivididos em 4 grupos (n=5 cada) para abate nos dias 2, 12, 16 e 
22 após ovulação (p.o.). Posteriormente, foram retirados os ovários e realizadas as mensurações de 
peso, volume, comprimento, largura e circunferência do órgão e dos CL. A DV média dos CL 
AOLC foi 24,42 ± 6,66; 36,26 ± 5,61; 8,59 ± 2,2 e 3,97 ± 1,12 vasos/mm2 para os dias 2, 12, 16 e 
22 p.o., respectivamente. A análise com teste de Turkey-Krames evidenciou diferença significativa 
da DV AOLC (p<0,05). Neste experimento a ovulação ocorreu predominantemente no ovário 
direito (70% dos animais), o qual apresentou medidas maiores que o contralateral. Os parâmetros 
em estudo também se mostraram afetados pela fase do ciclo estral, sendo observados os maiores 
valores no dia 12 p.o. Observou-se ainda correlação significativa entre o peso do ovário e o do CL 
(R=0,81; p�0,05). Conclui-se que, a morfologia dos ovários de cabras varia em função da fase do 
ciclo estral, podendo ser utilizadas como parâmetro na avaliação clínica e funcional do órgão.
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Resumo:  
 
Em uma creche pública da cidade de Natal foram identificados, após perfil do estado de saúde das 
crianças, diversos problemas que comprometiam a integridade física e o pleno desenvolvimento 
das mesmas. Dentre estes estão os distúrbios dermatológicos, as Infecções Respiratórias Agudas, 
as doenças diarréicas, e a presença acentuada de cárie dentária moderada e grave na dentição 
decídua. Pensando nisso, objetivou-se construir um plano de atenção à saúde do pré-escolar, 
envolvendo família, creche, unidade de saúde e universidade, tendo-se como referência o modelo 
de intervenção fundamentado no processo de trabalho em saúde coletiva (QUEIROZ; SALUM, 
1996), e os princípios do SUS. A pesquisa foi executada através da elaboração de protocolos de 
promoção à saúde, atividades educativas e visitas domiciliares. Os resultados constaram na 
elaboração de ações sistematizadas de saúde definidas em protocolos, e executadas através de 
palestras, rodas de conversa com os pais e cuidadores/professores, dramatização/teatro infantil, 
brincadeiras dirigida às crianças e atividades festivas/ comemorativas. O planejamento e 
desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e assistência são objetivos que além de 
reduzir a morbimortalidade infantil, tem o compromisso de se promover qualidade de vida para a 
criança, permitindo que ela cresça e desenvolva todo o seu potencial de acordo com os princípios 
instituídos pela agenda de compromissos para a saúde integral da criança do Ministério da Saúde 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é identificar a entomofauna de coleópteros capturados na fazenda da 
EMPARN, situada no município de Parnamirim/RN. Os insetos foram coletados por meio de 
armadilha de interceptação tipo Malaise, durante seis meses de janeiro a junho de 2005, retirando-
se os frascos coletores a cada sete dias, toda sexta-feira. As coletas foram realizadas em quatro 
pontos diferentes: monocultura de cajueiro anão precoce, de coqueiro anão, de coqueiro gigante e 
fragmento de mata atlântica. Foram coletados 1502 indivíduos da ordem coleóptera, sendo ate o 
presente momento 165 identificados a nível de família. Já foram identificadas inicialmente 14 
famílias, onde a que apresenta maior abundancia é a Bruchidae, com 28,48%, seguido por 
Chrysomelidae 24,24%, Curculionidae 23,64%, Bostrichidae 4,24%, Cerambycidae 4,24%, 
Pselaphidae 3,64, Elateridae 2,42%, Staphylinidae 2,42%, Lampyridae 1,82%, Nitidulidae 1,21%, 
Carabidae 0,61% e Buprestidae 0,61%. As identificações continuam e com os dados obtidos pode-
se inferir sobre as preferências de cada ordem pela sua área de coleta, e avaliar os possíveis 
benefícios e/ou malefícios para a produtividade dessas culturas. Conhecer a entomofauna das 
plantas cultivadas é o primeiro passo para pensar medidas de controle destas quando causarem 
danos, pois os coleópteros intervem diretamente na vida econômica dos homens, seja como 
alimento, seja como comensal ou inimigo, ou como aliado na luta do homem contra outros insetos. 
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Resumo:  
 
Nos últimos 9 anos o Laboratório de Medidas Hormonais do Depto. de Fisiologia da UFRN, 
realiza dosagens de hormônios esteróides em fezes de Callithrix jacchus usando procedimentos de 
extração (hidrólise e solvólise). Esta técnica permitiu a caracterização do ciclo ovariano de fêmeas 
vivendo no ambiente natural e o estado hormonal de fêmeas adultas de grupos monogâmicos e 
poligínicos. Permitiu também estudos da resposta ao estresse sem a manipulação do animal para 
coleta de material. Neste estudo foi avaliada a validade e confiabilidade da técnica de extração do 
cortisol das fezes de Callithrix jacchus cujos níveis são mensurados por ensaio imunoenzimático 
(ELISA). A amostra foi composta por 10 ensaios aleatoriamente selecionados para cada ano do 
período de 1998 a 2006. Os valores médios anuais obtidos para os coeficientes de variação (CV) 
inter e intra-ensaios do “pool” de baixa e alta concentração variaram entre 32,8 % (2003) e 10,2% 
(2000) e os mínimos entre 11,7% (2006) e 2,3% (2004), respectivamente. Estes valores 
encontram-se dentro do esperado pelos modelos estatísticos (máximo de 45%). Os limites de 
detecção do cortisol variam entre 1,14 a 10,20 ng de hormônio/g de fezes (média em torno de 4,84 
ng hormônio/g de fezes). Observou-se que ao longo dos anos os ensaios mostraram menor desvio 
padrão nos resultados, indicando que tanto o processo de extração como de dosagem pelo ELISA 
foram aperfeiçoados e que os resultados apresentam alta fidedignidade.
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Resumo:  
 
As perdas dentárias aparecem como um dos mais relevantes problemas de saúde bucal no Brasil e 
no Mundo. A perda parcial ou total atinge uma proporção muito grande de pessoas e, como 
conseqüência, surgem dificuldades de mastigação, socialização, fonação e outras que refletem na 
saúde geral e qualidade de vida. Nesse sentido, o estudo em questão, objetivou apreender a opinião 
da população e de profissionais e acadêmicos em relação aos fatores que levam à perda dentária, 
comparando-as. Para tanto, foram entrevistados professores, estudantes de Odontologia de duas 
IES e representantes da população em geral, aleatoriamente selecionados. Da população total 
entrevistada, 56,8% foi do sexo feminino, enquanto que 43,19% do sexo masculino. Dessa 
totalidade, 40,81% foram alunos, 8,16% professores e 51,02%, leigos. As respostas foram 
classificadas de acordo com o conteúdo e agrupadas em nove categorias: fatores biológicos, 
hábitos, higiene, educação e cultura, acesso, fator socioeconômico, auto-cuidado, fatores inerentes 
ao profissional e psicológicos. Em qualquer dos grupos, a causa que mais emergiu foram aquelas 
relacionadas aos fatores etiológicos tradicionais destacando-se a falta de higiene. Também se 
destacaram como respostas, a falta de auto-cuidado, problemas educacionais, culturais e de acesso. 
Evidenciou-se que a visão biologicista é hegemônica em todos os grupos, sendo os causais os mais 
relacionados e aqueles denominados de risco aparecem de forma menos constante.
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Resumo:  
 
Introdução: durante o curso médico, o acadêmico se depara com algumas questões, dentre as quais 
as relacionadas com a qualidade da sua formação e o seu futuro como profissional. Com isso, 
observa-se o interesse dos estudantes por atividades acadêmicas extra-curriculares (AAEC) como 
pesquisa, extensão e estágios supervisionados que possam complementar o que consideram 
insuficiente em sua graduação. Objetivo: avaliar a participação dos acadêmicos do curso de 
Medicina em AAEC da UFRN. Método: foi analisada amostra de 379 acadêmicos dos 12 períodos 
do curso médico da UFRN, através de um questionário individual, após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Entre os entrevistados, 99% julgaram importante 
a participação em AAEC, tendo como motivação maior a aquisição de conhecimentos adicionais 
aos da graduação (70,2%). Setenta e seis por cento dos estudantes consideraram que não há 
incentivos por parte da Universidade para a participação nessas atividades e que o corpo docente 
pouco contribui para essa busca científica. Entretanto, 76% dos estudantes participam ou já 
participaram de, pelo menos, uma AAEC. Conclusão: a despeito de considerar haver pouco 
incentivo institucional, a maioria dos estudantes de Medicina da UFRN realiza AAEC durante a 
graduação. Tal fato demonstra a necessidade de uma maior divulgação das oportunidades de 
inserção discente em atividades complementares de formação acadêmica, por parte das instâncias 
universitárias competentes.
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Resumo:  
 
Sabe-se que a privação alimentar induz aumento da atividade locomotora, mascaramento positivo, 
e que após o restabelecimento do alimento ocorrem mudanças de fase do ritmo circadiano de 
atividade locomotora. Aqui, analisamos os efeito da privação alimentar sobre o nível de atividade 
e o ritmo circadiano de atividade locomotora quando esta ocorre no dia ou na noite subjetiva. Oito 
ratas wistar foram mantidas em escuro constante (EE) por 50 dias. Utilizamos quatro fases do 
ciclo circadiano para início da privação alimentar, a qual tinha a duração de dois dias (48 horas 
circadianas), sendo estas CT 03 (n = 1), CT 10 (n = 8), CT 14 (n = 4) e CT 18 (n = 3). Analisamos 
o nível de atividade nos dois dias de privação comparando-os com o nível antes da privação. Em 
CT 03 e CT 10, fases do dia subjetivo, o maior nível de atividade foi observado no primeiro dia de 
privação (CT 03, Dia 1 = 1,77; Dia 2 = 1,21. CT 10, Dia 1 = 2,20 ± 0,26; Dia 2 = 1,59 ± 0,24). 
Para CT 14 e CT 18,fases da noite subjetiva, o maior nível de atividade foi observado no segundo 
dia de privação (CT 14, Dia 1 = 0,89 ± 0,16; Dia 2 = 2,21 ± 0,46. CT 18, Dia 1 = 0,70 ± 0,08; Dia 
2 = 1,57 ± 0,05). Para mudanças de fase, obtivemos resposta em CT 03 (+ 100,3 min), em CT 10 
(+ 53,7 min), em CT 18 (+ 46,7), mas não em CT 14. O mascaramento positivo da atividade 
locomotora parece estar sendo modulado pelo sistema de sincronização circadiana. A privação 
alimentar provoca mudanças de fase dependentes da hora circadiana. 
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Resumo:  
 
A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais comum em todo o mundo. A assistência 
médica é um dos fatores que podem contribuir para esta. Procurou-se identificar práticas e 
conhecimentos de pediatras frente à anemia. Estudo transversal em 79 pediatras do RN. Aplicou-
se questionário relacionado aos manejos diagnóstico, terapêutico e profilático da anemia. A 
maioria considerou anemia ferropriva associada às seguintes condições: enteroparasitoses (74,7%), 
palidez cutâneo-mucosa (86,1%) e distúrbio do CD (63,3%). Dos analisados, 49,4% determinou a 
ferritina sérica como primeiro parâmetro afetado na deficiência de ferro. Quanto aos parâmetros de 
hemoglobina nas idades abaixo e acima de 6 anos, 42,6% e 49,0% (respectivamente) consideraram 
valores diferentes dos preconizados. Recomendações dietéticas eram sempre realizadas por 75,7% 
dos pediatras do serviço privado e por 82,8% do público. A dosagem de sais ferrosos entre 3 a 5 
mg/kg/dia para tratamento e sua manutenção durante 2 a 3 meses foi preconizada por 66,3% e 
22,8% da amostra, respectivamente. O uso de ferro em crianças em AME foi recomendada por 
32,9% e em prematuros por 89,9%, para lactentes em uso de fórmulas modificadas, por 36,7% e 
para aqueles em uso de fórmulas não enriquecidas com ferro, por 97,5%. Observaram-se maiores 
dificuldades quanto aos aspectos diagnósticos da anemia, seguidos dos aspectos terapêuticos. As 
medidas preventivas demonstraram-se as mais satisfatórias.
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Resumo:  
 
Ações de promoção, proteção e educação em saúde têm sido apontadas como funções diferenciais 
da Equipe de Saúde Bucal no Programa Saúde da Família (PSF). Deste modo, este estudo tem 
como objetivo analisar como trabalha o Cirurgião-Dentista (CD) do PSF na área de educação em 
saúde bucal no Distrito Oeste da Cidade de Natal-RN, o qual é formado por bairros carentes 
socioeconômicamente. Aplicou-se uma entrevista semi-estruturada referente à educação em Saúde 
Bucal a 22 CDs das Equipes de Saúde do Distrito Oeste e a análise dos dados foi executada 
através da análise descritiva e pela categorização dos discursos. Como resultado, todos os CDs 
entrevistados acham que a educação em saúde deve ser realizada no PSF, e afirmaram já ter 
desenvolvido alguma atividade educativa em sua área de atuação. Quanto aos objetivos, foram 
citados: conscientizar e orientar sobre higiene oral (40%), mudar hábitos (24%), diminuir o índice 
de cárie (20%), motivar para prevenir (12%) e melhorar o nível de higiene oral (4%). Com relação 
à clientela para a qual as atividades educativas são destinadas, obteve-se: escolares (27,9%), 
gestantes e bebês (25%), idosos (19,1%), pacientes hipertensos e diabéticos (16,1%) e outros 
(11,9%). Conclui-se que os CDs do Distrito Oeste de Natal estão cientes da importância da 
educação em saúde bucal e que sem ela será impossível reverter o quadro epidemiológico 
existente atualmente.
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Resumo:  
 
O objetivo desse trabalho é de avaliar a) os aspectos Limnologicos, b) a pluviometria realizada 
pelo DNOCS, c) a diversidade da ictiofauna. Mas especificamente analisou-se a) pH, 
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, transparência e temperatura, b) a caracterização do 
período seco e chuvoso, c) características morfométricas, merísticas e de peso. Para realização do 
trabalho foi realizada a utilização redes para captura de peixes e coletas para água com o auxilio de 
Kit-multiparâmetro “in sito”. A analise dos dados mostraram que o açude têm um pH ligeiramente 
alcalino, a condutividade elétrica elevada, a temperatura média elevada e comum, o oxigênio 
dissolvido manteve-se com médias um pouco mais altas no período seco, a transparência ficou 
dentro do esperado para ambientes tropicais, a salinidade não houve variância. A ictiofauna do 
açude foi composta de sete espécies: quatro espécies nativas de curimatã comum, (Prochilodus 
brevis); traíra, (Hoplias malabaricus); cascudo (Hypostomus pursarum) e cará (Cichlasoma 
orientale), duas introduzidas de outras bacias brasileiras foram a pescada branca (Plagioscion 
squamosissimus); tucunaré comum, (Cichla monoculus) e uma exótica tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus). No entanto, a população de peixes é relativamente jovem com mais de 
75% estando em estádios de maturação imatura e em maturação e o numero de machos foi de 2,4 
vezes maior do que as de fêmeas. 
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Resumo:  
 
As infecções humanas por protozoários e helmintos nas áreas subdesenvolvidas representam um 
grande problema de saúde publica que se torna um dos principais fatores debilitantes da 
população, associando-se freqüentemente a quadros de diarréias crônicas e desnutrição, 
comprometendo principalmente as crianças e mantendo como conseqüência o comprometimento 
do desenvolvimento físico e intelectual das mesmas. A metodologia empregada neste trabalho de 
extensão, pretendeu detectar e tratar as enteroparasitoses e suas conseqüências de forma a buscar a 
causa e o efeito das enfermidades que por eles eram provocados. Assim no decorrer das atividades 
aplicadas foram avaliadas 70 crianças, na faixa etária de 2 a 6 anos, matriculadas na creche Don 
Nivaldo, localizada no Passo da Pátria, no município de Natal-RN. Os resultados das análises 
mostraram um quadro alto de positividade para enteroparasitas entre as crianças mostrando que 
94% das crianças estavam: positiva para pelo menos um parasita, sendo 24% para pelo menos um 
helminto e57% parasitadas com pelo menos um protozoário. A alta prevalência para 
enteroparasitas encontrada entre as crianças nos permite confirmar a importância deste trabalho e 
nos estimula cada vez mais a desenvolver atividades que nos permita interagir com a população 
entendendo a realidade em que estamos inseridos. 
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Resumo:  
 
A vitelogenina (VTG) é uma fosfolipoglicoproteína importante para o sucesso reprodutivo em 
animais ovíparos, proporciona o transporte de nutrientes para o desenvolvimento do ovócito e é 
constituída de subunidades chamadas de lipovitelina I, lipovitelina II e fosvitina. O trabalho 
analisou a evolução da VTG em vertebrados e invertebrados tomando como modelo a VTG A1 de 
Xenopus laevis. Foi realizada, no banco de dados disponível no NCBI, uma busca de seqüências 
com homologia à seqüência peptídica da VTG A1 de X. laevis usando o programa BLAST. Foram 
escolhidas seqüências de nematódeos, peixes, anfíbios, aves e proteínas de mamíferos, ApoB100 e 
o Fator de von Willebrand (FvWB). Para alinhamento dessas seqüências foi utilizado o 
CLUSTALW. A partir desse alinhamento foi feita a reconstrução filogenética através do programa 
PAUP. O resultado do alinhamento mostrou que algumas seqüências são mais homólogas que 
outras em relação a VTG de X. laevis e que apenas o grupo dos vertebrados apresentaram uma 
região rica em serina. O alinhamento com a ApoB100 mostrou homologia na região N-terminal e 
com o FvWB a conservação foi observada na porção C-terminal. Na árvore filogenética foi obtido 
um agrupamento de animais vertebrados e invertebrados. Os resultados obtidos mostram a 
presença da VTG nos grupos de diferentes organismos sejam eles vertebrados ou invertebrados 
contribuindo para inferir que a VTG dos animais analisados tem um ancestral comum.
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Resumo:  
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Diabetes mellitus são doenças crônico-degenerativas que 
representam um problema de saúde pública. Esse estudo visa avaliar a prevalência de pacientes 
hipertensos e/ou diabéticos na população urbana da cidade de Natal (RN), no ano de 2006, bem 
como os medicamentos prescritos no SUS nesses casos. Foram analisados os prontuários dos 
pacientes da Unidade Mista Dr. Paulo Bernardino do bairro de Cidade Satélite, zona sul de Natal, 
observando-se o tipo de doença e os medicamentos aviados. Foram avaliadas as informações dos 
139 pacientes cadastrados em uma das doenças especificadas no estudo, feito o levantamento dos 
medicamentos dispensados e entrevistas para obter informações da ocorrência de casos 
semelhantes na família. A prevalência de pacientes somente hipertensos foi de 0,719%; de 
pacientes somente diabéticos foi 58,99%; e de diabéticos e hipertensos foi de 24,46%. Os 
medicamentos dispensados foram Metformina 850 mg (47,41%); Glibenclamida 5 mg (51,72%); 
Insulina NPH (25,86%); Hidroclorotiazida 25 mg (22,86%); Propranolol 40 mg (5,71%) e 
Captopril 25 mg (71,43%). Dos portadores de diabetes entrevistados 68,18% afirmaram ter casos 
de diabetes na família, bem como os hipertensos, atingindo 57,69% de casos de familiares com 
hipertensão. Nesse estudo observou-se uma maior prevalência de pacientes diabéticos, assim como 
de elevado número de casos de diabéticos em seus familiares, reforçando a idéia de uma 
predisposição genética à doença 
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Resumo:  
 
O Cryptosporidium parvum é um parasita intracelular obrigatório, protozoário coccídio (FAYER, 
2000), causador da criptosporidíase, uma infecção intestinal comum, que costuma ocorrer na 
forma crônica principalmente em pacientes com comprometimento imunológico. A presença de 
Cryptosporidium sp. foi pesquisada em amostras de fezes de 80 indivíduos com faixa etária 
compreendida entre 0 a 45 anos que apresentavam sintomas gastrintestinais e que procuraram o 
serviço dos laboratórios do HUOL e o LIAC. As amostras foram analisadas através dos métodos 
de Blagg, de Ziehl-Neelsen modificado e ou Kinyoun no laboratório da Parasitologia Clínca na 
Faculdade de Farmácia -UFRN. Os resultados mostraram que 5% (4) das amostras foram positivas 
para Cryptosporidium sp., sendo todos com idade aciima de 20 anos e prevalecendo o sexo 
masculino. Outras enteroparasitoses foram observadas, encontrando-se 32(40%) dos indivíduos 
poliparasitados e 4 (5%) monoparasitados 
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Resumo:  
 
Este experimento avaliou possíveis efeitos sazonais no desempenho de uma tarefa de 
aprendizagem em 40 sagüis (Callithrix jacchus) treinados em duas épocas do ano. Nesta tarefa, 
eles aprendem a preferir um contexto (caixa quadrada ou triangular), em detrimento de um 
alimento. Os sagüis tiveram 8 dias de treino de 10 minutos onde um dos contextos sempre tinha 
um reforço e o outro não. Metade dos animais foram treinados de manhã e a outra pela tarde. O 
teste consistiu em apresentar as duas caixas sem reforço. Metade dos sagüis foram testados no 
mesmo horário que os treinos e, a outra, testada no horário oposto. Qualquer tipo de contato com 
os contextos era registrado. Foram realizados dois experimentos, em fevereiro-março (verão) e 
outro em julho-agosto (inverno). No Experimento I, observou-se: um efeito temporal na interação 
com as caixas, sendo que à tarde a exploração era maior; uma clara preferência pelo contexto 
reforçado e um maior tempo de contato com este; e expressão de estampa temporal nos sagüis que 
foram testados e treinados no mesmo horário em relação aqueles testados em horários diferentes. 
Já com os animais do experimento II não foi verificado nenhum dos efeitos do experimento 
anterior. Sugere-se que as condições climáticas podem mascarar o desempenho deste primata na 
tarefa de aprendizagem. Em condições de tempo frio, eles não mostraram preferência pelo 
contexto reforçado, nem tiveram nenhum tipo de modulação circadiana e de estampa temporal. 
Apoio: CAPES ,CNPq.
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Resumo:  
 
Este trabalho tem por objetivo demonstrar em detalhes as microestruturas com importância 
taxonômica de algumas espécies pertencentes a diversos gêneros da família Lycoperdaceae. 
Dentre as principais microestruturas analisadas temos esporos e capilícios, que se encontram no 
interior da gleba e apresentam peculiaridades a nível específico. Desta forma, objetivamos 
demonstrar os diversos padrões de tamanho, ornamentação e morfologia dos esporos e capilícios, 
bem como a importância destas informações na identificação das espécies. A metodologia 
empregada consistiu de coleta dos basidiomas em áreas de mata atlântica e caatinga, o material foi 
levado ao laboratório onde foi desidratado em estufa a 50ºC durante 48 horas, em seguida 
retiramos parte da porção reprodutiva (gleba) que foi montada em "stubs" e metalizada para 
analise em microscópio eletrônico de varredura. Como resultado, verificamos variações na 
ornamentação, dimensões e forma tanto nos esporos quanto nos capilícios das espécies estudadas. 
Desta forma, podemos concluir que estas estruturas apresentam grande relevância na taxonomia do 
grupo em questão. 
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Resumo:  
 
Esse trabalho tem por objetivo estudar o tempo de complexação das hidroxilas fenólicas dos 
flavonóides, presentes no extrato aquoso de T. ulmifolia, com o cloreto de alumínio (AlCl3) 
visando iniciar os estudos para validação de um método de quantificação de flavonóides nesta 
espécie vegetal. A droga vegetal, constituída por partes aéreas de T. ulmifolia, foi coletada na 
cidade de Natal. O extrato foi preparado por infusão durante 10 min utilizando água destilada 
como solvente extrator. Foram feitas quatro infusões utilizando, aproximadamente, 5 g da droga 
vegetal, em cada infuso. Foram adicionados ao extrato diluído 1, 2, 3 e 4 ml de AlCl3. Em 
seguida, foi feita leitura da absorbância, em espectrofotômetro UV a 391 nm a cada 5 min por um 
tempo total de 60 min. Os maiores valores de absorbância foram obtidos com o uso de 2 ml e 3 ml 
de AlCl3, indicando maior complexação dos flavonóides. Quanto ao tempo de complexação, 
quando utilizado 1 ml e 3 ml de AlCl3, observou-se uma estabilização dos valores de absorbância 
a partir de 15 min; quando utilizado 2 ml e 4 ml de AlCl3 a estabilização ocorreu a partir de 5 min. 
O estudo demonstra a importância da quantidade de agente complexante e do tempo de reação 
para quantificação de flavonóides totais no extrato aquoso de T. ulmifolia. As condições 
experimentais que demonstraram melhor resposta foi 3 ml de cloreto de alumínio sendo realizada 
a leitura espectrofotométrica após 15 min.
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Resumo:  
 
Objetivos: A condição de Fotoperíodo Esqueleto, onde o escuro constante é interrompido por dois 
pulsos curtos de luz, é tão eficiente quanto o fotoperíodo completo para promover o arrastamento 
do ritmo circadiano de atividade motora em ratos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 
se o fenômeno de dissociação, neste caso do ritmo circadiano de atividade motora, ocorre quando 
ratos albinos são submetidos à condição de fotoperíodo esqueleto. Métodos e resultados: 12 ratos 
Wistar adultos foram submetidos ao seguinte protocolo: 1- ciclo claro-escuro (CE 12:12h), durante 
21 dias; 2- fotoperíodo esqueleto, com dois pulsos de luz de 1h (CE 1:11h – período de 24h) 
durante 21 dias; 3- fotoperíodo esqueleto, com dois pulsos de luz de 1h (CE 1:10,5h – período de 
23h) durante 30 dias; 4- fotoperíodo esqueleto, com dois pulsos de luz de 1h (CE 1:10,75h – 
período de 23h30m) durante 30 dias. Todos os animais foram sincronizados na condição de 
fotoperíodo esqueleto (CE 1:11h) de período de 24 horas. Na condição de fotoperíodo esqueleto 
com período menor que 24 horas (CE 1:10,5h e CE 1:10,75h) não foi observado sincronização, 
tendo os animais apresentando um ritmo com período maior que 24 horas, semelhante ao período 
em livre-curso. Conclusão: Estes resultados sugerem que a quantidade de luz, 2 horas, não foi 
suficiente para promover uma sincronização parcial da ritmicidade circadiana, e desta forma 
induzir um padrão de dissociação do ritmo circadiano. 
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Resumo:  
 
A espécie vegetal Turnera ulmifolia tem como principais constituintes químicos flavanóides e 
taninos. É utilizada na forma de infuso e decocto por suas propriedades adstringente, emoliente e 
para o tratamento de dispepsia, diabetes e albuminúria. Este trabalho visa determinar o melhor 
sistema cromatográfico para identificar os compostos existentes no extrato aquoso de T. ulmifolia. 
O extrato contendo 5% de matéria vegetal foi obtido por infusão. A Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD) utilizou placas de sílica gel 60 F254, aplicando 10 µL do extrato e 5 µl dos 
seguintes padrões: ácido gálico, quercetina, rutina e catequina, todos na concentração de 0.1% 
(m/v). Foram estudados 10 sistemas solvente, utilizando como agentes reveladores 2-aminoetil-
difenil-borato 1% (Reagente natural). Após a revelação, as cromatoplacas foram visualizadas em 
luz ultravioleta a 254 nm e 366 nm. A fase móvel acetato de etila:ácido fórmico:ácido 
acético:acetona:água (50:7:3:30:10,v/v/v/v/v) separou melhor os compostos sendo visualizadas 4 
manchas. Já na fase móvel acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água (100:11:11:27 
v/v/v/v) se visualizou três manchas. Dentre os sistemas cromatográficos avaliados dois foram 
adequados para análise do extrato aquoso de T. ulmifolia, sendo possível identificar a presença de 
rutina, a qual apresentou mancha com mesma coloração e Rf do extrato aquoso de T. ulmifolia. 
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Resumo:  
 
A equipe multiprofissional do serviço de atendimento móvel às urgências (SAMU) enfrenta 
situações limítrofes de vida que exigem respostas rápidas e ritmo acelerado de trabalho. A 
presença de fatores intervenientes colabora com o desgaste destes profissionais, podendo gerar 
insatisfação no trabalho. Esta pesquisa objetiva conhecer o nível de satisfação profissional dos 
enfermeiros que trabalham no SAMU/Natal, no ambiente de trabalho. O estudo é do tipo 
exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e dados prospectivos. Para medir o Índice de 
Satisfação Profissional (ISP) utilizamos um instrumento traduzido e validado por Lino (1999). A 
pesquisa foi realizada na Central de Regulação Médica do SAMU⁄Natal com 11 enfermeiros que 
atuam neste serviço. Dos pesquisados, 72,7% tinham entre 36 a 45 anos; 63,6% eram casados; 
54,5% tinham de 11 a 15 anos de trabalho; 72,7% possuíam filhos e destes, 45,5% tinham apenas 
um filho; 81,8% fizeram alguma especialização; 45,5% trabalhavam em serviços de urgência de 
11 a 15 anos; 54,5% possuíam horário de trabalho atual fixo, dos quais 54,5%, das 19 às 7h; 100% 
referem gostar de trabalhar neste serviço e sentem-se satisfeitos; 72,7% afirmaram receber de 05 a 
10 salários mínimos. O ISP desse grupo foi de 10,47. Os resultados mostraram as diferentes 
dimensões que compõem a satisfação profissional e o ISP de 10,47 em escala de 0,9 a 37,1 
sinaliza em nosso estudo, que os enfermeiros estão pouco satisfeitos no ambiente de trabalho.
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Resumo:  
 
A imobilização de enzimas é, por definição, uma técnica que confina ou liga uma enzima numa 
determinada região do espaço, com retenção de suas atividades catalíticas. Suas aplicabilidades 
estão relacionadas a diversos setores, como na indústria de alimentos, farmacêutica, química e de 
bioprocessamento. As propriedades das enzimas imobilizadas incluem a sua reutilização, maior 
estabilidade e especificidade da reação, permitindo redução dos custos e formação de um produto 
final mais elaborado. Neste trabalho utilizamos como suporte para a imobilização da β-D-N-
acetilglucosaminidase o Polietilenotereftalato (PET). Estas enzimas são também conhecidas como 
quitinases podendo atuar contra diversos fungos e bactérias. Abordaremos assim sua 
caracterização cinética a fim de compreendermos as melhores condições para sua utilização. Para 
tal, foram feitos testes cinéticos utilizando o p-nitrofenil-β-D-N-acetilglucosaminídeo como 
substrato e variando parâmetros como concentração de substrato, temperatura, tempo e pH. O Km 
encontrado para a enzima imobilizada foi de 2,91 mM, a temperatura ótima foi 50°C, pH ótimo de 
5,5, a enzima é estável se pré-incubada até 15 minutos a 50°C e obtivemos a melhor velocidade 
inicial de reação com o tempo de 15 minutos. A enzima imobilizada pôde ser reutilizada 10 vezes 
sem perda significante de atividade. Estes resultados sugerem a possibilidade de utilização da β-D-
N-acetilglucosaminidase imobilizada para propósitos industriais.
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Resumo:  
 
O estudo da biodistribuição do 99mTecnécio, radiofármaco utilizado em cintilografias, no pós-
operatório da colectomia total é importante, visto que os distúrbios fisiopatológicos nesta condição 
podem alterar os resultados destes exames. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da colectomia total na 
biodistribuição do Na 99m Tc04 (pertecnetato de sódio), analisando as percentagens de captação 
de radioatividade ( % ATI) em diversos órgãos. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados 18 
ratos Wistar divididos em 3 grupos de 6 animais cada. Os animais do grupo A (colectomia) foram 
submetidos à colectomia total; no grupo B (sham), foi realizada uma cirurgia simulada e o grupo C 
(controle) não foi operado. Após a observação dos animais por 20 dias, eles foram submetidos à 
administração venosa do radiofármaco Na 99mTc04 . Em seguida, foram retirados estômago, 
fígado, baço, pâncreas, duodeno, intestino delgado, pulmão, coração, bexiga, músculo, tireóide, 
rim, fêmur e cérebro. As amostras foram submetidas à detecção da radioatividade. 
RESULTADOS: O grupo A apresentou aumento da captação de radioatividade no estômago e no 
intestino delgado e uma diminuição na bexiga e na tireóide quando comparado com os grupos B e 
C. Os demais órgãos não revelaram diferenças significantes entre os grupos. CONCLUSÕES: A 
colectomia total altera a percentagem de captação de radioatividade do pertecnetato de sódio em 
ratos, apresentando-se aumentada no estômago e no intestino delgado e diminuída na bexiga e na 
tireóide. 
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Resumo:  
 
Os polissacarídeos constituem um dos quatro grupos de macromoléculas que compõem os seres 
vivos. Nas últimas décadas, as atividades farmacológicas atribuídas aos polissacarídeos sulfatados 
fez com que cada vez mais pesquisadores voltassem sua atenção a esse grupo especifico descrito 
até então em tecido de animais, algas e em um único trabalho publicado recentemente em uma 
macrófita aquático de ambiente marinho. Nesse trabalho, foi realizada a coleta de nove macrófitas 
de água doce que foram divididas em partes distintas e submetidas a delipidação e proteólise para 
obtenção do cru de polissacarídeos das partes isoladas. A partir das soluções, foi analisado o perfil 
eletroforético, a composição química e físico-química das partes de cada uma das macrófitas 
aquáticas. As soluções do cru de polissacarídeos das partes daqueles vegetais que demonstram um 
componente menos polidisperso foram selecionados para analises posteriores. O cru de 
polissacarídeos das partes selecionadas foram submetidas a uma cromatografia de troca iônica 
onde foram obtidas frações que demonstram em seu perfil eletroforético a presença de 
polissacarídeos sulfatados. 
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Resumo:  
 
A espécie Psidium guajava L., conhecida como goiabeira-vermelha, é uma árvore originária da 
América Central e do Sul. Os gomos foliares são utilizados por suas propriedades antidiarréicas e 
por seu poder anti-séptico usado em casos de inflamação, atribuídos, segundo a literatura, a 
riqueza em taninos. Neste trabalho foi procedida a caracterização macroscópica das folhas frescas 
da Psidium guajava L., seguida da caracterização microscópica do pó das suas folhas secas, obtido 
através da tamisação do material vegetal. Na análise macroscópica foi evidenciado limbo de 
coloração verde escuro na superfície adaxial e verde claro na superfície abaxial, apresentando 
comprimento entre 2,3 cm a 13,8 cm e largura variando de 2,4 cm a 7,1 cm, de forma elíptica e 
com margem do tipo crenada, exibindo ápice mucronado e base obtusa, com inervação peninérvea, 
observando ainda, a presença de pecíolo curto. Na análise microscópica do pó das folhas foram 
identificados elementos anatômicos como epiderme superior com células poligonais contendo 
quantidade representativa de pêlos tectores aciculares e glândulas secretoras. Na epiderme inferior 
evidenciou-se estômatos salientes paracíticos e a presença de parênquima clorofiliano e paliçádico 
denso e colênquima do tipo anelar. A morfodiagnose das folhas permite a caracterização das 
folhas da Psidium guajava L., permitindo o reconhecimento inequívoco da espécie em estudo.
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Resumo:  
 
A macela (Egletes viscosa (L.) Less.), da família Asteraceae, é um vegetal silvestre, anual, e 
freqüente nas margens de lagoas, açudes, cursos de água do sertão e do litoral nordestino do 
Brasil, no início da estação seca, após o baixar das águas. A época de floração ocorre durante os 
meses de março e abril, coincidindo com a época de maturação das flores. Como tratamento 
caseiro humano, a macela é tradicionalmente utilizada em casos de problemas digestivos e 
intestinais, cólicas e enxaqueca, bem como nos casos de irregularidades menstruais. Com este 
trabalho pretende-se oferecer uma contribuição ao estudo fitoquímico da planta Egletes viscosa, 
verificando nela a presença de vários constituintes químicos através de reações qualitativas de 
coloração e precipitação, a fim de rastrear os principais grupos de constituintes químicos do 
material vegetal. Este estudo fitoquímico foi realizado no laboratório de Farmacognosia da UFRN, 
pelos alunos do curso de Farmácia da referida instituição, entre abril e junho de 2006. A análise 
fitoquímica realizada detectou a presença de lactonas; fenóis; esteróides e/ou 
triterpenóides/carotenóides; alcalóides e ácidos e bases orgânicas na análise do extrato alcoólico 
desta planta. Já no extrato aquoso, observou-se a presença de saponosídeos; taninos, gomas e 
mucilagens; taninos pirogálhicos; heterosídeos flavânicos. Princípios ativos, estes, responsáveis 
pela ação farmacológica ou terapêutica da planta analisada.
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Resumo:  
 
Figuras de objetos/animais têm sido mais utilizadas em testes de memória do que figuras de 
atividades funcionais por serem consideradas mais complexas e difíceis de nomear. O estudo 
objetivou comparar o desempenho em testes de reconhecimento em pacientes que sofreram 
Acidente Vascular Encefálico (AVE). Participaram 6 pacientes no estágio crônico do AVE, entre 6 
e 38 meses de lesão (média ± desvio padrão; 14±12 meses), 4 homens e 2 mulheres, 3 com lesão 
cerebral à direita e 3 à esquerda, idade entre 50 e 73 anos (64±8 meses). Os pacientes realizaram 3 
testes de memória, o 1º com figuras de objetos/animais (FOA), o 2º com figuras de atividades 
funcionais (FAF) e o 3º com ambos os tipos de figuras combinadas (FC). O avaliador apresentava 
8 figuras na tela do computador, em seguida, as 8 figuras eram misturadas a 8 novas figuras e 
apresentadas todas juntas na tela para que o paciente reconhecesse as 8 apresentadas 
anteriormente. Os dados foram analisados com teste de Friedman. Não houve diferença quanto ao 
número de acertos entre reconhecimento de FAF e FOA, nem entre FAF e FC, mas houve 
diferença significativa entre o reconhecimento de FOA e de FC (p= 0,012). Os resultados apontam 
que FAF podem ter papel importante no resgate de informações e a associação com FOA também 
pode ser eficaz em treino cognitivo para esses pacientes. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi investigar a diversidade de espécies do gênero Marasmius em áreas 
de reserva florestal. Desta forma, objetivamos ter o registro das espécies do grupo nestas 
localidades, fornecendo suas descrições macro e microscópicas, comentários relativos à 
taxonomia, ecologia e distribuição. Em campo, a coleta dos espécimes ocorreu no período chuvoso 
de 2006 no Parque Estadual Dunas do Natal - RN. Os basidiomas foram fotografados em seu 
habitat natural antes de serem coletados e, ainda no campo, anotados dados importantes para a 
identificação. No laboratório, foram feitas as descrições, seguindo as técnicas rotineiras 
empregadas em estudos taxonômicos do grupo em questão. Para isso, foram confeccionadas 
lâminas em KOH a 3% e/ou em resina PVL (ácido polivinílico) com azul de algodão, e analisadas 
em microscópio óptico. Foi realizado levantamento bibliográfico de literatura. Até momento, 
foram coletados cerca de 30 espécimes distintos, e identificadas quatro espécies, a saber: 
Marasmius haematocephalus(Mont.)Sing., Marasmius rotula (Scop. Ex Fr.)Fr., Marasmius 
amazonicus Henn., Marasmius abundans Corn. Estas espécies representam o primeiro registro 
para a região Nordeste. Foi observado também, que ocorrem abundantemente no período chuvoso, 
escasseando com a diminuição das chuvas e ausentes no período seco. Podemos concluir que 
Marasmius é muito freqüente no Parque Estadual Dunas do Natal, necessitando de estudos mais 
específicos sobre sua diversidade e ecologia. 
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Resumo:  
 
A fim de observar a freqüência do dismorfismo eritrocitário foram analisadas, por microscopia de 
contraste de fase, em aumento de 400X, amostras de urina de 86 pacientes com hematúria 
microscópica, no período de agosto de 2005 a junho de 2006. Os resultados mostraram que 61,6% 
(53) eram do sexo feminino e encontravam-se na faixa etária de 2 a 81 anos (36 ± 21) e 38,4% 
(33) do sexo masculino e faixa etária de 3 a 99 anos (47 ± 27). Observou-se que 2,3% (2) vinham 
de atendimento ambulatorial e 97,7% (n=84) estavam internos nas enfermarias, sendo 82,6% (71) 
do Hospital Universitário “Onofre Lopes” e 17,4% (15) do Hospital de Pediatria e dentre as 
indicações clínicas houve predominância de doenças com comprometimento renal 38,4% (33). 
Cerca de 45,3% (39) moravam na capital e 54,3% (47) no interior do estado. As análises da urina 
mostraram área de sangue (hemoglobina) na tira reativa variando de 4+ em 30,2% (26), 2+ e/ou 3+ 
em 33,8% (29) e 1+ em 29,1% (25). À sedimentoscopia mostrou: um número de hemácias entre 2 
a ≥50 por campo, média e desvio padrão de 19,6±18,5; cilindros hemáticos em 23,3% (20) com 
média e desvio padrão de 1,0±0,4 e o dismorfismo eritrocitário glomerular foi positivo em 13% 
(11), predominando em pacientes adultos com doenças renais e autoimunes. O dismorfismo 
eritrocitário observado foi um achado com uma freqüência discreta, porém importante para 
auxiliar na avaliação de pacientes renais e na origem da hematúria microscópica.
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Resumo:  
 
As hemácias apresentam populações de células diferentes, na urina, caracterizando os principais 
tipos de dismorfismo eritrocitário: células fantasmas (sem o conteúdo de hemoglobina); anulócitos 
(em forma de anel com membrana densa); acantócitos (células em anel com protusões 
citoplasmáticas vesiculiformes); células G1 (com uma ou mais projeções vesiculares na superfície) 
e esquizócitos (formas degeneradas). O presente estudo teve como objetivo classificar os tipos de 
hemácias dismórficas em 96 amostras de urina de pacientes, de ambos os sexos, com hematúria 
microscópica e dismorfismo eritrocitário positivo e calcular a freqüência média e o desvio padrão 
desses achados. A análise do sedimento urinário foi feita por microscopia de contraste de fase no 
aumento de 400X e os resultados foram analisados por média e desvio padrão da freqüência das 
formas diferentes de hemácias dismórficas por amostra. Foram observados que 26% (n=25) 
tinham apenas uma forma, o acnatócito (6,64%±0,06), 50% (n=48) das amostras tinham duas 
formas, acantócitos e anulócitos (6,11%±0,05) e 24% (n=23) três formas, acantócitos, células G1 e 
anulócitos (3,83%±2,8). A análise da morfologia e do número de formas diferentes de hemácias na 
urina é importante para auxiliar na determinação do local da hemorragia renal. 
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Resumo:  
 
O estresse quente pode ser definido como qualquer temperatura alta em que a energia metabólica é 
desviada dos processos de produção, para que as aves possam igualar a perda de calor corporal 
com carga calórica do ambiente, com isso, há um aumento da freqüência respiratória (LINSLEY 
& BURGER, 1964), esse aumenta provoca uma queda nos níveis sangüíneos de HCO3 e CO2 e 
aumento no pH, levando a alcalose respiratória. Quando isto acontece o animal diminui o consumo 
de ração e cai taxa de crescimento ( MACARI et al, 1994). O uso de bicarbonato de sódio 
(NaHCO3) pode melhorar o desempenho das aves estressadas pelo calor (ROSTANGNO (1995). 
Com o objetivo de avaliar os efeitos da suplementação com NaHCO3 (0; 0,5; 1,0; 1,5%) na água 
sobre o desempenho de frangos de corte na fase de crescimento (21 a 35 dias), criados no verão, 
foi desenvolvido este trabalho na Escola. Agrícola de Jundiaí. Foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições de 12 aves por parcela. A 
suplementação com NaHCO3 foi iniciada aos 21 dias de idade se estendendo até 35 dias de idade. 
Foram avaliados o ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Não houve diferença 
estatística (p>0,05) para qualquer resultado de desempenho, o que concorda com os resultados 
obtidos por outros autores. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de que a temperatura média 
não tenha atingido valores considerados críticos para as aves. 
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Resumo:  
 
O pólo frutícola do estado do Rio Grande do Norte representa uma importante fonte de divisas, 
além de fixar o homem no campo. Os índices populacionais de moscas-das-frutas nas áreas de 
produção tem sido, uma prática relevante no sentido de se manter baixos os níveis da praga no 
campo. O presente trabalho visa determinar a flutuação populacional de moscas-das-frutas em 
pomar comercial de goiaba no projeto agrícola de Alcaçuz, Nísia Floresta-RN. Utilizando-se 
armadilhas do tipo McPhail, tendo como atrativo alimentar o hidrolisado de proteína milho a 5%. 
Foram instaladas seis armadilhas McPhail numa área de 30 ha, observadas durante o período de 
dezembro de 2004 a dezembro de 2005. Constatou-se a presença de nove espécies de Anastrepha 
dentre as quais A. sororcula (77,81%), A. fraterculus (19,73%), A. alveata (2,02%) e com índice 
menor que 0,1% A. nascimentoi, A. pickeli, A. macrura, A. serpentina, A. zenildae e A. obliqua. A 
flutuação populacional estimada na área foi de 3,45 (MAD) para as espécies de Anastrepha. 

Palavras chave: Anastrepha fraterculus, Anastrepha sororcula, Anastrepha zenildae



CÓDIGO: SB0322 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICOS DA MATÉRIA-
PRIMA VEGETAL DE TURNERA ULMIFOLIA L. 
ALUNO: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (01358741492) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424)  
CO-AUTOR: KARLO ANGELO CORDEIRO (93854323387)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)

 

Resumo:  
 
O presente trabalho visa avaliar alguns parâmetros tecnológicos da matéria-prima vegetal de T. 
ulmifolia a fim de garantir a qualidade dos produtos derivados. A droga vegetal, partes aéreas de 
T. ulmifolia, após secagem em estufa de ar circulante aquecida a 37 oC, foi triturada em 
processador de facas, constituindo, assim, a matéria-prima vegetal (MPV). A caracterização 
tecnológica foi realizada através de análise granulométrica, perda por dessecação e teor extrativo. 
A análise granulométrica demonstrou que a MPV utilizada apresentou tamanho médio das 
partículas de 591 µm, estando 27% das partículas distribuídas na faixa de 710 a 1000 µm. O valor 
da perda por dessecação encontrado foi em média 11,64%, sendo inferior ao valor de referência 
citado na literatura que é até 14%. O teor extrativo, após decocção, com a proporção MPV/líquido 
extrator 1:100 (m/v) apresentou um bom rendimento, de 25,36%, indicando que a água é um 
promissor solvente. De acordo com a análise granulométrica a MPV analisada pode ser 
caracterizada como um pó grosso, e o histograma de distribuição mostrou que a mesma apresenta 
uma larga faixa de distribuição granulométrica. Os resultados iniciais obtidos indicam que a 
matéria-prima em estudo possui condições que favorece o seu processamento tecnológico, já que 
possui um nível inferior de umidade e um bom rendimento extrativo. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de taninos na matéria-prima vegetal de T. ulmifolia, 
espécie utilizada popularmente como antiinflamatória. O doseamento foi realizado em 
espectrofotômetro, por medição direta em 271 nm após complexação da amostra com caseína. 
Foram analisadas duas soluções extrativas aquosas, preparadas por infusão e deccocção. Foram 
avaliadas soluções extrativas com 2,5% e 5,0% de droga vegetal (m/v). Em ambos os casos, as 
soluções extrativas preparadas com 2,5% de droga vegetal apresentaram maior de teor de taninos. 
A solução extrativa preparada com 5,0% de droga vegetal apresentou, visivelmente, maior 
quantidade de mucilagem, dificultando inclusive sua obtenção e, sendo assim, 2,5% de droga 
vegetal mostrou-se mais apropriado para preparação de uma solução extrativa. Além disso, a 
decocção foi o método mais eficaz para extração dos polifenóis (3,90 g%) e taninos totais (0,29 
g%). No entanto, maiores estudos precisam ser realizados no sentido de avaliar outros líquidos 
extratores e métodos de extração. 

Palavras chave: taninos totais, polifenóis, Turnera ulmifolia



CÓDIGO: SB0329 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA 
DELGADA (CCD) PARA MATÉRIA PRIMA VEGETAL DE PSIDIUM GUAJAVA L 
ALUNO: FERNANDA DE OLIVEIRA (00411761978) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466)  
CO-AUTOR: ALMIR GONCALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)

 

Resumo:  
 
Psidium guajava conhecida popularmente como goiabeira, é muito utilizada na medicina popular 
contra distúrbios intestinais. O objetivo deste trabalho foi desenvolver sistemas de cromatografia 
em camada delgada (CCD), a fim de identificar os compostos químicos existentes no extrato 
hidroalcoólico das folhas de P. guajava. A CCD foi desenvolvida em placas de sílica gel 60 F254. 
Os padrões utilizados foram ácido gálico, ácido tânico, quercetina e catequina. Foram estudados 
11 diferentes sistemas cromatográficos, utilizando os seguintes agentes reveladores: solução de 
vanilina clorídrica, solução de cloreto férrico e 2-aminoetil-difenil-borato. Após a revelação as 
cromatoplacas foram visualizadas em luz ultravioleta nos comprimento de onda de 254 nm e 366 
nm. A fase móvel acetato de etila:ácido fórmico:água (16:2:2 v/v) proporcionou melhor separação 
dos compostos presentes no extrato, sendo possível visualizar 6 manchas. No entanto, a fase móvel 
acetato de etila:metanol:água (15.2:2.8:2 v/v) permitiu melhor separação e visualização dos 
padrões de taninos; e a fase móvel acetato de etila:acetona:ácido acético:água (13.4:4.4:1.1:1.1 
v/v) proporcionou melhor revelação dos flavonóides. De todos os sistemas cromatográficos 
avaliados apenas três foram adequados para análise do extrato hidroalcoólico de P. guajava, com 
os quais foi possível identificar a presença de ácido gálico, catequina e quercetina como 
compostos químicos presentes no extrato estudado. 
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Resumo:  
 
Com o objetivo de estudar os efeitos de probióticos no desempenho de frangos de corte, 
consumindo dietas com farinhas de carne e ossos com diferentes contaminações bacteriana, foi 
realizado um experimento na Universidade Federal de Lavras, Lavras - MG. Foram utilizados 576 
pintos da linhagem Hubbard, com um dia de idade, metade de cada sexo. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, num esquema fatorial 4x3 ( rações e probióticos) com 4 
repetições de 12 aves, alojadas em baterias metálicas. Os tratamentos foram constituídos de 4 
rações, uma sem farinha de carne e ossos e com fosfato bicálcico (testemunha), e as outras três 
com farinhas de carne e ossos de alto(1,0 x 104), médio(4,5 x 103), e baixo(1,0 x 103) teor de 
contaminação bacteriana. Cada uma destas rações foi fornecida sem probiótico e com o probiótico 
1 fornecido na ração e com o probiótico 2 fornecido na água nas primeiras 24 horas de vida dos 
pintinhos. Observou-se pelos resultados das análises da variância que, não houve efeitos 
significativos (p > 0,05) quanto ao ganho de peso e consumo de ração, sendo que, a conversão 
alimentar apresentou efeito significativo (p < 0,05) mostrando que o uso de farinha de carne e 
ossos melhorou a conversão alimentar independente do uso de probióticos e de sua contaminação, 
mas influenciou a ocorrência de diarréias 
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Resumo:  
 
As endoparasitoses gastrintestinais são responsáveis por consideráveis perdas econômicas em 
bovinos. Este trabalho teve como objetivo registrar a ocorrência de endoparasitas em bovinos 
jovens mestiços na fazenda Margarida, Cruzeta-RN. Foram coletadas 64 amostras de fezes, sendo 
32 no núcleo 1 (sede) e 32 no núcleo 2 (saco redondo). As coletas foram realizadas mensalmente 
no período de abril a julho de 2006. As amostras foram retiradas diretamente da ampola retal e 
analisadas em microscópio para identificação e contagem de ovos de endoparasitas, por técnicas 
adequadas. No núcleo 1, foram identificados ovos de helmintos e oocistos de protozoários 
pertencentes as classes Nematoda (67,9%), e Sporosoazida (32,1%), enquanto que no núcleo 2, 
foram identificados ovos de helmintos e oocistos de protozoários pertencentes as classes 
Nematoda (51,9%) e Sporosoazida (48,1%).
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi a avaliação preliminar do comportamento compressional do extrato 
seco de Aesculus hippocastanum. Popularmente conhecida como castanheira-da-índia, a espécie 
tem sido largamente utilizada na indústria farmacêutica e comercializada em todo o Brasil, devido 
às suas comprovadas propriedades vasodilatadora e anti-edema. Uma mistura contendo o extrato 
seco de A. hippocastanum e estearato de magnésio na proporção 99:1 (m/m), foi utilizada durante 
os experimentos. Após 5 minutos de mistura, o material foi submetido a compactação em presa 
hidráulica, empregando pressões que variaram de aproximadamente 91 até 457 MPa. Os 
compactos obtidos foram armazenados em dessecador com sílica por 24 horas e em seguida 
caracterizados. Os ensaios utilizados na caracterização dos compactos foram: determinação de 
dureza, friabilidade e tempo de desintegração. Os resultados encontrados na caracterização dos 
compactos foram: a) dureza: 1,4; 2,0; 1,7; 2,1; e 1,9 Kgf/cm², b) friabilidade: 6,02; 4,38; 4,78; 9,8 
e 6,41 % (m/m), e c) tempo de desintegração foram de 9’34”; 8’9”; 8’00”; 7’10” e 9’3”; 
respectivamente, para as amostras preparadas empregando pressões de compactação iguais a 91; 
183; 274; 366 e 458 MPa. Os resultados permitiram concluir que o extrato seco de Aesculus 
hippocastanum não apresenta características tecnológicas apropriadas para a produção de 
comprimidos por compressão direta sem a utilização de adjuvantes.
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Resumo:  
 
O propósito deste trabalho foi o desenvolvimento de metodologia para avaliação da dissolução de 
cápsulas contendo o extrato seco de Aesculus hippocastanum. Portanto, a solubilidade do extrato 
seco foi testada nos meios preconizados por códigos oficias para formas de liberação imediata 
(água pura; HCL 0,1N; tampão fosfato pH = 7,4); e meios para fármacos pouco solúveis contendo 
como surfactante o lauril sulfato de sódio em concentrações de 0,5 a 2,5% (w/v). A solubilidade 
das cápsulas (n=6) contendo o extrato seco foi determinada de acordo com as determinações da 
USP 25 (cestas, 100 rpm, 37,5 ºC ± 0,5). Amostras do meio de dissolução foram tomadas a cada 5 
minutos até que se completassem 60 minutos, e a concentração de extrato seco total liberado no 
meio foi determinada com o auxílio de espectrofotômetro em 267 nm. Maior solubilidade foi 
observada quando o meio contendo 1,0 % do surfactante. O pH do meio de dissolução não 
mostrou nenhuma interferência no resultado deste teste. Nessas condições, as cápsulas contendo 
ESA mostraram uma dissolução total em 15 minutos. Para concluir, os resultados permitiram 
observar que para avaliar a dissolução de formas sólidas contendo o extrato seco empregado neste 
trabalho, é necessária a utilização de surfactante para que haja total liberação do produto.
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Resumo:  
 
A infestação por moscas-das-frutas causa enormes prejuízos direto e indireto à fruticultura 
mundial, mas apresenta variação nos níveis registrados quando é estudada em diferentes 
hospedeiros. Tal variação pode ser, melhor, compreendida quando se conhece a distribuição das 
espécies de moscas-das-frutas e os hospedeiros disponíveis na área explorada. Foram coletados 
frutos, quinzenalmente, no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no 
período de dezembro de 2004 a dezembro de 2005. Os frutos potencialmente infestados de 
hospedeiros de castanhola (Terminalia catappa), goiaba (Psidium guajava L), pitanga (Eugenia), 
acerola (Malpighia glabra) e oiti (Licania tomentosa) foram avaliados.Cinco hospedeiros de 
moscas-das-frutas pertencentes a quatro famílias botânicas foram infestados por três espécies de 
tefritídeos: Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus e Anastrepha sororcula. Os níveis de 
infestação por moscas-das-frutas variaram de 0,09 a 1,02 pupários/g das amostras de frutos. 

Palavras chave: Licania tomentosa, Malghia glabra, Ceratitis capitata



CÓDIGO: SB0340 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO NÃO CONTROLADA DECORRENTE DE 
PROBLEMAS RELACIONADOS COM MEDICAMENTOS-PRM 
ALUNO: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (10372791743) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAÚJO (05614082468)  
CO-AUTOR: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456)  
CO-AUTOR: LARISSA BANDEIRA FREIRE (06155337446)  
CO-AUTOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi identificar dentre os pacientes internados no Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) casos de hipertensão arterial não controlada devido à ocorrência de 
Problemas Relacionados com Medicamentos-PRM. A realização da coleta de dados foi através da 
consulta em prontuários e entrevistas com pacientes. Os PRM utilizados foram os seguintes: 1-
Tratamento farmacológico adicional, 2-Tratamento farmacológico desnecessário, 3-Medicamento 
incorreto, 4-Dosagem muito baixa, 5-Reação adversa a medicamento, 6-Dosagem muito alta, 7-
Adesão. Na amostra estudada foi encontrado um usuário que apresentou hipertensão refratária sem 
estar relacionada com PRM (12,5%). Dentre os sete PRM monitorados, apenas dois foram 
identificados; a falta de adesão foi o PRM que apresentou maior incidência (87,5%), sendo 
acompanhado pelo percentual de aparecimento de reação adversa de 12,5%. Na maioria dos casos 
estudados a falta de adesão ao tratamento foi a principal causa de hipertensão descondensada 
levando, conseqüentemente, ao aparecimento de complicações. 

Palavras chave: Hipertensão, PRM, Adesão ao tratamento



CÓDIGO: SB0346 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA TRIAGEM FITOQUÍMICA EM EXTRATO 
ALCOÓLICO DE CAESALPINIA ECHINATA (PAU-BRASIL) 
ALUNO: FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS JÚNIOR (05470996492) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394)  
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JÚNIOR (06109671428)  
CO-AUTOR: JELTON (05180400465)

 

Resumo:  
 
O Pau-Brasil é uma planta que deu origem ao nome do nosso país, tem como principal valor a 
extração de um princípio corante denominado brasileína, extraído do lenho e muito usado para 
tingir tecidos e fabricar tintas para escrever, não apresenta utilidades terapêuticas conhecidas até o 
momento, porém é de grande importância examinar seus constituintes químicos a fim de permitir 
uma possível nova utilização do mesmo. Portanto, o objetivo é detectar a ocorrência de diversos 
constituintes químicos através da triagem fitoquímica do extrato alcoólico das folhas de 
Caesalpinia echinata, permitindo assim, o isolamento e caracterização de substâncias puras. Para 
isso foi realizada a coleta manual de folhas da planta no campus da UFRN, que após a secagem, 
foram pulverizadas e preparado o extrato alcoólico a 20% com etanol 96ºGL. Feito isso, foi 
realizada a pesquisa de lactonas com reativo de Balget, pesquisa de fenóis utilizando cloreto 
férrico a 3%, pesquisas de quinonas, de resinas através da adição de ácido sulfúrico, pesquisa de 
alcalóides e verificado a presença de ácidos e bases orgânicas. Dentre as substâncias pesquisadas 
foram detectadas a presença de fenóis, resinas e ácidos e bases orgânicas, fato confirmado devido 
a positividade de cada reação. Por fim, observou-se que no extrato alcoólico das folhas do Pau-
Brasil há diversas substancias, que após processo de quantificação poderá levar à possibilidade de 
isolamento das mesmas e possíveis utilizações em produtos variáveis.

Palavras chave: Extrato alcoólico, Triagem fitoquímica, Caesalpinia echinata



CÓDIGO: SB0347 
TÍTULO: PREDISPOSIÇÃO AO USO E ABUSO DO ÁLCOOL PELOS ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - UFRN 
ALUNO: RAIONARA CRISTINA DE ARAÚJO SANTOS (01439940428) 
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
CO-AUTOR: ANA ELOÍSA PINHEIRO TORQUATO DE MESQUITA (05875941448)  
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO MACEDO. ISABELLE PINHE (06501148413)  
CO-AUTOR: TERSILA GARDÊNIA DE BRITO E MEDEIROS (06282516455)

 

Resumo:  
 
O presente estudo objetivou avaliar a predisposição para o uso e abuso do álcool nos acadêmicos 
do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN, Natal/RN. Os dados foram coletados no 
período de 06 a 26 de Junho de 2006. A amostra aleatória foi composta por 42 alunos 
regularmente matriculados, sendo 10 (24%) do gênero masculino e 32 (76%) do feminino, de 
todos os períodos. Estudo exploratório descritivo de abordagem quantitativa. Utilizou-se o 
Questionário de CAGE, com base na Res. 196/1996/CNS. Revelou-se como satisfatório para além 
da Síndrome da Dependência Alcoólica. Neste estudo, observamos que metade (50%) consome 
bebidas alcoólicas. São consumidores os alunos de 21 a 22 anos (41%), de 19 a 20 anos (29%) e 
de 23 a 24 anos (21%). O maior consumo é demonstrado no V período (38%), seguido do III 
(19%) e empatados os do I e IV (14%). A predominância dos não consumidores está demonstrada 
no IV Período (23%); seguido do III, V e VI (14%) e daqueles do I e VII (10%). Concluímos que 
há uma predisposição para o uso e abuso do álcool; requerindo estudos periódicos, estratégias de 
coping, introdução nos demais conteúdos curriculares considerando-se o modelo epidemiológico e 
clínico, e prevenção ou redução dos danos decorrentes deste hábito e estilo de vida.

Palavras chave: Álcool, Uso e Abuso, Acadêmicos de Enfermagem



CÓDIGO: SB0348 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE EXTRATO PADRONIZADO DE PSIDIUM GUAJAVA. 
ALUNO: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: POLIANA CARLOS ALVES (22275313800)  
CO-AUTOR: ALMIR GONCALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)

 

Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o extrato padronizado de Psidium guajava. Foram 
estudados diferentes métodos de extração (maceração, decocção e infusão), proporção da droga 
(2.5%, 5.0% e 7.5% p/v) e concentração de etanol (0%, 50% e 100%). A caracterização foi 
realizada através de determinação de resíduos secos e de teores de taninos totais, além disso, foram 
estudados através da CCD os compostos presentes no extrato. Utilizando água como solvente, as 
soluções extrativas obtidas por decocção apresentaram maior teor de taninos que as produzidas por 
infusão e comparando-se decocção com maceração, utilizando etanol 50% (v/v) como solvente, o 
método de decocção originou solução extrativa com maior teor de taninos. Avaliando-se a 
influência da proporção de droga:solvente e da concentração de etanol sobre o resíduo seco e teor 
de taninos totais, apenas a concentração de etanol foi significante para o teor de taninos, no 
entanto a proporção de droga foi significativa para o resíduo seco. Através da CCD foi possível 
identificar quercetina e ácido gálico como compostos presentes no extrato. Assim pode se concluir 
que o melhor método de extração foi a decocção, sob refluxo, e que as condições ótimas para 
preparação de soluções extrativas de P. guajava, com elevado teor de taninos, corresponde àquela 
preparada com etanol 50% (v/v) e 5,0% (m/v) de droga vegetal.

Palavras chave: Psidium guajava, taninos totais, solução extrativa



CÓDIGO: SB0350 
TÍTULO: ÍNDICE POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE) NA ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE A ÁREA LIVRE DE 
MOSCAS-DAS-FRUTAS PARA ANASTREPHA GRANDI 
ALUNO: URSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (01103767496) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: JOÃO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453)

 

Resumo:  
 
As moscas-das-frutas (Díptera:Tephritidae) estão entre as pragas mais importantes da fruticultura 
mundial. Hoje, elas representam um grande entrave na comercialização e produção de frutas in 
natura por causa das barreiras quarentenárias exigidas por países que não possuem pragas alvos. O 
presente trabalho visa avaliar a dinâmica populacional de moscas-das-frutas na área do Campus 
Centra da UFRN, zona considerada dentro da área de proteção permanente (área tampão) a área 
livre de moscas-das-frutas para Anastrepha grandis do pólo frutículo Mossoró-Assú-Baraúnas-RN. 
Foram instaladas quatro armadilhas do tipo McPhail, numa área de aproximadamente 10 ha, 
iscadas com hidrolisado de proteína de milho a 5%, no período de dezembro de 2004 a dezembro 
de 2005. Semanalmente, as armadilhas foram avaliadas, com troca do atrativo e recuperação dos 
insetos capturados, os quais foram colocados em frascos marcados , contendo álcool 70% para 
posterior identificação. Constatou-se a presença de três espécies de maoscas-das-frutas: 
Anastrepha fraterculus, A. sororcula e Ceratitis capitata. A flutuação populacional foi determinada 
pelo índice MAD (mosca-armadilha-dia) para as três espécies, em que A. fraterculus apresentou 
um MAD de 0,82, A. sororcula 0,002 e C. capitata 3,67. 

Palavras chave: Tefritídeos, Ceratitis capitata, Anastrepha fraterculus



CÓDIGO: SB0352 
TÍTULO: REVISÃO DA LITERATURA E ANÁLISE FARMACOGNÓSTICA DOS 
EXTRATOS AQUOSO E ALCOOLICO DO GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALLE – R) 
ALUNO: MÁRCIA JANINE PEREIRA GURGEL (00950574473) 
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: INGRID MURIELLEFONSÊCA DE FIGUEIRÊDO (04403435424)  
CO-AUTOR: MARIA EMILIA FERNANDES TORRES (04996212470)  
CO-AUTOR: MARLA TACIANA MORAES BARBOSA (05797767430)

 

Resumo:  
 
O estudo tem por objetivo testar o conhecimento adquirido na disciplina de farmacognosia. Assim 
dada à importância econômica e farmacológica do gengibre, buscou-se com este trabalho 
apresentar uma revisão de literatura acrescida de testes farmacognósticos sobre a referida planta. O 
gengibre (Zingiber officinalle- R) é uma planta herbácea, perene e não tóxica para o homem, 
originária da Ásia Tropical. Seu rizoma é amplamente utilizado na medicina popular, na forma de 
extrato aquoso, como excitante, estomáquico e carminativo. Tem vasto emprego alimentar e 
industrial, servindo de matéria-prima para fabricação de bebidas, perfumes e produtos de 
confeitaria. Suas propriedades foram comprovadas em numerosos experimentos científicos, dentre 
os quais estão as atividades: antiinflamatória, antieméticas, antimutagênicas, antiúlcera, 
hipoglicemiante e. bacteriostático. Foram realizados testes farmacognósticos visando determinar 
seus principais metabólitos secundários, os quais podem funcionar como marcadores quimicos da 
planta e/ou serem responsáveis pelas propriedades terapêuticas. A partir de 20 gramas da droga em 
pó, foram preparados, por decocção, o extrato alcoólico a 20% e o extrato aquoso a 
20%.Constatou-se, no extrato alcoólico, a presença de ácidos e bases orgânicas. Já no extrato 
aquoso, pode-se identificar a presença de saponósidos, heterosídeos flavônicos, heterosídeos 
senevólicos, taninos pirogálhicos, gomas e mucilagens. 

Palavras chave: gengibre, Zingiber officinalle- R, ANÁLISE FARMACOGNÓSTICA



CÓDIGO: SB0361 
TÍTULO: ATIVAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA E INFORMÁTICA DA 
ESCOLA ESTADUAL PROF.° JOAQUIM TORRES NO MUNICÍPIO SERRA DE SÃO 
BENTO – RN 
ALUNO: MARIA DAS GRAÇAS P GOMES (03373400481) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (06150537420) 

 

Resumo:  
 
O projeto de extensão Trilhas Potiguares 2006, no município de Serra de São Bento, possibilitou a 
realização de mini-cursos, palestras e oficinas de capacitação para professores e alunos na Escola 
Estadual Prof.º Joaquim Torres, destacando-se a oficina: A célula uma abordagem viva, e o mini-
curso de Informática, os quais ativaram os laboratórios de Biologia e Informática, 
respectivamente. Com o objetivo de conscientizar os professores com relação à 
interdisciplinaridade, realizaram-se aulas interativas e inclusão digital. Para ativação do 
laboratório de biologia, utilizaram-se os materiais do Laboratório Interdisciplinar, contendo 01 
microscópio, reagentes químicos e vidrarias para realização das praticas biológicas, enquanto para 
ativação do laboratório de informática foram utilizados 05 computadores e datashow, na 
perspectiva de que professores e alunos sejam perpetuadores do trabalho realizado. Durante os 
quatro dias de aulas práticas, alunos e professores adquiriram noções básicas para o ensino e 
aprendizado das ciências biológicas e informática. Os resultados deste trabalho foram a ativação 
dos laboratórios de biologia e informática, visando uma melhoria no sistema educacional. Conclui-
se que o trabalho realizado foi de grande importância para o desenvolvimento biológico e 
tecnológico, havendo necessidade de implementação dessas práticas pedagógicas inovadoras nas 
demais escolas públicas, tendo em vista uma política de inclusão social através da informatização.

Palavras chave: Ativação, Interdisciplinaridade, Capacitação



CÓDIGO: SB0362 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS SOBRE A REPRODUÇÃO DE TRÊS 
ESPÉCIES DE PEIXES DA LAGOA DO PIATÓ, MINICÍPIO DE ASSU, RIO GRANDE DO 
NORTE. 
ALUNO: KALINE DANTAS MAGALHÃES (00742045480) 
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (90460146491)  
CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA (67196403487)  
CO-AUTOR: MAISA CLARI FARIAS BARBALHO DE MENDONÇA (721.061.904) 

 

Resumo:  
 
O presente trabalho teve como objetivo investigar a influência dos fatores ambientais, tais como 
temperatura do ar e precipitação pluviométrica, sobre a reprodução de três espécies de peixes 
economicamente viáveis presentes na Lagoa do Piató, Assu, Rio Grande do Norte. Foram 
coletados 1.687 exemplares, durante o período de agosto/04 a junho/05; sendo estas:602 Astyanax 
bimaculatus(piaba),50 Cichla ocellaris(tucunaré) e 1035 exemplares de Plagioscion 
squamosissimus(pescada – branca) em coletas mensais, com duração de 24 horas, com despescas a 
cada 4 horas. Utilizando-se redes de espera e tarrafas de diferentes malhas, os quais foram 
dispostos ao longo da Lagoa. Foram calculados o índice gonadossomático e o fator de condição, 
servindo como indicadores da época reprodutiva, sendo posteriormente comparados com os 
valores registrados para os fatores abióticos. A reprodução de A. bimaculatus mostrou - se do tipo 
parcelada, enquanto que C. ocellaris e P. squamosissimus foi anual, ocorrendo nos meses de maior 
volume de chuva e menores valores da temperatura do ar ressaltando assim, que o período 
reprodutivo pode ser influenciado pelas variações ocorridas no ambiente, principalmente a 
pluviosidade. Evidencia-se, portanto, que dentre os aspectos biológicos de peixes que podem estar 
sujeitos às variações ambientais, a reprodução é um dos mais influenciados. 

Palavras chave: Peixes, Reprodução, Fatores abióticos



CÓDIGO: SB0364 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE REAÇÃO E DA 
CONCENTRAÇÃO DE ALCL3 SOBRE O TEOR DE FLAVONÓIDES TOTAIS DE 
BAUNHINIA MONANDRA KURZ 
ALUNO: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (00748450394) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)

 

Resumo:  
 
Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência de fatores metodológicos sobre a resposta do 
método de doseamento de flavonóides totais de Bauhinia monandra. Comumente conhecida como 
pata-de-vaca, a B. monandra é amplamente empregada na medicina tradicional como 
hipoglicemiante. Embora ainda não elucidado que grupo de compostos sejam responsáveis por tal 
atividade, a literatura relata a presença de flavonóides nas folhas do vegetal o que leva a suspeitar 
da possível relação entre essas substâncias e a atividade exercida. Para determinação do teor de 
flavonóides totais é essencial que se faça o estudo de otimização do tempo e da concentração de 
AlCl3 a fim de minimizar a possibilidade da ocorrência de erros sistemáticos. Para tanto uma 
amostra de 0,4 g da droga vegetal foi submetida à extração em meio ácido, seguido de 
complexação com soluções de AlCl3 a 0,5; 2,5; 7,5 e 10% (m/v). As leituras das absorbâncias 
foram realizadas em intervalos de 3 minutos durante uma hora em comprimento de onda de 427 
nm. Os resultados desse procedimento mostraram que a maior resposta foi obtida quando a 
solução 5 % de cloreto de alumínio foi utilizada. Considerando o tempo de reação, não foram 
observadas modificações no tempo de reação após 30 minutos. Dessa forma, foi possível observar 
que as variáveis estudadas exercem influência importante sobre a resposta do método. Por fim, as 
condições ótimas observadas neste estudo foram adotadas para execução da análise. 

Palavras chave: Baunhinia monandra, Flavonóides totais, Otimização



CÓDIGO: SB0366 
TÍTULO: ANÁLISE DA MUTAGENICIDADE DAS ÁGUAS DA LAGOA DE EXTREMOZ – 
RN, ATRAVÉS DO TESTE DE AMES. 
ALUNO: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468) 

 

Resumo:  
 
Os ensaios de mutagenicidade são ferramentas de grande utilidade nos estudos de qualidade de 
água, uma vez que eles detectam a presença de compostos potencialmente lesivos ao DNA. A 
lagoa de Extremoz/RN é uma das principais fontes abastecedoras de água para consumo da 
população da cidade do Natal. Nos últimos anos a ocupação das suas margens por indústrias dos 
ramos têxteis e de bebidas entre outras, podem estar pondo em risco a qualidade de suas águas. 
Com o objetivo de detectar a presença de compostos mutagênicos nas águas da Lagoa de 
Extremoz – RN foi realizado o teste de AMES, pelo método direto. Para isso amostras de três 
diferentes locais do reservatório foram coletadas, submetidas a um processo de 
extração/concentração com a resina XAD-4, e testadas, com as cepas de Salmonella tiphymurium 
TA 98, TA 100 E ta 102 sem ativação metabólica, nas concentrações equivalentes a 12,5; 25; 50; 
100 e 200 mL/placa. Os resultados obtidos revelaram que as amostras analisadas não 
apresentavam atividade mutagênica de forma direta para nenhuma das concentrações testadas, 
como também para nenhuma das linhagens empregadas no estudo. Entretanto se faz necessária 
uma avaliação mais precisa utilizando as mesmas linhagens, na presença de ativação metabólica 
para verificar sua capacidade de provocar mutações de forma indireta, como também o uso de 
outras linhagens capazes de detectarem outros tipos de mutações. 

Palavras chave: Águas Supeficiais, Teste de AMES, Mutagenicidade



CÓDIGO: SB0368 
TÍTULO: A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) PARA 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: UMA VISÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA 
ALUNO: KATIA MYLLENE COSTA OLIVEIRA (06049302405) 
ORIENTADOR: FABRÍCIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
CO-AUTOR: FLÁVIA MENDES MARTINS (05231341428)

 

Resumo:  
 
Introdução: A nova Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde é uma 
ferramenta global e vem uniformizar o sistema de classificação da saúde. Porém é muito extensa, 
chegando a quase 1400 categorias, de onde surge a necessidade de selecionar suas categorias para 
torná-la mais prática. Métodos: Utilizou-se como modo de aplicação da pesquisa a Técnica Delphi 
em 3 rounds, e para coleta de dados a Escala de Opiniões de Likert, para atingir o consenso de 
opiniões entre os profissionais fisioterapeutas do serviço público municipal da cidade do 
Natal/RN. Como ponto de corte foi utilizado a percentagem de 80% de aceitação da categoria. 
Resultados: 79 categorias foram selecionadas, sendo 12 (15,18%) categorias do componente 
Funções do Corpo, 20 (25,32%) do Estruturas do Corpo, 34 (43,04%) de Atividades e Participação 
e 13 (16,46%) de Fatores Ambientais. Conclusão: as categorias selecionadas correspondem ao 
universo de atuação da reabilitação no AVC. Destaca-se a pequena seleção de categorias dos 
componentes Funções do Corpo e Fatores Ambientais. Verifica-se a necessidade de estudos 
futuros para validação das categorias escolhidas.
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Resumo:  
 
O trabalho em estudo tem como objetivo apresentar a caracterização do perfil vertical da 
comunidade fitoplanctônica em três estratos do Açude Cruzeta/RN, situado na região semi-árida 
nordestina. As coordenadas geográficas de seu barramento são 06º 24’ 42’’ S e 36º 47’ 23’’ W. O 
estudo do fitoplâncton foi feito a partir de coletas mensais, durante o período de setembro de 2005 
a junho de 2006. Foram analisados: os parâmetros fisico-químicos, nutrientes e a clorofila-a, 
contagem e identificação da comunidade fitoplanctônica. As análises dos fatores abióticos 
realizaram in situ com auxílio de Kit multiparâmetro WTW Multi 340i. O mês de setembro houve 
forte dominância de Cyanophyceae, especificamente a espécie potencialmente tóxica 
Cylindrospermopsis raciborskii, apresentando baixa freqüência de ocorrência durante os demais 
meses. A clorofila-a apresentou média de 5,3mg.L-1, indicando um estado fisiológico ativo das 
microalgas. É importante o monitoramento pois as cianobactérias representam um risco à saúde , 
quando acontece bloom.O açude cruzeta foi classificado como raso, polimítico e com mistura da 
coluna d'água, apresentou pH alcalino, temperatura média de 28ºC; Os nutrientes inorgânicos tais 
como nitrato, amônio e ortofosfato apresentaram as maiores concentrações no fundo da coluna 
d’água,e média de oxigênio dissolvido de 5,12mg.L-1, sendo considerado moderadamente poluído 
(mesotrófico) devido à alta condutividade e alta concentração de nutriente. 
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Resumo:  
 
As atividades clínicas dos estudantes da área de saúde pressupõem um contato entre os mesmos e 
seus pacientes, expondo-os à contaminação e transmissão de doenças através de suas 
indumentárias contaminadas. Nesse sentido, este estudo objetivou o isolamento de Staphylococcus 
spp. presentes nas batas de estudantes da área de saúde, bem como a verificação da suscetibilidade 
a antimicrobianos, através de antibiograma (CLSI, 2005), dos Staphylococcus aureus isolados. 
Participaram do estudo 40 estudantes de Odontologia e Fisioterapia da UNP, os quais tiveram 
analisadas as regiões do pulso, gola e bolso de suas batas. Foram isolados Staphylococcus spp. em 
85% (n=34) das batas dos estudantes analisados, sendo o pulso o local de maior contaminação. 
Todavia, evidenciou-se a presença de S. aureus em apenas 17,5% (n=7) das batas. As cepas de 
S.aureus isoladas mostraram-se, em sua maioria, resistentes à penicilina e eritromicina, sendo 
sensíveis às demais classes de antimicrobianos testadas. Diante do exposto, pode-se inferir que é 
elevada a presença de Staphylococcus spp. nos jalecos de estudantes da área de saúde e que locais 
de freqüente contato, como o pulso, estão sujeitos a uma maior contaminação por bactérias deste 
gênero. De modo contrário, a ocorrência de S. aureus nos jalecos foi pouco expressiva, 
demosntrando os mesmos um perfil de sensibilidade elevada.
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Resumo:  
 
Diante do grande número de adaptações desenvolvidas pela espécie Laguncularia racemosa (L.) C. 
F. Gaertn que proporcionam sua sobrevivência em seu hábitat adverso, o manguezal, este estudo 
objetivou identificar as estruturas anatômicas desta espécie, correlacionando-as com as funções 
que desempenham. Para atingir tal objetivo, foram feitos cortes histológicos de caule, raiz e folhas 
de L. racemosa coletada na praia do Forte. Os cortes histológicos foram corados com safranina e 
azul de alcian para posterior observação em microscópio óptico. Uma das principais estruturas 
observadas foi a glândula de sal, responsável por expelir o excesso de sal acumulado nas folhas. 
As raízes também apresentam características fundamentais para sobrevivência da espécie no 
ambiente lodoso conferindo sustentação a planta e aeração para todo sistema radicular. A partir do 
trabalho de descrição anatômica realizado infere-se que essa espécie de mangue (Laguncularia 
racemosa) apresenta inúmeras estruturas as quais permitem sua sobrevivência em um ambiente tão 
escasso em oxigênio, bastante salino, entre outros fatores relacionados com o mangue. Além disso, 
esse trabalho proporcionou o conhecimento de forma mais aprofundada desse ecossistema tão belo 
e importante, porém por inúmeras vezes desprezado. 
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Resumo:  
 
O switch duodenal consiste em um modelo de cirurgia bariátrica amplamente difundido no 
tratamento da obesidade mórbida. Todavia, já foram evidenciadas alterações metabólicas 
significantes atribuídas a essa intervenção cirúrgica. O 99mTc tem sido usado como marcador para 
o diagnóstico de tais alterações. Como há carência de estudos na literatura a respeito da 
biodistribuição deste elemento após a eventual realização do Switch, torna-se oportuna a presente 
proposta. Ela procurará esclarecer possíveis alterações decorrentes da operação. Objetivo: Avaliar 
o efeito da técnica em questão na biodistribuição do pertecnetato de sódio (Tc04Na), analisando a 
porcentagem de captação de radioatividade (% ATI) em diversos órgãos no pós-operatório. 
Métodos: Foram utilizados 21 ratos machos Wistar divididos em 3 grupos iguais de 7 animais. 
Nos animais do grupo SD foi realizado o Switch. No grupo sham os animais foram apenas 
submetidos à laparotomia mediana. No grupo controle não houve anestesia, nem operação. 
Resultados: Houve aumento significante do %ATI no pâncreas, rim, pulmão e músculo, em 
comparação com os grupos sham e controle (p<0,05). Por outro lado, houve diminuição 
significante, em órgãos como: duodeno, tireóide e bexiga. Conclusão: A técnica do Switch pode 
levar a uma alteração na biodistribuição do Tc04Na, em alguns órgãos, devendo-se atentar, 
portanto, para a possibilidade de tais alterações resultarem em exames cintilográficos falso-
positivos ou falso-negativos.
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Resumo:  
 
Carragenanas, polissacarídeos sulfatados extraídos de algas vermelhas. São compostos bioativos 
apresentando potencial farmacológico. Neste trabalho, tivemos como objetivo caracterizar 
quimicamente, por eletroforese e espectroscopia de infravermelho quatro frações polissacarídicas 
(F1, F2, F3 e FT) extraídas da alga Amansia multifida. Pretendemos também analisar seu potencial 
farmacológico. As frações foram submetidas a ensaios farmacológicos como: atividade 
anticoagulante, in vitro, pelo teste do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (aPTT) e Tempo 
de Protrombina (PT). Foram avaliadas também, as ações destas frações sobre a via alternativa do 
sistema complemento (SC). Os resultados mostraram altos teores de polissacarídeos na F1 (86,5%) 
em relação às demais frações e baixa contaminação protéica (7 %). A cromatografia descendente 
em papel demonstrou maior proporção de galactose com vestígios de xilose e ácido glucurônico. O 
perfil eletroforético apresentou polidispersão em todas as frações analisadas. O espectro de 
infravermelho confirmou a presença de grupos sulfatos por absorção a 1400 cm-1. Nos testes de 
aPTT somente as frações F3 (150 µg/ml) e FT (200 µg/ml) apresentaram propriedades 
anticoagulantes (240s). Estes compostos não agem na via extrínseca da cascata de coagulação 
(PT). A F3 ativou de forma significativa o SC (1,189), quando comparado ao controle (0,533) As 
outras frações ativaram de forma moderada a via alternativa do SC. 
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Resumo:  
 
Micélios são agregados coloidais dinâmicos formados por moléculas anfipáticas de surfactantes 
que têm propriedade de solubilizar substratos em seu interior. A fim de diminuir as reações 
adversas causadas pelas formas farmacêuticas disponíveis atualmente no mercado, estudos de 
formulações para administração tópica de certos fármacos têm sido desenvolvidos. O presente 
trabalho tem como objetivo estudar a relação entre a concentração de surfactantes e a capacidade 
de solubilização do cetoprofeno em soluções micelares como alternativa para o aumento da 
solubilidade aparente em água. Para preparo dos micélios, utilizou-se o surfactante não-iônico 
Tween 20®, e foi incorporado o fármaco sob agitação em banho de ultrasom. Foram realizadas 
análise visual e o doseamento da concentração de fármaco através da espectrofotometria UV-
Visível com ensaio previamente calibrado através de uma curva de calibração com equação da reta 
y = 0,6087x + 0,0023 e R2 = 1. A porcentagem de cetoprofeno foi estabelecida através da 
comparação entre as fases: sobrenadante e bulk. Através da análise visual verificou-se formação 
de suspensão na solução aquosa e turvação decrescente nas soluções micelares inversamente 
associada com o aumento da concentração de surfactante. O aumento significativo da solubilidade 
aparente do cetoprofeno através de soluções micelares de surfactantes elege essa técnica para 
incremento da solubilidade desse fármaco, pela facilidade do processo e resultados significativos.
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Resumo:  
 
As propriedades físico-químicas dos fármacos são importantes pois determinam características 
biológicas e farmacêuticas destas moléculas. Na indústria, os estudos de pré-formulação buscam 
informações que caracterizem um produto estável com perfil biofarmacêutico ideal. Dentre eles 
podemos citar a determinação da solubilidade do fármaco em solventes que se pretende utilizar 
para a formulação final. Solubilidade é dita como “habilidade ou tendência de uma substância 
misturar-se uniformemente com outra”. O objetivo deste trabalho foi determinar a solubilidade da 
Penicilina G Benzatina (PenGB) em diferentes meios. O experimento foi realizado acrescentando 
um excesso de PenGB aos solventes (água e tampão fosfato pH 5.4, 7.4 e 9), deixando essa 
mistura em banho de ultra-som por 3 h e repouso de 1,5h. Para análise diluiu-se a amostra em 
metanol e utilizou-se o espectro UV-vis em λ=258nm,com um ensaio previamente calibrado. Os 
valores obtidos para solubilidade de PenGB foram 0,230mM para a água, e 0.057, 0.484 e 1.132 
mM, para o tampão pH 5.4, 7.4 e 9, respectivamente. Os valores podem ser explicados pela 
ionização da droga, promovida pelo aumento do pH, visto que a PenGB possui caráter ácido e 
haver inclusão no deslocamento do equilíbrio para formação de espécies ionizadas, que são 
rapidamente hidratadas tornando-a mais solúvel do que em meio aquoso. Foi comprovado com os 
resultados a relação direta entre a solubilidade da PenGB e o pH.
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Resumo:  
 
A pesquisa é de natureza reflexiva, com suporte na abordagem fenomenológica. Observações e 
descrições do corpo foram realizadas na Escola Municipal Profº José do Patrocínio da cidade de 
Natal. A amostragem foi composta de modo intencional, tendo como instrumento de produção dos 
dados de campo: relatórios das visitas, registros fotográficos e entrevistas com professores. Neste 
sentido, compreender a relação existente entre os temas espaço, práticas corporais e aprendizagem 
e refletir sobre o sentido educativo das práticas corporais é significativo para ampliar os estudos 
sobre o ser humano. A leitura das práticas corporais na referida escola revela a singular 
plasticidade e flexibilidade do corpo, haja vista que o pouco espaço funciona como limitador, e, ao 
mesmo tempo, ampliador do movimento e comunicação entre os humanos. Logo, compreender a 
presença do corpo neste espaço é um desafio significativo para a Educação e para a Educação 
Física. Então, compreendemos que a linguagem do corpo é um processo criador e expressivo da 
cultura humana, pois as práticas corporais tecem múltiplas significações a partir de valores sociais 
já construídos e, ao mesmo tempo, resignificados pela experiência do corpo em movimento. Neste 
sentido, a escola é um espaço importante para se interpretar os signos das práticas corporais; seja 
brincando, dançando ou jogando, o corpo se comunica e expressa sua complexidade existencial. 
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Resumo:  
 
Estudos recentes demonstram que homens e mulheres tendem a seguir carreiras que exigem 
habilidades e competências diferentes. Com o intuito de estudar a relação entre gênero e escolha 
profissional, investigaram-se 161 jovens terceiranistas do ensino médio de Natal-RN, em três 
escolas privadas e uma pública (105 fem; 56 masc). Os sujeitos responderam a um questionário ao 
fim do ano letivo, a fim de informar em que curso aqueles estudantes haviam se inscrito para 
prestar o vestibular. Os cursos foram categorizados por áreas do conhecimento, segundo critério 
do CNPq. Encontraram-se diferenças significativas nas escolhas por cursos entre os sexos. 
Verificou-se que as áreas de Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, 
Ciências Humanas e Lingüística, Letras e Artes foram mais escolhidas por indivíduos do sexo 
feminino; as áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias foram mais escolhidas por 
indivíduos do sexo masculino. A área de Ciências Biológicas foi igualmente escolhida por ambos 
os sexos. Dados da COMPERVE (RN) e da FUVEST (SP) mostram que candidatos aos seus 
vestibulares têm preferências que vão na mesma direção dos dados supracitados. Sob o enfoque da 
Psicologia Evolucionista, as diferenças concernentes à preferência profissional entre os sexos 
podem estar relacionas às diferenças cognitivas e de interesses, entre homens e mulheres, oriundas 
das pressões evolutivas que atuaram em um e outro sexo no ambiente ancestral. 
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Resumo:  
 
Fucanas são polissacarídeos sulfatados que possuem diversas atividades biológicas. Além da sua 
bem conhecida atividade anticoagulante, algumas apresentam atividade antitrombótica, ação 
antinflamatória, tendo efeitos antitumoral e antiviral. Temos como objetivo neste trabalho, 
caracterizar quimicamente uma fração de polissacarídeos (F2,0v), verificar seu efeito sobre o 
sistema complemento analisando também, a sua ação na viabilidade celular em células PMN. Os 
polissacarídeos extraídos da alga L. variegata foram fracionados pela adição de volumes 
crescentes de acetona (0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 e 2,0v). As frações obtidas mostraram-se 
metacromáticas quando submetidas a eletroforese em gel de agarose e em tampão PDA 0,05M e 
pH 8,5 e coradas com azul de toluidina, apresentando perfis polidispersos. A fração F2,0v, objeto 
deste estudo, apresentou fucose, xilose, glicose e galactose e traços de ácido glucurônico, além de 
sulfato. Os resultados mostraram ainda, pelos testes de viabilidade celular que F2,0v não 
apresentou efeito citotóxico quando os leucócitos polimorfonucleares foram incubados por um 
período de 16 horas nas concentrações compreendidas entre 50-250µg/mL. A F2,0v na 
concentração de 0,2; 1,0; 1,5 e 2,0 mg/mL não teve ação significativa na atividade hemolítica do 
complemento quando comparada ao grupo hemólise do soro. Por outro lado, em concentrações de 
0,5 e 0,75 mg/mL observou-se um efeito inibitório na atividade hemolítica da via alternativa do 
complemento.
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Resumo:  
 
No Brasil, a importância da leishmaniose visceral reside não somente na sua alta incidência e 
ampla distribuição, mas também na possibilidade de assumir formas graves e letais quando não 
associada ao quadro de má nutrição e infecções concomitantes. Mesmo que pouco comuns, são 
relatados casos de leishmaniose visveral com manifestações estomatológicas em diversas partes do 
complexo maxilo facial, podendo tais alterações apresentarem-se como lesões nodulares, 
exofíticas, ulceradas e com despapilação lingual, com ou sem sintomatologia dolorosa, 
dificultando a fonação e deglutição do paciente. Diante disto, o trabalho objetiva avaliar as 
condições da mucosa oral de pacientes portadores de leishmaniose visceral, visando identificar 
alterações orais, além das mudanças sistêmicas mais frequentes nos indivíduos portadores desta 
parasitose.
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Resumo:  
 
Micélios são agregados dinâmicos de moléculas de surfactante que podem solubilizar fármacos em 
sua estrutura interna. A concentração em que as moléculas de surfactante se juntam para formar os 
micélios é conhecida como concentração micelar crítica (CMC). O desoxicolato de sódio 
(DSCNa) é um surfactante aniônico, derivado dos sais biliares utilizado na indústria farmacêutica. 
A CMC pode ser determinada pela condutividade elétrica (CE) que mede a repulsão coulombica 
entre as micelas. O objetivo deste trabalho é determinar a CMC do DSCNa e avaliar a influência 
de soluções salinas através do método da CE. A análise da condutividade foi realizada em 
soluções micelares (SM) aquosas com diferentes concentrações de surfactante (0,797 a 18,1 mM) 
e na presença de NaCl (0,06-0,14mM). Foram encontrados valores de CMC igual a 3,6 e 0,8 mM, 
respectivamente, para a SM aquosa e para a mesma salina. Houve uma diminuição de 77,5% da 
CMC nas soluções salinas. Os sais adicionados tendem a diminuir as repulsões eletrostáticas entre 
cabeças polares dos surfactantes aumentando a interação hidrofóbica entre as moléculas. Esse 
efeito causa a agregação em concentrações mais baixas, diminuindo desse modo a CMC. A CE 
demonstrou ser um método rápido e fácil para determinação da influência de sais sobre a CMC. 
Através desta pode-se confirmar a diminuição da CMC nas SM salinas como sugerido na 
literatura.
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Resumo:  
 
Polissacarídeos sulfatados com as fucanas, são compostos bioativos alvos de grande interesse. 
Além da atividade anticoagulante, elas apresentam atividade antitrombótica, ação antinflamatória 
e sobre o sistema complemento. Sendo assim, numa tentativa de obter fucanas 
farmacologicamente viáveis para serem empregadas no controle da coagulação e da inflamação, 
este trabalho além de analisar quimicamente a fucana (F1) da alga Lobophora variegata teve como 
objetivo verificar sua ação sobre a via alternativa do sistema complemento (SC) usando-se para 
isto, eritrócitos de coelho. Os resultados demonstraram que este polissacarídeos continham fucose, 
xilose e galactose com razão molar de 1:1:2 respectivamente. Os resultados obtidos frente a via 
alternativa do SC demonstraram que a F1 na concentração de 0,2 mg/mL, 0,5 mg/mL e 1 mg/mL 
não exerceram influência significativa na atividade hemolítica quando comparadas ao grupo 
hemólise do soro (HSo). No entanto, na concentração 2 mg/mL observou-se um efeito inibitório 
na atividade hemolítica da via alternativa do complemento na ordem de 30%, com alto nível de 
significância (p<0,01). Por outro lado, não foi verificada uma relação dose dependente para estas 
concentrações (p> 0,05). Apoio financeiro> CNPq e CAPES. 
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Resumo:  
 
Os fungos possuem compostos bioativos que exercem importantes ações fisiológicas. Dentre estes, 
as β-glucanas vêm sendo alvo de estudo de muitos pesquisadores. As propriedades exibidas por 
estas moléculas são diretamente dependentes das características químicas, físicas e estruturais de 
cada polímero. O objetivo deste trabalho é caracterizar quimicamente os polímeros obtidos dos 
corpos de frutificação do fungo Scleroderma niitidum, bem como, testar a capacidade inflamatória 
no modelo de edema plantar em ratos Wistar. Os fungos foram coletados no Parque das Dunas no 
estado do RN. Os corpos de frutificação foram lavados, secos e pulverizados. Para a extração dos 
carboidratos, este pó foi misturado em água destilada na concentração de 0,1g/ml, a 100ºC por 3 h. 
Ao sobrenadante foi adicionado etanol e depois centrifugado, e o sobrenadante descartado. As 
dosagens de açúcares totais e proteínas realizadas no extrato do fungo foram de 97,2% e 2,18%, 
respectivamente. O edema plantar, foi avaliado no período de 0-8h. Observamos a indução de 
edema caracterizando um processo inflamatório com o valor máximo em 2,5 mm, enquanto o 
grupo controle positivo (carragenana) apresentou em 2 h edema com de 1,0 mm. Após 48 horas 
ainda verificou-se ação inflamatória do extrato fúngico, ao mesmo tempo em que o grupo controle 
não mais exibiu potencial inflamatório. Os resultados experimento demonstraram que este fungo é 
rico em carboidratos e tem capacidade inflamatória maior que as carragenanas.
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Resumo:  
 
Diabetes mellitus é um distúrbio crônico que afeta o metabolismo dos carboidratos, das gorduras e 
das proteínas e um aspecto característico é a hiperglicemia, que constitui um reflexo de 
deterioração na utilização dos carboidratos em virtude de uma resposta defeituosa ou deficiente à 
secreção de insulina. Tendo em vista o interesse de se estabelecer uma relação entre saúde bucal e 
saúde geral como também melhoria na qualidade de vida desses pacientes, a proposta desta 
pesquisa é utilizar a saliva como meio para aferição dos níveis de glicose em pacientes diabéticos 
possibilitando coletas de material por método não invasivo, portanto de maior comodidade aos 
pacientes, sobretudo àqueles que necessitam de um monitoramento constante dos níveis de 
glicose, bem como, maior proteção aos profissionais envolvidos nesses exames.Este estudo foi 
realizado após a aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ( TCLE ) 
onde a amostra obtida são de 12 crianças (8 do sexo masculino e 4, feminino) portadoras de 
diabetes mellitus tipo 1.Conclui-se que através da metodologia aplicada, a dosagem da glicose 
salivar não está correlacionada aos níveis de glicemia capilar e plasmática quando realizadas as 
comparações de concentrações entre os diferentes tipos de exames como também verificou-se uma 
correlação significante ( 91,66% ) entre a ocorrência de doença periodontal e a diabete mellitus. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo é apresentar os resultados da primeira fase de um projeto de pesquisa cujo 
objetivo principal é relacionar a saúde bucal de hospitalizados na rede pública de Natal com 
fatores de risco relativos às características da internação e condições socioeconômicas, além da 
ocorrência de S. aureus na cavidade bucal dos pacientes. Esta fase constou de uma revisão 
sistemática da literatura, a qual subsidiará a análise dos dados e também o estabelecimento do 
estado da arte relativo ao tema. Tal revisão considerou temas relacionados ao S. aureus, ao 
processo de internação e dados sobre o evento no Brasil e no RN. Foram consultadas bases de 
dados disponíveis na Bireme (Medline, Lilacs, Scielo e BBO), restritas aos idiomas português e 
inglês, com palavras-chave relativas ao tema, no período de 10 anos. A partir da revisão, 
constatamos a carência de estudos dessa natureza no Estado. Fabro et al (2002), em estudo das 
condições de saúde oral de crianças HIV+ atendidas em um Hospital de Florianópolis verificaram 
as péssimas condições de higiene bucal, necessidades de atendimento odontológico, além de 
manifestações orais da AIDS. Fourrier et al (1999) observaram na UTI de um hospital francês a 
correlação positiva entre tempo de internamento e aumento de biofilme. Culturas do biofilme 
revelaram a presença de patógenos associados a infecções hospitalares. Tais achados justificam a 
pesquisa no sentido de observar e entender este fenômeno na realidade brasileira e do Nordeste
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Resumo:  
 
O estudo de exemplares da flora nativa é necessário para um melhor entendimento das 
modificações das plantas ao ambiente em que se encontram. Este trabalho teve por objetivo 
descrever a anatomia do Pau-Brasil e relacionar suas adaptações com o meio em que vive. Foi 
realizada pesquisa morfo-anatômica das adaptações de Caesalpinia echinata LAM., árvore nativa 
da mata atlântica, ao ambiente do Parque Estadual das Dunas de Natal - RN. Foram feitos cortes 
histológicos de caule, raiz e folha em diferentes estágios de desenvolvimento, e corados com 
safranina e azul de alcian com o emprego de técnicas de microscopia óptica. Quanto a anatomia, a 
folha apresenta floema e xilema primários, células de parênquima dispersas e fibras 
esclerenquimáticas que dão rigidez ao órgão. O caule apresenta o tecido vascular disperso em um 
único anel, padrão típico de eudicotiledôneas. A raiz encontra-se em crescimento secundário com 
tecidos típicos deste estágio de desenvolvimento como câmbio vascular, floema e xilema 
secundários. Os resultados obtidos após a verificação da anatomia externa e interna dos órgãos da 
C. echinata mostra que a planta se encontra bem adaptada ao meio e a fatores climáticos da região. 
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Resumo:  
 
Para a Bauhinia monandra Kurz (pata-de-vaca), os flavonóides podem ser utilizados como 
marcadores químicos. O seu doseamento baseia-se na complexação com AlCl3 que promove um 
deslocamento batocrômico dos máximos de absorção nas regiões do U.V.-Vis. Entretanto, fatores 
como tempo de reação, concentração de AlCl3, máximos de absorção e proporção droga:solvente 
são fatores críticos e específicos para cada matriz vegetal. Desta forma, o objetivo do trabalho foi 
desenvolver e validar metodologia para o doseamento do teor de flavonóides totais (TFT) em 
solução extrativa aquosa de B. monandra. A influência droga:solvente foi avaliada através de 
soluções extrativas preparadas por decocção de 5, 10, 15 e 20% (m/v) das folhas secas e moídas, 
em água destilada por 10 minutos. 15g da solução extrativa foram tratadas segundo metodologia 
descrita na Farmacopéia Alemã (DAB 10). Para leitura, as amostras foram complexadas com 
AlCl3 5% durante 30 min. e lidas em espectrofotômetro a 427nm. A linearidade, precisão e 
robustez do método foram avaliadas utilizando decocção 15% (m/v). Quanto ao TFT, a 
concentração que favoreceu o maior rendimento foi 5% (m/v), ocorrendo um decréscimo da 
resposta com concentrações superiores. O método foi linear (r2=0,9781), preciso (CV<0,12%) e o 
ensaio da robustez evidenciou que a concentração de AlCl3 é crítica para a reprodutividade do 
método. Os testes realizados demonstram que a metodologia analítica proposta para avaliação do 
TFT em B.monandra é apropriada. 
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Resumo:  
 
A espécie Psittacanthus dichrous Mart é uma hemiparasita de porte arbustivo, folhas verdes e 
arredondadas, corola que varia de amarelo-alaranjado para vermelho, e o sistema radicular 
baseado na emissão de haustórios. O objetivo deste trabalho é analisar a anatomia interna de P. 
dichrous Mart e suas adaptações ao ambiente em que vive. Um espécime de P. dichrous Mart foi 
coletado em região de Mata Atlântica, apesar de ser uma planta típica de ambiente de Restinga. 
Foram feitos cortes histológicos de caule e folhas. Foi possível observar que o caule apresenta 
cutícula espessa, epiderme formada apenas por células não especializadas, córtex e medula com 
células parenquimáticas e esclereides; e as folhas também possuem cutícula espessa, mesofilo com 
parênquima indiferenciado e presença de vários esclereides. Apresenta ainda nervação reticulada 
na folha e disposição dos feixes vasculares do caule em forma de anel, típico de plantas 
eudicotiledôneas. Características como estômatos em ambas as faces e uma cutícula espessa 
comprovam sua plasticidade anatômica que lhe permite viver em ambientes tão distintos. 

Palavras chave: Hemiparasita, Psittacanthus dichrous, Mata Atlântica



CÓDIGO: SB0427 
TÍTULO: SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS QUE 
TRABALHAM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 
NATAL – RN 
ALUNO: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414) 

 

Resumo:  
 
A necessidade de garantir os primeiros cuidados e à manutenção da vida das vítimas com agravo à 
saúde levou a criação do SAMU/Natal. Porém, as situações limítrofes, o sofrimento e vários outros 
fatores intervenientes colaboram com o desgaste dos profissionais que desenvolvem as suas 
atividades neste serviço, podendo gerar insatisfação no trabalho. Pesquisa do tipo exploratória 
descritiva, com abordagem quantitativa e dados prospectivos, objetivando identificar a satisfação 
profissional dos auxiliares/técnicos que trabalham nesse serviço. A população foi de 40 
auxiliares/técnicos de enfermagem, de janeiro a fevereiro de 2005, utilizando o índice de 
satisfação profissional (ISP). Predominou o sexo feminino (55,0%), entre 36 a 45 anos (57,5%); 
57,5% casada; 20,0% formado entre 11 a 15 anos; 50,0% com capacitação profissional; 27,5% 
trabalha de 6 a 10 anos na área de urgência; 95,0% afirma gostar e estar satisfeita no trabalho 
quando responderam as questões gerais sobre satisfação. Porém, houve divergência ao 
responderem o ISP, pois, as Normas Organizacionais foi o componente da satisfação profissional 
considerado mais importante. O ISP considerado satisfatório é de 0,9 a 37,1 e no grupo estudado, 
este foi de 7,7. Concluímos que os auxiliares/técnicos de enfermagem estão pouco satisfeitos no 
ambiente de trabalho. Sabemos porém, que a Satisfação Profissional é fator decisivo na qualidade 
de vida do profissional e conseqüentemente na qualidade da assistência à população. 
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Resumo:  
 
Em animais noturnos, a forma de exposição à luz pode influenciar a sincronização do ritmo 
circadiano de atividade motora (RCA) ao ciclo claro/escuro (CE). Durante a fase de claro, a caixa-
ninho proporciona um ambiente protegido da luz à livre escolha do animal (auto-seleção à luz), 
enquanto que na sua ausência os animais são expostos à luz de forma contínua. Com o objetivo de 
descrever a influência da auto-seleção à luz sobre o RCA em sagüis submetidos ao ciclo CE 
(12:12), foram acompanhados quatro animais adultos machos na presença e ausência da caixa-
ninho. O perfil circadiano de atividade motora foi diferente entre as duas etapas (análise de 
variância de medidas repetidas, p<0,05). Na presença da caixa-ninho, os animais finalizavam a 
atividade antes do apagar das luzes, enquanto na ausência da caixa-ninho terminaram-na durante 
ou após o apagar das luzes. Além disso, na ausência da caixa-ninho os animais apresentaram um 
prolongamento da fase ativa (α), uma maior freqüência da atividade no fim do α (teste t, p<0,05) e 
um atraso de aproximadamente 2 h na acrofase da atividade (intervalo de confiança a 95%). A 
partir da análise desses resultados sugere-se que a exposição forçada à luz (ausência da caixa-
ninho) no fim da fase ativa provocou uma mudança na relação de fase entre o RCA e o ciclo CE. 
Além disto, o prolongamento da fase ativa e o aumento da freqüência da atividade podem ser 
decorrentes de mascaramento do RCA.
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Resumo:  
 
Objetivo: Verificar a relação entre custo/consumo dos antipsicóticos típicos e atípicos. Método: A 
coleta de dados foi realizada no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, Natal, Rio Grande do 
Norte/RN, Brasil, no período de 2002 a 2005. Para comparação entre custo e consumo entre os 
dois grupos de antipsicóticos, utilizou-se o Teste t de Student com nível de significância de 5 %. A 
correlação entre custo/consumo para cada grupo de antipsicótico foi verificada pelo Coeficiente de 
Correlação de Pearson com nível de significância de 5 %. Resultados: Os resultados mostraram 
uma diferença estatisticamente significante entre o custo dos medicamentos típicos e atípicos (p < 
0,0001), bem como uma correlação positiva entre custo/consumo para medicamentos atípicos (r = 
0,98, p < 0,02). Conclusões: O estudo demonstrou que existe uma preocupação e compromisso do 
Estado do Rio Grande do Norte/Brasil em incrementar a terapia com os antipsicóticos atípicos. A 
diferença entre os custos dos antipsicóticos típicos e atípicos podem representar um empecilho 
para incrementar o acesso dos pacientes com esquizofrência a uma terapêutica que possibilite 
melhor qualidade de vida 
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Resumo:  
 
Gergelim nativo da Ásia e África foi introduzido e aclimatado no Brasil no séc.XVI pelos 
Portugueses. Óleo Gergelim é importante pela alta estabilidade oxidativa com diversas aplicações, 
por benefícios à saúde pela presença de: anti-oxidantes naturais, vitaminas E, A e B, sais minerais 
(ferro, cálcio, magnésio, cobre, silício e fósforo). A microemulsão é um veículo eficiente no 
transporte direto do princípio ativo aos sítios de ação no organismo humano. A microemulsão, em 
si, consiste na auto-organização de micro partículas de água e óleo associadas a um tensoativo, 
formando um sistema termodinamicamente estável que, pelas suas propriedades, solubiliza 
princípio ativo. Este no sistema microemulsionado, agora denominado fármaco, possui a 
propriedade de proteger o bioativo contra a hidrólise enzimática, além de aumentar o potencial de 
absorção no organismo. O objetivo deste trabalho foi obter sistemas microemulsionados, para uso 
como sistemas de liberação de fármacos. O estudo físico-químico foi realizado pelo método de 
diagrama de fases. Utilizou-se o óleo de Gergelim como fase oleosa, a água destilada com fase 
aquosa e Tween 80 como tensoativo não iônico. Obteve-se sete (7) formulações 
microemulsionadas com excelente transparencia e com viscosidades diferente. Foram avaliadas 
através de: pH, Tensão Superficial, Índice de Refração.O resultado foi satisfatório quanto a 
obtenção de sistemas para liberação de fármacos.
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Resumo:  
 
Considerada como uma das maiores famílias de Angiospermas, abrangendo cerca de 7.800 
espécies, distribuídas por 300 gêneros em 5 subfamílias, a família Euphorbiaceae Juss. vem 
ganhando atenção devido ao grande potencial econômico de várias de suas espécies, 
principalmente na alimentação humana, extrativismo vegetal, indústria de óleos, bem como na 
medicina popular. Este estudo teve como objetivo caracterizar e descrever a morfologia dos 
tricomas de seis espécies do gênero Croton, e utilizá-la como recurso complementar para a 
identificação dos taxa. Foram analisados os tricomas das superfícies adaxial e abaxial do limbo 
foliar de seis espécies: C. glandulosus, C. hirtus, C. lobatus, C. moritibensis, C. rhamnifolius e C. 
sonderianus, através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), no Laboratório de 
microscopia eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram encontrados seis 
tipos diferentes de tricomas: estrelado-porrecto, fasciculado, dendrítico, estrelado-rotado, 
estrelado-lepidoto e simples. Contudo, os tricomas variaram em abundância, tamanho e no número 
dos raios laterais. As principais variações encontradas nas espécies estudadas estão relacionadas ao 
tamanho dos tricomas, quantidade de raios laterais, relação do raio central com o tamanho dos 
raios laterais e, proporção de união entre os raios laterais. A análise morfológica dos tricomas de 
Croton apresentam grande valor diagnóstico para a taxonomia deste gênero. 

Palavras chave: Taxonomia, Euphorbiaceae, Tricomas
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Resumo:  
 
Os modelos teóricos de enfermagem apresentam o relacionamento interpessoal como o 
fundamento das ações da enfermagem. Todavia, não se tem presenciado, na prática, a preocupação 
desta categoria profissional com o assunto em questão e os efeitos resultantes quanto a isso 
prejudicam o bem-estar e a recuperação do paciente. São objetivos deste estudo: analisar a visão 
da equipe de enfermagem, sobre o significado do relacionamento interpessoal entre ela e o 
paciente e identificar os obstáculos ou dificuldades referidas por ela nesta interação.Trata-se de 
uma pesquisa caracterizada como exploratória-descritiva com abordagem qualitativa em que 
foram entrevistados seis técnicos de enfermagem e quatro enfermeiras. Todos os entrevistados 
afirmaram que não é comum a discussão sobre este tema no setor em que trabalham devido a 
sobrecarga de trabalho, tempo insuficiente e falta de interesse dos profissionais. A enfermagem vê 
o relacionamento interpessoal como uma ação terapêutica, que traz comodidade, confiabilidade na 
equipe e melhora na auto-estima, contribui para a formação profissional do enfermeiro e facilita o 
seu trabalho. Todavia, percebemos que a função da comunicação ainda está muito restrita a 
realização de procedimentos. Os problemas mencionados foram: falta de humanização, tempo 
insuficiente, sobrecarga de trabalho, estresse e desentendimentos com os acompanhantes. 
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Resumo:  
 
A secagem de soluções extrativas consolidou-se como uma das principais alternativas para 
conferir melhores propriedades tecnológicas e manutenção da estabilidade, dentre as quais 
destaca-se a secagem por aspersão ou Spray drier. O objetivo do trabalho foi estabelecer condições 
favoráveis para obtenção de um extrato seco de B. monandra com maior estabilidade. A solução 
extrativa aquosa (infuso 7,5%, m/v) foi submetida à secagem por aspersão utilizando as seguintes 
condições operacionais: fluxo de ar=500; t de entrada=150oC; t de saída=100oC; aspiração=85%; 
pressão=2 mbar e vel. de alimentação=3 mL/min. A influência de diferentes proporções de 
adjuvantes de secagem (celulose e aerosil) sobre o rendimento do extrato seco foi avaliada através 
de Desenho Composto Central. A análise granulométrica e o perfil cromatográfico foram 
realizados para o extrato seco mais viável. Maior quantidade de aerosil e menor de celulose 
favoreceram maior estabilidade ao produto. O mesmo perfil cromatográfico foi observado para a 
solução extrativa e extrato seco, demonstrando que o processo de secagem não interfere 
qualitativamente na composição química final. O tamanho médio de partícula para este produto foi 
de 1,22±0,38µm. A secagem de soluções extrativas de B. monandra foi viável, mas carece da 
adição de adjuvantes de secagem. Entretanto é necessária a avaliação da influência e quantidade 
ideais de cada excipiente para que o produto apresente características tecnológicas satisfatórias.
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Resumo:  
 
Embora a principal medida de controle de insetos vetores seja a aplicação de inseticidas, a 
flexibilidade fisiológica e comportamental de Aedes aegypti reforça a necessidade de alternativas 
naturais para controle do inseto. Nesse estudo foi avaliado o comportamento alimentar de peixes 
Astyanax bimaculatus, de açudes do Seridó (RN), em relação a imaturos de A. aegypti. Os peixes 
foram mantidos à temperatura ambiente em aquários de 25x15x20cm com aeradores. Ovitrampas 
foram instaladas em diferentes locais para coleta de ovos. Estes foram colocados em água e as 
larvas alimentadas após a eclosão. Peixes medindo entre 3 e 6cm foram separados em 5 aquários 
(Exp 1), com 1 peixe em cada e jejum de 24h. Em seguida foram oferecidas 10 larvas a cada 
peixe, com registro do tempo de predação. O ataque foi imediato, as larvas foram predadas em um 
tempo médio de 11 segundos. Com 10 peixes e 10 larvas (Exp 2), em 7 segundos todas as larvas 
foram predadas. O tempo máximo de predação foi analisado em experimentos com 1 peixe e 10 
larvas, até 10 peixes e 10 larvas, com cinco repetições. Os resultados mostraram que quanto maior 
o número de peixes mais rápido as larvas são predadas (ANOVA, p < 0,001). A taxa máxima de 
consumo equivale a 975 larvas pequenas/peixe em 25min. Os resultados mostraram que A. 
bimaculatus é um bom predador de larvas do transmissor do vírus Dengue, em condições de 
laboratório, devendo ser considerada a fase evolutiva do mosquito, o número e tamanho dos peixes 
e larvas.
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Resumo:  
 
Tem-se usado a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para quantificação de 
constituintes em matrizes vegetais. Esse trabalho visa avaliar a concentração de ácido gálico em 
produtos contendo Schinus terebinthifolius através de CLAE a fim de desenvolver um método 
adequado para controle de qualidade de fitoterápicos. Foram analisados o extrato hidroalcóolico
(EHA), extrato hidrolisado(EHS) e gel de aroeira a 15%(Ga) na concentração de 603 µg/mL de 
resíduo seco. O EHA foi preparado por maceração(0,75:10 p/v) em etanol 40% por cinco dias. A 
hidrólise foi realizada sob refluxo com 5% de ácido sulfúrico seguida de extração líquido-líquido 
com acetato de etila e concentração em rotavapor. O Ga foi preparado incorporando-se o extrato 
em Plurigel® e hidrolisado como descrito anteriormente. Os cromatogramas foram obtidos em um 
cromatógrafo da Shimadzu com coluna C18 e volume de injeção de 20µL. Utilizou-se 
Metanol:água 0,1% ácido fórmico como fase móvel e solvente para diluição das soluções, 273 nm 
e sistema gradiente cuja concentração da fase orgânica variou de 15 a 80% em 20 minutos. 
Determinou-se as concentrações da substância através da equação da reta obtida a partir da curva 
de calibração. O ácido gálico apresentou um pico com boa resolução e tempo de retenção de 2,76 
segundos. As seguintes concentrações do ácido gálico foram encontradas: EHA = 1,48 µg/mL, 
EHS = 4,35 µg/mL e no Ga = 5,44 µg/mL, tendo os dois últimos apresentado um menor número 
de interferentes. 
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Resumo:  
 
A extração dentária é uma prática antiga na Odontologia, porém ainda muito presente nos dias 
atuais, se constituindo num tratamento alternativo, quando não se pode realizar o conservador. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar o significado da mutilação dentária em adultos 
desdentados (parcial ou totalmente) e identificar as conseqüências da perda de dentes em nível 
psicológico, emocional e social. Para isso, realizou-se uma entrevista com 120 desdentados, 
considerando faixa etária, sexo, tipo de desdentamento, tipo de prótese usada e utilização ou não 
de prótese, bem como o significado da perda de dentes para eles e as dificuldades decorrentes. 
Verificou-se que 30 usam prótese total, 40 usam PPR, 40 usam prótese fixa e 10 não usam prótese. 
Como resultado obteve-se que para 41,6% dos entrevistados a perda de dentes significa um tipo de 
mutilação no organismo, para 33,3% representa um alívio da dor e para 25% falta de cuidados 
com a higiene bucal. Quanto às dificuldades surgidas após a perda do(s) dente(s) 33,3% relataram 
dificuldade na mastigação; 20,8% alteração na fonação e 45,9% interferência no sorriso. Conclui-
se que a mutilação dentária interfere na qualidade de vida das pessoas, causando impactos psico-
sociais para alguns e servindo apenas como alívio da dor para outros. 

Palavras chave: Mutilação dentária, Odontologia social, Saúde coletiva
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Resumo:  
 
As infecções do trato urinário são de elevada prevalência na prática médica. A resistência 
microbiana aos antibióticos vem aumentando rapidamente em todo o mundo, e, em particular, no 
ambiente hospitalar. O uso indiscriminado e equivocado de antibióticos facilita o surgimento de 
bactérias e outros microorganismos cada vez mais resistentes, reduzindo a eficácia dos 
medicamentos. Internações mais longas, o uso de antibióticos mais caros e mais tóxicos são 
algumas das conseqüências do uso inadequado dessas drogas, o que, além de dificultar e encarecer 
os tratamentos, pode até impossibilitá-los. Para combater e controlar essa resistência é preciso 
mapear o perfil de sensibilidade dos organismos que atingem hospitais e população, ou seja, 
analisar o efeito do medicamento sobre esses microorganismos. Realizamos um estudo 
prospectivo através da análise dos livros de registro de resultados dos pacientes atendidos na 
Maternidade Escola Januário Cicco – UFRN para avaliação da sensibilidade bacteriana aos 
principais antimicrobianos utilizados. Observamos que houve um aumento dos índices de 
resistência à penicilina, como também à ampicilina, e às quinolonas (Ácido nalidíxico) e 
fluorquinolonas (Norfloxacina e ciprofloxacina) consideradas como fármacos padrões para 
erradicação deste tipo de patologia. 
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Resumo:  
 
O carcinoma epidermóide oral (CEO) representa o tipo mais freqüente de neoplasia maligna da 
mucosa oral, correspondendo a mais de 90 % de todos os cânceres que acometem esse sítio. A 
etiologia do CEO é complexa e muitos fatores têm sido associados, dentre eles destacam-se os 
agentes biológicos virais como o Papilomavírus Humano (HPV). A partir da infecção por este 
vírus o sistema imunológico reage através da participação de células processadoras e 
apresentadoras de antígenos, das quais se destacam as células de Langerhans (CLs). O objetivo 
deste estudo foi avaliar a marcação imuno-histoquímica das CLs entre os casos de carcinomas 
epidermóides orais HPV positivos e negativos. Foram analisados 27 casos de CEOs pertencentes 
aos arquivos do laboratório de anatomia patológica da disciplina de Patologia Oral do 
departamento de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Hospital Dr. 
Luiz Antônio/RN. A análise estatística revelou não existir associação entre a marcação imuno-
histoquímica das CLs e a infecção pelo HPV nos casos de carcinomas epidermóides orais 
analisados.
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Resumo:  
 
O estado de crescimento, incluindo o peso e a estatura de crianças, talvez seja o maior indicador 
geral das condições de saúde e das circunstâncias nutricionais de uma comunidade, especialmente 
em áreas do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento. (MALINA, BOUCHARD, 2003). Por 
esse razão, o estudo centrou-se em analisar as características antropométricas (crescimento e 
estado nutricional) e as qualidades físicas básicas através dos estágios maturacionais,de escolares. 
A amostra foi formada por 142 escolares(Fem=63 e Masc=79), escolhidos de forma não 
probabilística intencional, de ambos os sexos, na faixa etária de 11 a 15 anos; matriculados 
regularmente na 4ª à 8ª série, do ensino fundamental, da Escola Municipal Josefa Botelho da rede 
municipal de ensino, na cidade de Natal. Para a avaliação dos escolares, foram considerados os 
estágios maturacionais (Planilha do Autor Tanner), as características antropométricas (peso, 
estatura e Índice de Massa Corporal - IMC) além das qualidades físicas básicas, sendo aplicado os 
testes de resistência aeróbica, velocidade, resistência muscular localizada,força explosiva e dos 
membros superiores. Com relação aos dados antropométricos, os meninos apresentaram valores 
superiores para massa corporal e estatura, além do IMC, em todos os estágios maturacionais, o que 
poderão estar associados aos aspectos nutricionais. Quanto às qualidades físicas básicas (força 
explosiva, de membros superiores e Resistência muscular localizada e velocidade) os valores 
encontrados para o sexo masculino evidenciaram uma superioridade nos estágios maturacionais 
P4, demonstrando um acréscimo nos valores à medida que os estágios amadureceram, 
principalmente nas variáveis que envolveram o componente força. 
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Resumo:  
 
A população de sagüis (Callithrix jacchus) do Parque Estadual Dunas do Natal vem sendo 
estudada para se estimar o seu tamanho e distribuição nesse remanescente de Mata Atlântica. Com 
extensão de 1.172 ha, o Parque é entrecortado por trilhas que têm sido utilizadas pelos 
pesquisadores para registro de avistamentos. Como essas trilhas guardam entre si um paralelismo, 
os dados obtidos serão analisados obedecendo ao princípio metodológico da transecção linear. A 
proporção de avistamentos por trilha em 2005 foi: Agripinão, 0,09; Ubaia, 0,2; Peroba, 0,03; 
Catolé, 0,03; Romana, 0,00. Em 2006 a proporção observada até o junho foi: Agripinão, 0,25; 
Ubaia, 0,20; Peroba, 0,00; Catolé, 0,11; Romana, 0,22; Morro do Estrondo, 0,25; Morro do Urubu, 
0,17. Têm sido verificadas menores médias de avistamentos nas trilhas em relação à área pública 
tanto em 2005 (Ubaia: t=4,32, p=0,00; Peroba: t=5,76; p=0,00; Catolé: t=3,14, p=0,002, 
respectivamente) quanto em 2006 (Ubaia: t=0,07, p=0,003; Peroba: t=0,003, p=0,00; Catolé: 
t=0,00, p=0,002; Romana: t=0,02, p=0,02; Urubu, t=2,015, p=0,047). Esses dados indicam que no 
interior da mata o número de grupos de sagüis é baixo e encontram-se muito mais dispersos se 
comparado ao que se observa na área pública do Parque. Isso pode estar relacionado a necessidade 
de maior área de uso de cada grupo na mata; enquanto que no Bosque uma concentração de 
árvores de goma e frutíferas deve garantir a sobrevivência de um maior número de animais.
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Resumo:  
 
O ecossistema de mangue é considerado o berçário natural de várias espécies, entre elas o 
zooplâncton e o fitoplâncton, além de apresentar uma vegetação filtradora de matéria orgânica. O 
trabalho teve como objetivo realizar a análise da anatomia interna e externa da espécie Rhizophora 
mangle, identificando suas estruturas e adaptações no seu habitat natural. Foi realizado estudo de 
um exemplar do mangue vermelho coletado do rio Jaguaribe, Natal-RN. Realizou-se cortes 
histológicos de cada estrutura, com lâminas de aço, que foram conservadas em álcool 70% para 
serem coradas com safranina e azul de alcian e visualizadas em microscópio óptico. Com base em 
análise microscópica das células das estruturas vegetativas da R. mangle, raiz, caule e folha, 
concluimos que tal planta apresenta estruturas que fornecem adaptações necessárias para seu 
desenvolvimento e reprodução. A espécie se encontra bem adaptada, com sucesso evolutivo, à 
sobreviver em seu habitat natural. 
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Resumo:  
 
O propósito do estudo foi detectar a presença e prevalência de bactérias do gênero Staphylococcus 
no biofilme subgengival de sítios periodontais saudáveis e doentes (com gengivite e periodontite). 
Para tanto, foi realizado um estudo com 10 indivíduos que buscaram a Clínica de Periodontia da 
UFRN para tratamento periodontal. Destes, foram coletadas 180 amostras de biofilme subgengival 
de sítios saudáveis (43), com gengivite (47) e periodontite (90). As amostras foram encaminhadas 
em solução salina para o Laboratório de Microbiologia do Departamento de Odontologia da 
UFRN. O cultivo das amostras foi realizado em meio de cultura seletivo Agar Manitol Salgado 
(AMS), após incubação a 37°C em aerobiose por 48 horas. Uma unidade formadora de colônia foi 
inoculada em caldo TSB para os testes de identificação de Staphylococcus spp., por coloração de 
Gram e produção das enzimas catalase e coagulase. Foi obtido que 90% dos indivíduos 
albergavam Staphylococcus spp. em pelo menos um sítio periodontal. Do total das 180 amostras, 
28 (15,5%) foram positivas para Staphylococcus coagulase-negativos. Destas, 6 (21,4%) amostras 
foram de sítios saudáveis, 8 (28,6%) de sítios com gengivite e 14 (50%) amostras de sítios com 
periodontite. Diante do exposto, pode-se observar uma baixa prevalência de Staphylococcus spp. 
nos sítios periodontais, porém há uma maior expressividade nos sítios que exibiram uma condição 
de doença mais avançada, sugerindo-se uma participação desta espécie na condição oral.
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Resumo:  
 
Este trabalho objetivou caracterizar o perfil de susceptibilidade a diferentes antimicrobianos de 
Staphylococcus spp. isolados a partir de amostras coletadas do biofilme subgengival de sítios 
periodontais saudáveis e doentes. Para tanto, um total de 23 cepas de Staphylococcus coagulase-
negativos (SCN) foram analisadas quanto à susceptibilidade aos antimicrobianos através do 
método de difusão de disco, segundo com as recomendações do CLSI, 2005. Dentre as cepas 
avaliadas nesse estudo, a maioria mostrou-se sensível a quase todos os antimicrobianos testados, 
porém 10 (43,4%) mostraram-se resistentes a duas ou mais classes de antimicrobianos, nas quais, a 
penicilina estava incluída. E ainda, uma cepa (4,3%) apresentou resistência a oxacilina e a 4 outros 
antimicrobianos. A mesma foi isolada de um sítio apresentando gengivite. Pôde-se observar ainda, 
que o maior número de cepas a apresentar resistência foi com relação à penicilina e a eritromicina 
com 16 (69,5%) e 9 (39,1) cepas, respectivamente. Portanto, conclui-se que as cepas estudadas 
apresentaram um grau elevado de sensibilidade aos antimicrobianos. No entanto, uma atenção 
especial deve ser dada à detecção de uma cepa resistente a oxacilina, uma vez que essas cepas 
costumam estar associadas à resistência a outras classes de antimicrobianos, podendo tal 
característica ser transferida aos periodontopatógenos.
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Resumo:  
 
As moléculas de adesão E-caderina e β-catenina têm sido estudadas como possíveis marcadores 
para avaliar o potencial metastático dos carcinomas. Nesta pesquisa foi estudada a expressão 
imuno-histoquímica dessas moléculas em carcinoma epidermóide(CE) oral, objetivando uma 
melhor compreensão do seu comportamento biológico. A amostra constou de 15 casos de CE em 
língua e 15 em lábio inferior, e estudados o padrão e intensidade de marcação e feita análise 
semiquantitativa do percentual de células tumorais positivas em membrana, relacionando-os com a 
localização da lesão, a presença ou não de metástase nodal e a gradação histológica de 
malignidade no front de invasão tumoral. Os resultados foram submetidos à análise estatística, 
mostrando que a expressão destas em membrana predominou com padrão heterogêneo nas duas 
localizações assim como nos casos com e sem metástases; não houve diferença estatisticamente 
significativa entre o padrão de expressão e a quantidade de células imunopositivas para essas 
moléculas, a localização anatômica da lesão e a presença ou não de metástase. Porém, essa 
diferença foi notada na expressão reduzida destas proteínas nos casos com alto escore de 
malignidade. Conclui-se que a imunoexpressão reduzida destas proteínas em membrana pode estar 
relacionada com o maior grau de indiferenciação celular, bem como com o padrão de invasão em 
ninhos e em células isoladas, demonstrados nos casos de CEO de alto escore. 
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Resumo:  
 
O controle glicêmico do paciente diabético, a curto, médio e longo prazo é feito, respectivamente, 
pelas dosagens da glicemia de jejum, da frutosamina e da hemoglobina glicada, a qual é eleita 
como método de escolha para avaliar a homeostase glicêmica. Estudos recentes relatam níveis 
elevados de hemoglobina fetal em pacientes diabéticos, e a interferência desta na determinação 
laboratorial da hemoglobina glicada. Assim sendo, o presente trabalho objetivou contribuir para a 
adoção de estratégias alternativas de controle glicêmico, direcionadas aos pacientes diabéticos 
portadores de hemoglobina fetal em concentração anormal. A população estudada constou de 55 
pacientes diabéticos, de ambos os sexos, na faixa etária entre 9 e 75 anos de idade, com 
predominância do DM tipo 2, atendidos no Laboratório Integrado de Análises Clínicas da UFRN. 
A hemoglobina glicada, determinada pela técnica da microcoluna de troca iônica, revelou uma 
concentração variando na faixa de 6,2% a 14,5%, média de 8,9% a 1,98 % e a hemoglobina fetal, 
dosada pelo método da desnaturação alcalina, apresentou valores entre 0,01 % e 2,36 %, média de 
0,40% a 0,39%. Apesar do número insignificante de pacientes com a concentração da 
hemoglobina fetal elevada, para fundamentar uma discussão literária, observou-se uma correlação 
significativa (p = 0,02) entre as duas concentrações, o que já se pode desvendar um horizonte 
promissor quanto ao objetivo proposto. 
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Resumo:  
 
Neste trabalho analisou-se a capacidade antibacteriana e antifúngica do infuso e do decocto das 
folhas da goiabeira preparados na concentração de 10%. Essas soluções extrativas foram utilizadas 
nos testes de antibiose frente às bactérias Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e 
Escherichia coli, e para os fungos Cândida albicans e Cryptococcus neoformans. Para essa 
avaliação, aplicou-se as extrações das folhas em três tubos contendo o meio de cultura Ágar 
nutriente, sendo depois inoculado em cada tubo as citadas cepas bacterianas, e a seguir, incubados 
em estufa por 48h. A ação antifúngica do decocto e do infuso frente à amostra clínica da Cândida 
albicans e Cryptococcus neoformans foi testada através do método da difusão em meio sólido em 
placa de Petri, usando-se discos de papel de filtro impregnados com as extrações da Psidium 
guajava L., utilizando-se 21 mL de Ágar Sabouraud fundido a 50°C. Os discos impregnados com 
as soluções foram depositados na placa de Petri, sendo incubados a 28°C por 48h. Os resultados 
evidenciaram que tanto o infuso quanto o decocto não se mostraram efetivos quanto à inibição do 
crescimento bacteriano. Já o da avaliação antifúngica, identificou para ambos, respectivamente, os 
seguintes valores de diâmetro dos halos de inibição de crescimento das leveduras: Candida 
albicans, 10 mm e 15 mm; Cryptococcus neoformans, 11 mm e 19 mm, podendo-se concluir que 
ambas soluções extrativas possuem ação antifúngica eficaz nas concentrações utilizadas.
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Resumo:  
 
Observa-se atualmente uma grande dificuldade em encontrar um perfil para as diferentes 
modalidades esportivas.Por essa razão,o estudo objetivou identificar o perfil dermatoglífico e 
somatotípico de 60 atletas com idade entre 10 e 14 anos iniciantes de voleibol.de ambos os sexos, 
o protocolo escolhido para coleta das impressões digitais foi o de dermatoglifia, de Cummins, 
Midlo (1942). As medidas de somatotípico foram obtidas pelo método somatotipológico de Heath 
& Carter. Os resultados apontaram que o grupo apresentou características genéticas para 
velocidade e força explosiva. No que se refere a somatotipia, os resultados evidenciaram que o 
sexo feminino apresentou um perfil endomorfo balanceado e o masculino classificando como 
central. Com o estudo podemos concluir que, as características Dermatoglíficas do grupo 
observado apresentam semelhanças quanto ao D10 e o SQTL, sugerindo um perfil de velocidade e 
força explosiva, embora no sexo feminino a uma maior heterogeneidade na somatória das 
quantidades de linhas. Já o somatótipo o feminino está com um alto valor de endomorfia indicando 
adiposidade elevada e caracterizando o grupo endomorfos balanceado. Já nos meninos 
encontramos valores equilibrados para os três componentes classificando-os como centrais.
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Resumo:  
 
Entre as anomalias congênitas do sistema nervoso central a hidrocefalia está entre as mais 
freqüentes. A hidrocefalia é caracterizada pelo acúmulo anormal de líquor nos ventrículos 
cerebrais. O objetivo desse estudo foi avaliar a incidência de hidrocefalia congênita nos anos de 
2004 e 2005 no estado do Rio Grande do Norte (RN) e o impacto da fortificação das farinhas de 
trigo e milho com ácido fólico, uma vez que a deficiência de tal vitamina é um dos principais 
fatores de risco para defeitos do tubo neural. O estudo foi realizado nos anos de 2004 e 2005 no 
Hospital Infantil Varela Santiago, referência para o tratamento de hidrocefalia no RN, através da 
análise de prontuários dos pacientes. Foram identificados 144 casos de hidrocefalia congênita 
nesses dois anos. No ano de 2004 a incidência de hidrocefalia congênita foi de 1,67 casos para 
1000 nascidos vivos, enquanto em 2005 foi de 1,07 casos para 1000 nascidos vivos. Em 22,2% 
dos casos havia associação com mielomeningocele. Nota-se uma discreta diminuição na incidência 
no ano de 2005 que pode está relacionada ao fim do prazo para adequação das farinhas de milho e 
de trigo em junho de 2004, fazendo com que o consumo de ácido fólico aumentasse entre a 
população, principalmente na de baixa renda. Mesmo assim tais incidências estão um pouco acima 
da média, talvez devido a grande parte destes pacientes pertencerem à classe de baixa renda, 
refletindo o fator socioeconômico associado a doença.
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Resumo:  
 
A mielomeningocele ocorre devido a uma falha no fechamento do tubo neural por volta da quarta 
semana da embriogênese. Esta falha pode ocorrer desde a região cervical até a região sacral. O 
objetivo desse estudo foi avaliar com que freqüência é realizado o diagnóstico pré-natal de 
crianças que nascem com mielomeningocele e são atendidas no Hospital Infantil Varela Santiago 
(HIVS). O estudo foi realizado nos anos de 2004 e 2005 no HIVS, que é referência para o 
tratamento de mielomeningocele no estado do Rio Grande do Norte (RN) e para onde é 
encaminhado a grande parte dos pacientes com tal diagnóstico no RN. Foram identificados 45 
casos de mielomeningocele nos referidos anos, sendo que em 23 destes foi aplicado um 
questionário com os pais do paciente, que continha perguntas sobre o pré-natal. Todas as mães 
realizaram pré-natal, sendo que 43,5 % iniciaram no segundo trimestre de gravidez e apenas em 
21,7% dos casos foi dado o diagnóstico pré-natal de mielomeningocele. Diante de tais resultados a 
qualidade da assistência pré-natal realizada no estado deve ser questionada, pois apesar de todas as 
mães entrevistadas relatarem a realização do pré-natal e de pelo menos um exame 
ultrassonográfico ao longo da gestação, apenas em 21% dos casos foi dado o diagnóstico pré-natal 
de mielomeningocele, o que é importante por permitir melhor planejamento de sua abordagem e 
mais recentemente um possível reparo intra-útero, além da preparação psicológica dos pais
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Resumo:  
 
A obesidade é um distúrbio metabólico que acomete a saúde coletiva do país e compromete a 
individual. No intuito de contribuir para a melhoria de vida dos escolares da rede pública e privada 
da cidade de Natal/RN, o presente estudo fez uma análise prévia dos percentis do índice de massa 
corpórea dos mesmos, com a finalidade de detectar os adolescentes com sobrepeso e obesidade. A 
amostra foi constituída, aleatoriamente, de 363 jovens, numa faixa etária de 10 a 17 anos, de 
ambos os sexos e alunos das redes pública e privada de ensino, na zona norte da cidade do Natal-
RN. O estudo obedeceu recomendações da OMS, onde sobrepeso e obesidade são definidos por 
IMC Índice de Massa Corpórea) igual ou superior aos percentis 85 e 95, respectivamente, por 
idade e sexo. Observou-se que dos alunos estudados, 243(66,9%) eram oriundos da rede pública e 
120(33,1%) da privada, com predomínio do sexo feminino. Em relação ao peso, verificou-se uma 
prevalência de sobrepeso e obesidade de 6,17% e 21,5%, respectivamente, para os alunos da rede 
pública de ensino. Os alunos da rede privada apresentaram obesidade em torno de 15,00% e 
sobrepeso de 8,33%, com maior prevalência da obesidade no sexo feminino, em ambas as escolas 
e, história familiar positiva com maior freqüência entre os alunos da escola pública. Em conclusão, 
constata-se a vulnerável dos adolescentes e pré-adolescentes ao excesso de peso e 
consequentemente, à manifestação de doenças advindas da obesidade. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é analisar os erros relacionados à prescrição e utilização dos 
medicamentos, a fim de assegurar a confiabilidade do tratamento. Para tanto, foram coletadas as 2ª
vias das prescrições médicas da Unidade de Terapia Intensiva, atendidas no Serviço de 
Dispensação da Diretoria de Farmácia do Hospital Universitário Onofre Lopes, no período de 
março e abril de 2006. Os cálculos foram feitos de acordo com os tipos de erros de prescrição mais 
freqüentes. Foi encontrado que a média de medicamentos por prescrição foi de 7,8 medicamentos 
em março e 7,6 medicamentos em abril.O total de erros de prescrição observados nas 7135 
prescrições analisadas nos dois meses foi de 4495 em março e 3704 em abril. O erro de dosagem 
foi o mais freqüente, correspondendo a 48,5% em março e 64,7% em abril. Os erros de dose e 
diluição foram de 4,25% em março e 1,9% e 4,7% , respectivamente, em abril. Erros de forma 
farmacêutica foram 2,3% em março e13% em abril, os de via de administração foram de 1,2% em 
março e 6,4% em abril, as prescrições que tinham nome comercial e medicamentos não-
padronizados foram classificados como outros e corresponderam a 12,5% em março e 9,3% em 
abril. Constatou-se, diante dos resultados encontrados, que se faz necessário um trabalho de 
orientação sobre a Padronização de medicamentos do Hospital, bem como sensibilizar os 
prescritores para a prática do uso racional de medicamentos.
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Resumo:  
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a efetividade do processo de seleção e padronização de 
antimicrobiano para uso intra-hospitalar. Para tanto, foi realizada a coleta diária dos dados por 
farmacêuticos e estagiários, a partir da análise das 2ª vias das prescrições médicas, atendidas no 
Serviço de Dispensação da Diretoria de Farmácia do Hospital Universitário Onofre Lopes. O setor 
de internação escolhido foi a Unidade de Terapia Intensiva do referido Hospital, no período de 
março a abril de 2006. Os cálculos foram feitos utilizando-se equações para determinar os 
percentuais para Índice de Cobertura-IC (número de vezes que todos os antimicrobianos foram 
prescritos menos o número de vezes que o antimicrobiano não padronizado foi prescrito SEM 
alternativa de substituição dividida pelo número de vezes que todos os antimicrobianos foram 
prescritos X 100) e para Índice de Aceitação-IA (número de vezes que todos os antimicrobianos 
foram prescritos menos o número de vezes que o antimicrobiano não padronizado foi prescrito 
COM alternativa de substituição dividido a pelo número de vezes que todos os antimicrobianos 
foram prescrito X 100). Dos 280 antimicrobianos prescritos em março e dos 321 prescritos em 
abril, encontrou-se que o IC foi de 100% para os dois meses, enquanto que o IA foi de 95% em 
março e 99,7% em abril. Observa-se que os antimicrobianos padronizados atendem a necessidade 
dos tratamentos solicitados no HUOL. 
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Resumo:  
 
A proteína AlkB em Pseudomonas esta intimamente relacionada com a degradação de alcanos. 
Diversas espécies e isolados deste gênero tem sido caracterizadas quanto a sua capacidade de 
seletividade do alcano a ser degradado. Neste estudo in-silico se pretende analisar a estrutura 
primaria e secundaria de proteínas AlkB depositadas no Genbank e sua possível relação com a 
preferência de utilização do alcano descrita na literatura. Utilizando o pacote BLASTp a proteína 
AlkB de P. putida Gp01 identificou no GenBank 322 hits dos quais 37 hits são Pseudomonas e 
107 correspondem a amostras ambientais não cultivadas. Os restantes hits se distribuem em g-
Protobacteria, a-Protobacteria e b-Protobacteria. O alinhamento múltiplo dessas proteínas exibe 
um alto grau de conservação principalmente no domínio F-desaturasa. O alinhamento múltiplo 27 
proteínas AlkB de Pseudomonas revelou alto grau de conservação, porem quando avaliadas 
através de alinhamento múltiplo de estruturas secundarias preditas utilizando Programa 
PREDATOR revela-se um elevado grau de divergências quanto a número, distribuição de 
estruturas alfa hélices e folhas beta e aminoácidos relacionados com o sitio ativo. Nossos 
resultados não revelam uma clara correlação entre estas variações e a seletividade de substrato 
alcano entre as proteínas analisadas. Porem analises utilizando métodos de predição de topologia e 
modelagem por homologia podem contribuir para o melhor entendimento da seletividade de 
substrato.
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Resumo:  
 
O diabetes e as hemoglobinopatias são distúrbios metabólicos, cujas co-morbidades podem afetar 
a qualidade de vida dos pacientes. Mediante o crescente número de pacientes com diabetes 
mellitus e a prevalência significativa de hemoglobinas anormais em todo o mundo e, tendo em 
vista a interferência dessas hemoglobinas nos parâmetro de monitoramento do paciente diabético, 
o presente estudo teve como principal objetivo verificar da presença de hemoglobinas anormais na 
população estudada, além de investigar o comprometimento do controle glicêmico e auxiliar o 
médico no monitoramento adequado do paciente diabético portados de hemoglobinopatias, 
visando uma melhor qualidade de vida para os portadores de diabetes e hemoglobinopatias. Um 
grupo de 53 pacientes diabéticos, numa faixa etária de 2 a 69 anos e de ambos os sexos foi 
estudado a partir da eletroforese de hemoglobinas e da dosagem das hemoglobinas A2 e fetal. 
Observou-se que apenas 3,8% (2 pacientes) e 7,5% (4 pacientes) do total apresentaram, 
respectivamente, fenótipo AS e concentração de hemoglobina fetal superior ao valor de referência. 
Apesar da pequena prevalência das hemoglobinas anormais na população estudada, esses 
resultados revestem-se de notável importância individual, uma vez que o médico assistente poderá 
optar por um método de monitoramento que não sofra interferência desses distúrbios e assim, 
contribuir para melhor qualidade de vida desses pacientes, retardando a manifestação das 
complicações crônicas. 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de medicamentos potencialmente perigosos (MPP) 
e as condições relacionadas à segurança do paciente, a partir de observações da legibilidade da 
prescrição médica. Foi realizado um estudo descritivo por farmacêuticos e estagiários a partir da 
análise diária das 2ª vias das prescrições atendidas no Serviço de Dispensação da Diretoria de 
Farmácia do HUOL, em 74 prescrições da unidade de Transplante Renal que continham 140 MPP, 
nos meses de março e abril de 2006. Das 140 vezes que os MPP foram prescritos, observou-se os 
seguintes resultados: nome do paciente-94% legível, 5% pouco legível e 1% ilegível; prescrição-
71% digitada, 24% escrita e 5% mista; identificação da prescrição-99% completa e 1% carimbo 
pouco legível; data da prescrição-91% legível e 9% pouco legível; abreviaturas-98% legível, 1% 
pouco legível e 1% ilegível. O uso da abreviaturas UI e U foram observados 198 vezes, 
aumentando o risco de erros, pois pode ser confundida com o número zero, podendo aumentar a 
dose em dez vezes. Observou-se 159 vezes o uso de zero antes do numeral (0N) o que pode levar a 
redução da dose em 10 vezes, e 36 vezes o uso antes da vírgula (0,N) levando a um erro de 
interpretação e de cálculo de dose. Os dados mostrados sinalizam que as prescrições apresentam 
características que favorecem a redução de erros e podem proporcionar a implementação de 
medidas direcionadas aos tipos de eventos mais freqüentes e que geram mais eventos adversos. 
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Resumo:  
 
Os estudos de biodiversidade microbiana atual tem com principal desafio o acesso aos 99% dos 
microrganismos que hoje são não cultiváveis. Genes ribossomais têm sido utilizados como 
biomarcadores para a identificação molecular de plantas, animais, bactérias e de metagenoma de 
amostras ambientais etc., sendo a técnica de PCR-DGGE uma das mais sensíveis. Este estudo in-
silico focalizado em bactérias redutoras de sulfato, conhecidas pelo seu papel em eventos de 
biocorrosão e biodegradação na indústria de Petróleo e Gás, revelam que a existência de uma 
variação em número de copias de genes rDNA 16S desde uma única copia (Sulfolobus 
acidocaldarius DSM 639, S. solfataricus P2, S. tokodaii str.7) a 07 copias genes rDNA 16S 
(Desulfitobacterium hafniense Y51). Os estudos das sequencias de rDNA 16S atraves de 
alinhamentos múltiplos revelaram a existência de polimorfismos nucleotídicos variando de 01 a 
122 nucleotídeos copia genomica. Variações equivalentes foram observadas em Desulfovibrio 
desulfuricans G20. Em bactérias relacionadas também foram encontradas variações de número de 
copias de rDNA 16S por genoma e polimorfismos entre as copias desse gene. Nossos resultados 
sugerem que esta variação pode contribuir para subestimar ou superestimar a ocorrência de 
comunidades bacterianas quando avaliadas por PCR-DGGE utilizando o gene rDNA 16S. 
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Resumo:  
 
Neste trabalho avaliou-se a efetividade do processo de seleção e padronização de antimicrobiano 
para uso intra-hospitalar. A coleta diária dos dados foi realizada por farmacêuticos e estagiários, a 
partir da análise das 2ª vias das prescrições das clínicas médica, cirúrgica, unidade de transplante 
renal e unidade de terapia intensiva, no período de março, abril e maio de 2006, atendidas no 
Serviço de Dispensação da Diretoria de Farmácia do Hospital Universitário Onofre Lopes. Os 
cálculos foram feitos utilizando-se equações para determinar os percentuais para Índice de 
Cobertura-IC (número de vezes que todos os antimicrobianos foram prescrito menos o número de 
vezes que o antimicrobiano não padronizado foi prescrito SEM alternativa de substituição dividida 
pelo número de vezes que todos os antimicrobianos foram prescrito X 100) e para Índice de 
Aceitação-IA (número de vezes que todos os antimicrobianos foram prescrito menos o número de 
vezes que o antimicrobiano não padronizado foi prescrito COM alternativa de substituição 
dividido a pelo número de vezes que todos os antimicrobianos foram prescrito X 100). A 
quantidade dos antimicrobianos prescritos em março foi 2114, em abril 2005 e em maio 2053. Os 
respectivos IC foram: 100; 99,55 e 99,61%; e os respectivos IA foram: 99,71; 99,50 e 99,17%. 
Com base nos resultados, pode ser concluído que os antimicrobianos padronizados atendem as 
necessidades dos tratamentos solicitados no HUOL.
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Resumo:  
 
A Mormodica charantia L tem ação farmacológica como antiinflamatória, antireumática e 
antidiarréica. Tais atividades farmacológicas podem ser atribuídas especialmente aos flavonóides. 
A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência é um método eficiente na análise de compostos 
fenólicos, presentes nos extratos de Melão de São Caetano, proporcionando separações rápidas 
com alta resolução, reprodutibilidade e sensibilidade. Neste estudo foram utilizados dois padrões 
analíticos (rutina e quercetina a 10µg/mL) em ACN:H2O contendo ácido fórmico a 0,1% (1:1). Os 
cromatogramas foram obtidos em um cromatógrafo da Shimadzu, equipado com um 
degaseificador e uma válvula misturadora de solventes. A coluna do CLAE aqui utilizada foi do 
tipo C18, volume de injeção de 20µL e detector UV nos comprimentos de onda de 273 e 370nm. 
Foi empregado um fluxo de 1 mL/min e volume de injeção de 20 µL. Diferentes fases móveis 
foram avaliadas em sistemas gradientes; a proporção de ACN variou de 5 a 80% e de 15 a 80% em 
dois períodos de tempo diferentes, 20 e 60 min, resultando em 4 combinações, e variando na 
seguinte condição: 0-0% (0-5 min.),0-30% (5-15 min), 30-30% (15-35 min) e 30-80% (35-45 
min). Os cromatogramas apresentaram uma boa separação da rutina e quercetina. Nas condições 
analisadas não foi detectada a presença de rutina nos extratos. Os cromatogramas onde a 
concentração de ACN variou de 5 a 80% em 20 min à 273nm apresentaram uma boa resolução, 
com menos interferentes e menor tempo de retenção.
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Resumo:  
 
O presente estudo teve por objetivo analisar a atividade antimicrobiana do óleo essencial da 
Mentha piperita L. frente às bactérias das espécies Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus e Escherichia coli, e para os fungos Cândida albicans e Cryptococcus neoformans. Para o 
teste microbiológico, a amostra do óleo essencial foi depositada em três tubos contendo o meio de 
cultura Ágar nutriente, sendo em cada tubo inoculado uma das suspensões bacterianas, e, a seguir, 
levados à estufa para um período de incubação de 48h. Enquanto para a análise da ação 
antifúngica do óleo foi utilizado o método da difusão em meio sólido em placa de Petri, fazendo-se 
uso de discos de papel de filtro impregnados com o óleo da Mentha piperita L., utilizando-se Ágar 
Sabouraud. Os discos impregnados com o óleo foram depositados na placa de Petri e o sistema foi 
incubado a 28°C por 48h. Os resultados obtidos frente a Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus e Escherichia coli evidenciaram que o óleo de Mentha piperita L. avaliado, não promoveu 
inibição do crescimento bacteriano. O resultado da avaliação antifúngica, após período de 
incubação, não se identificou formação das leveduras nas semeaduras, isso se deve possivelmente 
ao fato de o óleo ser volátil e/ou apresentar substâncias que inibem o crescimento das leveduras 
estudadas in vitro. Estudos posteriores mais complexos serão feitos para analisar o mecanismo de 
ação do óleo da Mentha piperita L. frente a essas duas leveduras.
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Resumo:  
 
Vários trabalhos têm demonstrado que propaganda direcionada tanto ao público leigo quanto aos 
profissionais de saúde é um dos importantes fatores que estimula o desmame precoce, acarretando 
significativos prejuízos à saúde dos bebês, como também à economia dos países. A média, em 
dias, do aleitamento em Natal é de 25, estando bem abaixo do recomendado pela OMS, que é de 
180 dias. A UFRN e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizaram uma 
parceria para avaliar a adequação da promoção comercial de alimentos infantis, bicos, chupetas e 
mamadeiras, frente à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), na cidade do Natal, 
durante 09 semanas (de 01 de maio a 03 de julho) do corrente ano. Foram monitoradas 08 
emissoras de rádio AM, 08 emissoras de rádio FM e 01 emissora de TV. A cada semana se 
monitorava uma rádio AM e uma rádio FM durante 1 hora de programação de cada uma delas. 
Durante todo o período de realização do projeto foi monitorada apenas 01 emissora de TV por 3 
horas diárias. Após a captação, as propagandas foram analisadas com base na NBCAL. Foram 
captadas 03 propagandas nas rádios AM e 16 nas FM, todas em desacordo com a NBCAL. Na TV 
foram captadas 41 propagandas, das quais 29,3% estavam de acordo com a NBCAL e 70,7% em 
desacordo. As infrações cometidas, tanto no rádio como na TV estavam relacionadas à falta das 
advertências obrigatórias estabelecidas na NBCAL.

Palavras chave: Propaganda, NBCAL, Alimentos infantis



CÓDIGO: SB0554 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS PARA 
LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E 
MAMADEIRAS (NBCAL) EM IMPRESSOS NA CIDA 
ALUNO: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (04976238466) 
ORIENTADOR: MARIA CÉLIA RIBEIRO DANTAS DE AGUIAR (14388456420)  
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (05124604425)  
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (06549059402)  
CO-AUTOR: DANYELEE RAQUELL GADELHA CAVALCANTI DAS NEVES 
(00785659447)

 

Resumo:  
 
Vários trabalhos têm demonstrado que propaganda direcionada tanto ao público leigo quanto aos 
profissionais de saúde, é um dos importantes fatores que estimula o desmame precoce, acarretando 
significativos prejuízos à saúde dos bebês, como também a economia dos países. A média, em 
dias, do aleitamento em Natal é de 25, estando bem abaixo do recomendado pela OMS que é de 
180 dias. A UFRN e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizaram uma 
parceria para avaliar a adequação da promoção comercial de alimentos infantis, bicos, chupetas e 
mamadeiras, frente à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), na cidade do Natal, 
durante 9 semanas (de 01 de maio a 03 de julho) do corrente ano. Foram monitorados, 
semanalmente, 32 farmácias, 32 supermercados e 08 lojas de produtos infantis. Após a captação, 
as propagandas foram analisadas com base na NBCAL. Foram captadas 86 propagandas, das 
quais, 9,3% estavam em acordo com a NBCAL e 90,7% estavam em desacordo. Nas farmácias 
foram captadas 1,2% das propagandas com infração, nos supermercados 88,3% e nas lojas de 
produtos infantis 1,2%. As infrações cometidas estavam relacionadas à falta das advertências 
obrigatórias estabelecidas na NBCAL.
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Resumo:  
 
Vários trabalhos têm demonstrado que, propaganda direcionada tanto ao público leigo quanto aos 
profissionais de saúde, é um dos importantes fatores que estimula o desmame precoce, acarretando 
significativos prejuízos à saúde dos bebês, como também a economia dos países. A média, em 
dias, do aleitamento em Natal é de 25, estando bem abaixo do recomendado pela OMS que é de 
180 dias. A UFRN e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizaram uma 
parceria para avaliar a adequação da promoção comercial de alimentos infantis, bicos, chupetas e 
mamadeiras, frente à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), na cidade do Natal, 
durante 9 semanas (de 01 de maio a 03 de julho) do corrente ano. Foram monitorados, 
semanalmente, 09 consultórios de nutricionistas. O material coletado era de caráter técnico 
científico destinado aos profissionais de saúde e educativo destinado ao público em geral. Após a 
captação, as propagandas foram analisadas com base na NBCAL. Foram captadas ao todo 36 
propagandas, das quais 77,8% estavam em acordo com a NBCAL e 22,2% em desacordo. As 
violações à NBCAL incluíram a utilização de imagens inadequadas à propaganda e a omissão das 
advertências obrigatórias. 
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Resumo:  
 
Vários trabalhos têm demonstrado que propaganda direcionada tanto ao público leigo quanto aos 
profissionais de saúde, é um dos importantes fatores que estimula o desmame precoce, acarretando 
significativos prejuízos à saúde dos bebês, como também a economia dos países. A média, em 
dias, do aleitamento em Natal é de 25, estando bem abaixo do recomendado pela OMS que é de 
180 dias. A UFRN e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizaram uma 
parceria para avaliar a adequação da promoção comercial de alimentos infantis, bicos, chupetas e 
mamadeiras, frente à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), na cidade do Natal, 
durante 9 semanas (de 01 de maio a 03 de julho) do corrente ano. Foram monitorados 
semanalmente 08 hospitais e 55 consultórios de pediatria. O material coletado era de caráter 
técnico científico, destinado aos profissionais de saúde. Após a captação, as propagandas foram 
analisadas com base na NBCAL. Foram captadas ao todo 113 propagandas, 20 nos hospitais e 93 
em consultórios de pediatria, dessas apenas 01 propaganda apresentou violação da NBCAL, 
demonstrando o cuidado que a indústria de alimentos tem em relação à norma. 
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Resumo:  
 
Vários trabalhos têm demonstrado que propaganda direcionada tanto ao público leigo quanto aos 
profissionais de saúde, é um dos importantes fatores que estimula o desmame precoce, acarretando 
significativos prejuízos à saúde dos bebês, como também a economia dos países. A média, em 
dias, do aleitamento em Natal é de 25, estando bem abaixo do recomendado pela OMS que é de 
180 dias. A UFRN e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) realizaram uma 
parceria para avaliar a adequação da promoção comercial de alimentos infantis, bicos, mamadeiras 
e chupetas, frente à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças 
de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), na cidade do Natal, durante 9 
semanas (de 01 de maio a 03 de julho) do corrente ano. Foi monitorado semanalmente 01 site da 
internet que comercializa alimentos infantis abrangidos pela NBCAL. A escolha do referido site 
foi determinada pela ANVISA. Após a captação, as propagandas foram analisadas com base na 
NBCAL. Foram captadas ao todo 23 propagandas, todas estando em desacordo com a NBCAL. A 
violação à NBCAL estava relacionada à omissão da seguinte advertência obrigatória: “O 
Ministério da Saúde adverte: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até 
os dois anos de idade ou mais”.
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Resumo:  
 
A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) representa a endocrinopatia mais comum durante a 
vida reprodutiva da mulher Na maioria das vezes, caracteriza-se por irregularidade menstrual do 
tipo oligo-amenorréia associada a um estado de hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial. A 
Síndrome Metabólica (SM) é uma entidade complexa que associa fatores de risco cardiovasculares 
bem estabelecidos, como hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, deposição central de gordura, 
entre outros. Essas duas síndromes têm em comum em sua fisiopatogenia a Resistência à insulina. 
Para avaliar a prevalência e características da SM em portadoras da SOP, foi realizado estudo 
transversal envolvendo 58 mulheres com SOP, com idade entre 15 e 35 anos, submetidas à 
avaliação clínico-laboratorial. A prevalência de síndrome metabólica foi de 25,4%. Alguns 
marcadores de risco como sobrepeso, obesidade, acantose nigricans e intolerância à glicose 
permaneceram altamente prevalentes nas pacientes com SOP, a despeito do preenchimento ou não 
de critérios para síndrome metabólica.Os autores concluem que a SM e seus componentes são 
comuns em mulheres com SOP, denotando um risco aumentado para doenças cardiovasculares 
nessas mulheres. 
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Resumo:  
 
INTRODUÇÃO: A Eletromiografia (EMG) tem sido preconizada em muitos estudos para 
mensuração da espasticidade, entretanto, não se leva em consideração a hora de sua realização. 
Dessa forma, este estudo teve o objetivo de verificar se há diferença na análise eletromiográfica da 
espasticidade em pacientes com AVE quando realizada em diferentes horários do dia. MÉTODO: 
Participaram do estudo 10 pacientes no estágio crônico do AVE, sendo 7 homens e 3 mulheres, 6 
com lesão cerebral a direita e 4 à esquerda, com idade entre 51 e 73 anos. Estes foram submetidos 
a uma avaliação eletromiográfica nos músculos flexores espásticos e extensores não espásticos do 
punho. Em seguida, foram submetidos a um treino motor. Os procedimentos foram realizados 
entre as 14:30 e 16:30h. Após a intervenção, foi repetida a avaliação eletromiográfica, nos turnos 
matutino e vespertino. Os dados foram analisados através da ANOVA de medidas repetidas e da 
análise de regressão linear. RESULTADOS: Houve uma diminuição significativa da atividade de 
repouso dos músculos flexores do punho entre a avaliação inicial e a reavaliação tarde e entre as 
reavaliações manhã e tarde. Não houve influência do sexo, idade, lado e tempo da lesão na EMG. 
CONCLUSÃO: Constatou-se que a redução da atividade eletromiográfica de repouso dos 
músculos flexores do punho teve maior significado na reavaliação vespertina, horário da 
realização da intervenção, sugerindo que a EMG deva ser conduzida no mesmo turno das 
intervenções.
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Resumo:  
 
O estresse oxidativo representa significativo papel na etiologia de alguns tipos de doenças e. vários 
mecanismos antioxidantes estão envolvidos na neutralização de agentes deletérios. Assim, tivemos 
como objetivo padronizar a dosagem de alguns parâmetros antoxidantes, como a glutationa 
reduzida, que é o mais abundante antioxidante intracelular e a catalase, que catalisa a redução do 
H2O2 a H2O e O2. Além disso, o malondialdeído foi usado como parâmetro oxidante, pois sua 
identificação fornece índice direto de injúria oxidativa. De agosto de 2004 a janeiro de 2006 o 
grupo controle foi selecionado, a coleta das amostras de sangue desses indivíduos saudáveis e a 
padronização das técnicas de dosagem foram realizadas. O MDA reagiu com o ácido 
tiobarbitúrico, formando um complexo cor-de-rosa produzido durante a quebra de lipídios 
peroxidados e a absorbância foi medida colorimetricamente. A glutationa reduzida reagiu com o 
DTNB formando um ânion tiolato de cor amarelada, confirmando a acurácia dos nossos métodos 
de ensaio. Posteriormente, realizaremos o mesmo procedimento em pacientes com 
esquistossomose, pois sendo esta uma doença onde o parasita Schistosoma mansoni se aloja no 
fígado, e ali se nutre de sangue, e o estresse oxidativo, um processo que provoca prejuízo às 
funções vitais do fígado, tem-se que estes podem ser parceiros na ocorrência de doenças. 
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Resumo:  
 
Este projeto de monitoria tem como propÃ³sito fazer uma reavaliaÃ§Ã£o da qualidade das aulas 
prÃ¡ticas realizadas na disciplina de Microbiologia do DMP. Para alcanÃ§ar esse objetivo, fez-se 
inicialmente um levantamento do nÃºmero e da metodologia de execuÃ§Ã£o de todas as aulas de 
prÃ¡ticas de Microbiologia oferecidas no DMP. ApÃ³s essa anÃ¡lise fez-se necessÃ¡rio uma 
padronizaÃ§Ã£o das mesmas, uma vez que vÃ¡rios professores estÃ£o envolvidos. No momento, 
encontra-se em processo final de redaÃ§Ã£o a uniformizaÃ§Ã£o das aulas prÃ¡ticas, atravÃ©s 
da confecÃ§Ã£o de um conjunto de roteiros para a execuÃ§Ã£o de todas as aulas prÃ¡ticas de 
Microbiologia realizadas no DMP. Uma vez que essa disciplina Ã© oferecida para vÃ¡rios cursos 
com natureza diferentes, novos protocolos estÃ£o sendo elaborados direcionados para cada curso, 
para que conteÃºdos especÃficos dentro de cada Ã¡rea sejam melhor ilustrado e compreendido. 
Outro aspecto que estÃ¡ sendo executado dentro desse projeto Ã© a organizaÃ§Ã£o de um banco 
contendo diferentes cepas bacterianas, assim como, um banco de lÃ¢minas a fim de serem 
utilizadas na rotina das aulas prÃ¡ticas. Com esse projeto, espera-se conseguir uma melhor 
qualidade das aulas prÃ¡ticas bem como, despertar maior interesse do aluno pelo conteÃºdo da 
disciplina de Microbiologia
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Resumo:  
 
O excesso de gordura em torno do tórax e do abdômen pode causar diminuição da força e 
resistência da musculatura respiratória, entretanto é preciso avaliar esse aspecto considerando a 
distribuição de gordura corporal. Este estudo visou verificar a influência do tipo de distribuição de 
gordura corporal na força muscular estática respiratória. Para tal, foram avaliados 40 obesos, graus 
III e IV, de ambos os sexos, adultos, sem doenças respiratórias e cardíacas, e foi mensurada a 
relação cintura-quadril (WHR), as pressões respiratórias estáticas máximas -PIMáx e PEMáx- com 
o manovacuômetro, a ventilação voluntária máxima indireta –VVM- com espirômetro. As 
diferenças entre as variáveis estudadas foram testadas com a ANOVA (p<0,5%). Os resultados 
revelaram uma amostra predominantemente feminina (72,5%), adulto-jovem (36+9,2anos), obesos 
mórbidos (75%) e com distribuição de gordura periférica (57,6%). Com relação às pressões 
respiratórias estáticas, os obesos com gordura periférica mostraram maiores médias (PIMáx -
180,8+60,2 e PEMáx 188,3+66,1) com diferença estatística apenas na PEMáx (F(1,207)
=10,28;p<0,002), enquanto que a VVM indireta foi maior na obesidade abdominal (105,3+30,8), 
porém sem diferença estatística. Portanto conclui-se que a força da musculatura respiratória pode 
sofrer influência negativa da adiposidade abdominal, especialmente, a musculatura expiratória. 
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Resumo:  
 
A Turnera ulmifolia é uma erva encontrada distribuída por toda a região Nordeste do Brasil, 
empregada popularmente no tratamento de diversas afecções. É sabido que a T. diffusa, muito 
semelhante à primeira, apresenta ação estrogênica. Devido à semelhança entre as duas espécies é 
comum a confusão por parte da população e, por este motivo do emprego indistinto das plantas. 
Levando-se em consideração a possibilidade da ingestão indiscriminada do chá de suas folhas por 
mulheres gestantes, o objetivo do trabalho foi verificar possíveis alterações na gestação e no 
desempenho reprodutivo de ratas. Assim, ratas prenhes receberam, por gavage, diferentes 
concentrações [1g/kg (n=4); 2 g/kg (n=5) e 3g/kg (n=6)] de um chá obtido da decocção das folhas 
frescas da T. ulmifolia em água fervente (40g/100mL) do dia 01 (DG01) ao dia 21 da gestação 
(DG21). A análise estatística empregada (ANOVA) revelou não haver alterações no peso, ganho 
de peso, consumo de ração e na ingestão hídrica das mães durante o tratamento, quando 
comparadas com mães controle (n=4), que receberam apenas água por gavage. Além disso, 
também não foram observadas alterações na duração da prenhez, no peso das ninhadas, no número 
de filhotes, no peso e comprimento corporal dos filhotes. Assim, podemos concluir que o chá 
obtido das folhas verdes, nestas concentrações, não promoveram toxicidade materna nem 
alterações no desempenho reprodutivo das ratas prenhes tratadas do dia DG01 ao dia DG21. 
*Modalidade da bolsa: PIBIC-CNPq
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Resumo:  
 
Estudos mostram que o efeito da obesidade na função pulmonar difere com o grau de obesidade, 
mensurado pelo IMC, e com a localização do depósito de gordura corporal, avaliado pela WHR. 
Portanto, com a finalidade de analisar o comportamento das variáveis, VRE, CVF, VEF1, VM, FR 
e CV, de acordo com o IMC, WHR e sexo, foram realizadas provas de espirometria e 
ventilometria em 40 obesos, graus III e IV, de ambos os sexos, adultos, sem doenças respiratórias 
e cardíacas. Para analisar a diferença entre as variáveis estudadas foi utilizada a ANOVA. Os 
resultados foram que os obesos apresentaram provas ventilatórias normais, espirometria com 
valores de VEF1 e CVF acima de 80% do previsto e ventilometria com valores de VM, FR e CV 
dentro dos limites normais de referência. Para as variáveis ventilométricas, foi observado maiores 
valores entre os homens, com diferença estatística apenas para CV (F(1,9)=11,23;p<0,001), na 
WHR > 0,95 e na obesidade grau IV, sem diferença estatística. Já as variáveis espirométricas, não 
sofreram influencia da localização do depósito de gordura, porém foram maiores entre os homens, 
com diferença estatística na CVF (F(1,10)=19,89;p<0,00007) e VEF1 (F(1,6)=18,46;p<0,0001), e 
na obesidade grau IV, sem diferença estatística. Contudo, conclui-se que o grau de obesidade e a 
localização do depósito de gordura podem não exercer efeito sobre a função pulmonar, entretanto 
as variáveis respiratórias se modificam com o sexo.
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Resumo:  
 
Atualmente, a obesidade tem sido considerada o maior problema de saúde pública em muitas 
partes do mundo. Diante disto, o presente trabalho objetivou traçar o perfil do grupo de obesos 
atendidos no ambulatório de tratamento da obesidade do Hospital Universitário Onofre Lopes-
HUOL, em Natal-RN. O estudo foi do tipo descritivo, cuja amostra foi composta por 40 obesos 
atendidos no HUOL no período de dezembro de 2005 a março de 2006, e a coleta de dados foi 
realizada a partir da elaboração de ficha de avaliação. Os resultados encontrados apontaram para a 
amostra predominantemente casada (47,5%), feminina (72,5%), com média de idade de 36,7+9,4 
anos, com média de Índice de Massa Corporal (IMC) de 50,81+10,29Kg/m² e da relação Cintura-
quadril (WHR) de 0,939+0,085, 75% possuíam obesidade mórbida ou grau IV, com gordura 
periférica (57,5%) e com nível médio de escolaridade (47,5%). Quanto às co-morbidades 
associadas, as mais freqüentes foram a Hipertensão Arterial Sistêmica-HAS (47,5%) e a diabetes 
mellitus e dislipidemia (25%), a dispnéia foi referida por 40% dos obesos, sendo destes 17,5% a 
médio esforço. Em relação ao sono 30% possuem insônia, 75% roncam e 17,5% apresentam 
síndrome da apnéia obstrutiva do sono. Deste modo, concluímos que os pacientes investigados 
concentram-se predominantemente na faixa etária adulto-jovem, sendo alguns dos principais 
fatores de risco da obesidade a quantidade de co-morbidades associadas bem como o tipo de 
distribuição de gordura corporal.
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil das pacientes que procuram o Setor de Fisioterapia da 
Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (LNRCC) com esta complicação, bem como observar o 
tipo e a efetividade do tratamento fisioterapêutico empregado no linfedema pós-mastectomia. A 
população foi constituída por 172 mulheres, atendidas pelo setor de Fisioterapia da LNRCC, para 
acompanhamento do pós-operatório de cirurgia de mama. A amostra foi constituída por aquelas 
que tinham idade a partir de 35 anos, sem linfedema pré-cirúrgico no membro superior direito, que 
realizaram tratamento fisioterapêutico na LNRCC, no período de setembro a dezembro de 2005. A 
maioria das pacientes apresentou diagnóstico patológico de Carcinoma Ductal Infiltrante (63%), 
realizou esvaziamento axilar parcial para pesquisa de Linfonodo Sentinela (37%), foi submetida à 
Mastectomia Radical a Halsted (47%) e fez tratamento complementar de quimioterapia e 
radioterapia combinadas (70%). Os resultados apontam para uma maior predisposição ao 
aparecimento do linfedema, em pacientes na faixa etária entre 40 e 50 anos. Sendo a utilização de 
técnicas combinadas de drenagem linfática e cinesioterapia, o tratamento fisioterapêutico 
prevalente. Metade (50%) dos prontuários não possuía dados perimétricos suficientes para avaliar 
a evolução do quadro de linfedema. 
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Resumo:  
 
A Bauhinia monandra, empregada popularmente como hipoglicemiante, é uma planta distribuída 
por todo o Brasil. Levando-se em consideração a possibilidade da ingestão indiscriminada do chá 
de suas folhas pela população, inclusive mulheres grávidas, o objetivo do presente trabalho foi 
verificar possíveis alterações na gestação e na capacidade reprodutiva de ratas. Ratas prenhes (n = 
4) receberam, por gavage, o chá obtido da infusão das folhas secas e moídas da B. monandra (400 
g/L), numa concentração de 1400 mg/kg, do dia 01 (DG01) ao dia 21 da gestação (DG21), dia em 
que foram submetidas à laparatomia. A análise estatística empregada (teste t) revelou não haver 
alterações no peso, ganho de peso, consumo de ração e na ingestão hídrica das mães durante o 
tratamento, quando comparadas com mães controle (n = 5), que receberam apenas água por 
gavage. Também não foram observadas alterações no número de corpos lúteos nos ovários, no 
número de reabsorções no útero, no peso de ovários e útero, na taxa de perda pós-implantação e na 
porcentagem de fetos vivos. Porém a análise estatística revelou que o tratamento promoveu 
reduzida perda pré-implantação (p < 0,05) e, portanto, maior porcentagem de implantação dos 
óvulos fecundados no útero (p < 0,05). Podemos concluir que o chá obtido das folhas, nesta 
concentração, não promoveu toxicidade materna e talvez favoreceu a capacidade reprodutiva das 
mães experimentais, auxiliando na implantação dos óvulos no útero. Modalidade da bolsa: 
voluntária 
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Resumo:  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do extrato seco de Aesculus hippocastanum 
em atmosfera de umidade controlada. Para tanto, cerca de 1,0 g do extrato seco, exatamente 
pesado, foi exposto à atmosfera de umidade relativa a 25 oC (n = 3) empregando dessecador de 2 
L. Solução saturada de nitrito de sódio foi utilizada para gerar atmosfera de 65 %. A avaliação da 
sorção de umidade pelo extrato seco foi realizada por gravimetria, pesando-se após 24 e 48 horas, 
repetindo-se as determinações a cada 48 horas até o 14 o dia. Pesa-filtros vazios foram utilizados 
como controle (n = 3). Os resultados foram expressos em percentual ponderal de ganho ou perda 
de massa e representam a umidade de equilíbrio. De acordo com os dados encontrados para o 
perfil de absorção de umidade pelo extrato seco de castanha-da-índia, pôde-se observar que a 
exposição do mesmo a atmosfera úmida de 65 % em ambiente fechado promoveu um rápido 
aumento de massa nas primeiras 24 horas, estabilizando-se a partir do quinto dia, após absorver 
cerca de 3,6 % de seu peso em água. Os resultados obtidos demonstram que apesar da elevada 
umidade residual (9 %, m/m), o produto seco por aspersão apresenta reduzida capacidade de 
sorção de umidade atmosférica, o que sugere estabilidade para o produto durante os processos de 
transformação (manipulação) e maior durabilidade durante o armazenamento.

Palavras chave: Aesculus hippocastanum, Extrato Seco, Sorção de umidade
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Resumo:  
 
A carcinicultura pode ser analisada quanto a três aspectos: aspecto econômico, no sentido de que a 
exploração da atividade de cultivo de camarão pode ser conduzida com bom nível de emprego 
capital, tanto por pequenos, como por médios e grandes produtores; aspecto social, através do 
emprego maciço de mão-de-obra não especializada, representada pelos próprios pescadores 
artesanais, que apresentam alto índice de marginalização, com a sensível diminuição, via predação 
e poluição dos estoques naturais; aspecto ecológico, diretamente relacionado com a conservação 
do meio ambiente, uma vez que essa atividade prima e exige excepcionais condições 
hidrobiológicas, sendo, portando uma grande aliada no efetivo controle das condições ambientais, 
especialmente quando se leva em consideração que o verdadeiro conceito do desenvolvimento 
sustentável, passa prioritariamente por uma administração responsável dos recursos hídricos, que 
deve levar em consideração a função produtiva desses ambientes, a geração de emprego e renda, e 
a conservação ambiental. Nossa pesquisa tem como objetivo avaliar o possível impacto ambiental 
desta atividade bem como as possibilidades de desenvolvimento desta atividade com o mínimo 
possível de dano ao meio-ambiente. Palavras chave: Carcinicultura- Desenvolvimento 
Sustentável- Ecologia. 

Palavras chave: Carcinicultura, Desenvolvimento Sustentável, Ecologia.
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Resumo:  
 
Emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis largamente empregadas na forma de cremes 
de uso dermatológico. Estes produtos requerem o acompanhamento de sua estabilidade físico-
química para a obtenção de sistemas estáveis e seguros. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da incorporação de hidrocortisona na estabilidade de cremes O/A. Um grupo de seis 
emulsões foi fabricado pelo método de inversão de fases a partir de uma fórmula padrão de creme 
Lanette®, variando-se a concentração de hidrocortisona de 0% a 2,5% (F0 à F5, com incrementos 
de 0,5%). Um estudo de estabilidade a longo prazo foi delineado com base na inspeção visual e 
nas medidas de pH e condutividade após 30, 60, 90 e 120 dias de fabricação. Todas as 
formulações apresentaram aspecto branco-cremoso e mantiveram sua homogeneidade em ambas 
as condições (25 e 4ºC). As curvas de condutividade apresentaram uma variação significativa entre 
as amostras. Por outro lado, as curvas de pH mostraram um perfil semelhante para todos os 
cremes. Os resultados permitem concluir que fenômenos de instabilidade possam ter ocorrido ao 
longo de 120 dias, porém seus indícios não foram detectados por inspeção visual. Os resultados de 
condutividade parecem corroborar esta hipótese, visto que indicam certa influência do fármaco em 
modificações discretas ocorridas na proporção do volume de fase das emulsões. O comportamento 
do pH, com uma tendência estacionária, sugere reduzida ionização do fármaco no ambiente 
emulsificado. 
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Resumo:  
 
Estudos recentes demonstram a necessidade de estratégias eficazes que norteiem o controle 
glicêmico do paciente diabético, prevenindo a manifestação das complicações crônicas, incluindo 
aquelas associadas ao risco de doenças coronarianas. Assim sendo, o presente trabalho buscou 
correlacionar a glicemia pós prandial casual com a hemoglobina glicada e/ou com a gicemia de 
jejum, objetivando disponibilizar, para a clínica médica, uma ferramenta de baixo custo que 
auxilie na tomada de decisão, quanto ao ajuste das medidas terapêuticas. A demanda de pacientes 
diabéticos adultos e infantis, de ambos os sexos, atendida no Laboratório de Bioquímica Clínica, 
da UFRN constituiu a população estudada e, as análises realizadas foram: a glicemia de jejum, 
pelo método da glicose oxidase; a glicemia capilar, efetivada até quatro horas após a refeição e a 
hemoglobina glicada, por microcromatografia de troca iônica. Os resultados obtidos mpstraram 
glicemia média de 133,1 - 49,8 mg/dL, Glicemia pós prandial de 195,0 - 82,3 mg/dL e 
glicohemoglobina de 9,6 - 2,5%. Partindo-se do princípio de que a hiperglicemia pós-prandial 
contribui para o aumento da hemoglobina glicada e, que esta tem forte correlaçãoa com a 
incidência de micro e macroangiopatias no DM do tipo 2, acredita-se que esse estudo prestar-se-á 
como instrumento para validação de uma técnica eficaz (prática e de baixo custo) para o 
monitoramento dos níveis glicêmicos. 
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CÓDIGO: SB0603 
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL DE FÊMEAS NÃO APARENTADAS DE 
CALLITHRIX JACCHUS A MUDANÇAS NO AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL 
ALUNO: RAÍSSA RISOLETA CAVALCANTE RIBEIRO (06979587447) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: SIMONE LOIOLA GOMES (06265756486)  
CO-AUTOR: NICOLE LEITE GALVÃO COELHO (00847910474) 

 

Resumo:  
 
O processo evolutivo levou ao desenvolvimento de mecanismos para proteger os organismos 
durante uma situação de crise que são considerados como a resposta ao estresse. Em primatas não 
humanos, pesquisas vêm buscando inferir as estratégias reprodutivas dos animais, usando o 
paradigma de mudanças no ambiente físico, separação e reunião. Neste estudo foram investigadas 
as alterações comportamentais de díades de fêmeas adultas de sagüi (Callithrix jacchus) não 
aparentadas (n=8). As díades estavam em gaiolas no Núcleo de Primatologia/UFRN e cada uma 
foi observada em sessões de 30 minutos, no mínimo 3 vezes por semana, durante cerca de 2 
meses. O experimento teve 4 fases: 1-Basal; 2-Mudança para uma nova gaiola; 2-Privação social; 
e 3-Reunião pós-privação. As fêmeas apresentaram elevação significativa da piloereção individual 
entre a fase 2 e as fases 3 e 4 (ANOVA, P<0,05) e do contato na fase 2 em relação à fase 1. Não 
foram observadas alterações na catação social, marcação e deslocamentos. Esses achados são 
semelhantes a estudos anteriores usando fêmeas aparentadas, mas difere na alteração significativa 
da piloereção entre os dois tipos de díades, provavelmente relacionada ao parentesco, indicando 
que no presente caso há intensificação da competição entre fêmeas. Estas observações são 
importantes para a padronização da influência do parentesco na resposta ao estresse uma vez que 
este animal constitui um potencial modelo biológico neste campo de investigação. 
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CÓDIGO: SB0605 
TÍTULO: PERFIL DE SUSCESPTIBILIDADE DE STAPHYLOCOCCUS SSP. ISOLADOS NA 
CIDADE DO NATAL – RN. 
ALUNO: JULIANA BRUNA DE ARAUJO (05234626466) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (03412238406)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)

 

Resumo:  
 
Staphylococcus spp. são importantes patógenos para o ser humano, sendo responsáveis por uma 
ampla gama de doenças, incluindo desde infecções de pele até doenças sistêmicas. Esses 
microrganismos têm se destacado nos últimos anos como agentes de infecções nosocomiais, e são 
responsáveis por significativo aumento de morbidade e mortalidade entre pacientes hospitalizados. 
O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil de susceptibilidade de Staphylococcus ssp. isolados 
de pacientes na cidade do Natal – RN. As 53 amostras de Staphylococcus spp. tiveram sua 
identificação confirmada através da técnica de coloração de Gram, fermentação do manitol e 
provas para avaliar a produção das enzimas catalase e coagulase. O teste de susceptibilidade aos 
antimicrobianos foi realizado através do método do disco de difusão conforme padronizado pelo 
CLSI. Das amostras analisadas, 39 foram identificadas como Staphylococcus coagulase positiva e 
14 como Staphylococcus coagulase negativa. A maioria das cepas estudadas apresentou um perfil 
de multirressistência. Essa elevada taxa de resistência aos antimicrobianos, nos chama atenção, 
uma vez que limita as opções para o tratamento de infecções causadas por espécies de 
Staphylococcus. 
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Resumo:  
 
O Rio Grande do Norte possui um amplo e diversificado litoral, onde vivem uma rica comunidade 
de organismos bentônicos pouco conhecida e por este motivo não valorizada pela população, que 
ignora a importância deste ecossistema.Vale ressaltar que as praias vem sofrendo crescente 
descaracterização em razão da ocupação desordenada e do aporte de diferentes formas de efluentes 
que interferem direta e indiretamente sobre todos os organismos, inclusive o Homo sapiens. Com 
o objetivo de contribuir para que a população litorânea conheça estes animais e tornem-se sujeitos 
ativos na sua conservação, um projeto de extensão foi proposto para ser executado em escolas, 
sendo selecionada uma, situada no litoral norte e a outra, no sul e ações de educação ambiental 
foram implementadas através de percepeção ambiental, vivências e oficinas .Acreditamos que tudo 
se inicia na escola, instrumento de transformação da sociedade e com este projeto de educação 
ambiental realizado em parceria PROEX/UFRN/ESCOLAS MUNICIPAIS, cerca de 200 crianças 
foram sensibilizadas para a conservação da biodiversidade do ambiente de praia. Com a realização 
deste projeto, viabilizamos a circulação de conhecimentos obtidos na universidade pela sociedade. 
Palavras chave: Biodiversidade, escola e conservação Modalidade da bolsa: ProEx 
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Resumo:  
 
O reestabelecimento de grupos de sagüi (Callithrix jacchus) na área pública do Parque das Dunas 
vem sendo estudado, com vistas a oferecer subsídios para a compreensão da dinâmica dessa 
população de primata. Esse estudo teve início em janeiro de 2005 e compreende o monitoramento 
da área com média de dois dias completos de observação por semana, utilizando-se protocolos 
padronizados para registro de avistamentos e de comportamentos dos animais, pelo método de 
varredura instantânea; registros da fenologia de uma amostra de árvores do bosque são feitos 
semanalmente. Após oito meses sem qualquer registro da presença de sagüis na área do Bosque, 
em fevereiro de 2005 registrou-se a presença de um animal e a partir daí os achados se tornaram 
mais freqüentes. Atualmente já estão determinadas as composições e as áreas de uso de dois 
grupos. A média de sagüis avistados em 2005 foi 1,971 e em 2006 foi 5,135, sendo essas 
proporções estatisticamente significantes (p=0,0002). Também foi verificada correlação positiva 
entre o número médio de sagüis avistados em função do tempo nos anos de 2005 e 2006 (F(1,17)
=52,196 p<0,00000). A análise da freqüência de animais por faixa etária mostrou maior proporção 
de sagüis adultos (2005: c2= 397,48 e p= 0,0000; 2006: c2= 377,89 e p= 0,0000). Esses dados 
indicam que o reestabelecimento dos grupos vem se dando de forma gradual, se constituindo 
parâmetros para tal a presença de animais em todas as faixas etárias e a delimitação da área de uso 
por grupo.
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi verificar a sincronização social e a qualidade de vida em pacientes pós-
Acidente Vascular Encefálico e comparar com indivíduos saudáveis. A amostra foi constituída de 
39 pacientes, com idade média de 61 anos (± 1,7) e 14 saudáveis, com idade média de 53 anos (± 
1,7). Os participantes preencheram o instrumento SRM (Social Rhythm Metric), o qual mede a 
sincronização social expressando a regularidade na realização das atividades diárias, como 
horários levantar e deitar, de alimentação, do trabalho entre outros. Para avaliar a qualidade de 
vida foi aplicado o SF-36. A análise dos dados foi realizada através do teste t`Student para 
amostras independentes. A média do SRM dos pacientes foi 5,0 (± 0,2) e dos saudáveis foi 5,0 (± 
0,3), não se verificando diferença entre os grupos (p = 0,39). Em relação à qualidade de vida foram 
observados escores menores para os pacientes, significativos no que diz respeito aos aspectos 
físicos (p = 0,01), estado geral de saúde (p = 0,01), aspectos sociais (p = 0,01), aspectos 
emocionais (p = 0,01) e saúde mental (p = 0,01). Os resultados encontrados indicaram que apesar 
da ocorrência do AVC os pacientes mantiveram regularidade nos horários de realização das 
atividades, possivelmente porque encontram-se no estágio crônico da doença, porém o 
comprometimento físico apresentado pode estar interferindo na qualidade de vida dos pacientes. 
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Resumo:  
 
A obtenção de glicosaminoglicanos (GAGs) a partir de invertebrados marinhos tem despertado 
grande interesse da comunidade científica devido a habilidade desses compostos em interagir com 
diferentes proteínas do plasma e da matriz extracelular. Entre esses GAGs, a heparina se destaca 
devido a sua conhecida propriedade anticoagulante. Desse modo, o presente trabalho tem como 
enfoque avaliar a estrutura e o potencial anticoagulante da heparina isolada do cefalotórax do 
camarão Litopenaeus vannamei, que representa a principal espécie da carciniculltura brasileira. Os 
GAGs foram obtidos por meio de proteólise, complexação com resina de troca iônica e eluição 
com NaCl 3,0 molar. A heparina foi isolada dos demais GAGs por precipitação diferencial com 
acetona e analisada por eletroforese nos sistemas diaminopropano acetato (PDA) e acetato de 
bário/PDA. Em ambos os sistemas, o perfil eletroforético da heparina de camarão assemelha-se ao 
padrão da heparina comercial. Além disso, a heparina do crustáceo foi mais susceptível a ação da 
heparitinase II, o que sugere um maior conteúdo de ácido glucurônico em suas unidades 
dissacarídicas, possível explicação para sua menor atividade anticoagulante quando comparada 
com a heparina padrão pelo ensaio do tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT). A 
existência de heparina no camarão cinza representa uma alternativa para a obtenção desse 
composto com atividade farmacológica e para o aproveitamento dos resíduos gerados pela 
carcinicultura.
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Resumo:  
 
A Aplysia dactylomela é um gastrópode bentônico de concha interna, pertencente a família 
Aplysiidae, que pode ser encontrado nas regiões de entre-marés da praia de Santa Rita (Extremoz-
RN). Estudar a dinâmica populacional deste molusco, também conhecido como lesma do mar ou 
tintureira, na praia de Santa Rita/RN foi o objetivo deste trabalho que está sendo desenvolvido 
como parte do Projeto do Levantamento faunístico da Praia de Santa Rita, realizado pelo 
laboratório de Invertebrados Bentônicos do DBEZ/UFRN. O levantamento populacional vem 
sendo realizado mensalmente através de censo visual, e coleta durante a maré baixa. Com 
paquímetro, a biometria dos espécimes: comprimento total, foi efetuada e os dados obtidos 
mostraram uma média de população de 13,4 indivíduos, com um pico máximo registrado em 
agosto (40 indivíduos), e um comprimento médio de 11,87 cm. 
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Resumo:  
 
A Incontinência urinária, definida pela Sociedade Brasileira de Continência como a perda 
voluntária da urina objetivamente demonstrada, causa problemas de ordem social ou de higiene 
que afeta grande parte da população, com implicações psicossociais e econômicas, sendo o tipo 
mais comum a de esforço (IUE). Os objetivos deste trabalho foi observar as variáveis paridade e 
idade gestacional e sua relação com a presença de IUE. A população constituiu-se de gestantes 
freqüentadoras do Curso para Gestantes do Departamento de Fisioterapia da UFRN e usuárias do 
serviço de pré-natal da Maternidade Escola Januário Cicco, sendo a amostra formada por 25 
grávidas no segundo e terceiro trimestre de gestação. A coleta foi feita utilizando-se um 
questionário, contendo questões abertas e fechadas relacionadas à presença de IUE. Como 
resultados, obteve-se que 29% das nulíparas e 50% das multíparas apresentaram perda de urina ao 
esforço, sendo que a porcentagem da presença de IUE foi maior naquelas de idade gestacional 
mais avançada (50%) do que as que se encontravam no segundo trimestre de gestação (27%). 
Nossos resultados confirmam estudos prévios, onde se observou que a prevalência da IUE é maior 
em mulheres multíparas e em gestantes com idade gestacional mais avançada. Tal fato pode ser 
atribuído às alterações mecânicas e aos danos neurológicos decorrentes do trauma obstétrico, que 
podem levar à importante perda de sustentação do colo vesical e da uretra.
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Resumo:  
 
Os sintomas do trato urinário inferior (STUI) são considerados problemas comuns em todo o 
mundo, causando constrangimento e restrição das atividades diárias e sendo relativamente comum 
durante a gravidez. O objetivo do presente trabalho foi observar a prevalência e as características 
dos STUI em mulheres a partir da décima quarta semana gestacional. A população foi formada por 
gestantes do Curso para Gestantes do Departamento de Fisioterapia da UFRN e usuárias do 
serviço de pré-natal da Maternidade Escola Januário Cicco, sendo a amostra formada por 25 
grávidas com idade gestacional a partir da décima quarta semana de gravidez. Foi utilizado como 
instrumento de coleta, um questionário contendo questões abertas e fechadas relacionadas à 
presença de sintomas urinários. Como resultado, observou-se que 100% das gestantes 
apresentavam algum tipo de sintoma urinário. A noctúria, a sensação de esvaziamento incompleto, 
o gotejamento pós-miccional e a polaciúria foram os sintomas mais freqüentes, respectivamente. 
Além disso, a porcentagem de acometimento foi maior nas multíparas em relação aos sintomas 
urinários do que nas nulíparas, respectivamente: sensação de esvaziamento incompleto (75% e 
47%), gotejamento pós-miccional (63% e 41%) e polaciúria (50% e 41%). Nossos resultados 
confirmam estudos anteriores que constataram elevada prevalência de STUI em grávidas com 
idade gestacional avançada e maior número de partos. 

Palavras chave: STUI, gestantes, Fisioterapia



CÓDIGO: SB0623 
TÍTULO: VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RETINOL NO LEITE COLOSTRO DURANTE AS 
PRIMEIRAS 24 HORAS DE LACTAÇÃO 
ALUNO: KATHERINE FEITOSA DE ARAÚJO (05751797400) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: MICHELLE DA COSTA PEREIRA (05128006425)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
CO-AUTOR: SAMANTHA VASCONCELOS DANTAS (05170446211)

 

Resumo:  
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar se existem modificações no conteúdo de retinol e gordura 
presente no leite colostro coletado ao longo do dia, em coletas únicas (0 hs e 24 hs) e na forma de 
uma reunião de ambas as amostras (0hs + 24hs) denominadas de “pool” de leite. Teve como 
participantes 24 puérperas saudáveis atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal (RN). 
O teor de gordura das amostras foi determinado pelo método do crematócrito, descrito por Lucas 
et al (1978). Realizou-se a extração de retinol segundo método de Giuliano et al. (1992) 
modificado. A concentração de retinol das amostras foi determinada por CLAE e os resultados 
obtidos do leite 0, 24hs e “pool” em µg/dL foram 94,94±58,98, 129,00±78,63 e 111,97±60,40 e 
quando expressos em µg/g de gordura obteve-se 44,19±38,41; 46,83±38,28 e 43,02±31,94, 
respectivamente. A vitamina A no leite colostro mostrou irregularidade quando expressa por 
volume de leite (µg/dL), obtendo-se diferenças significativas entre as médias de retinol 0, 24hs e 
pool (p<0,05). No entanto, quando as concentrações de retinol foram expressas em µg/g, seus 
níveis no colostro se mantiveram estáveis, não sendo encontradas diferenças significativas 
(p>0,05). Conclui-se que o leite colostro sofre variações ao longo de um dia de lactação, sendo 
assim para se obter uma amostra representativa do estado nutricional em vitamina A das lactantes 
propõe-se a coleta em pool e a expressão da concentração de retinol em µg/g de gordura. 
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Resumo:  
 
O protozooplâncton é formado por muitas espécies de organismos ciliados, flagelados e amebóides 
que, junto com o bacterioplâncton, tem um papel importante na ecologia dos organismos aquáticos 
servindo de alimento para os níveis tróficos superiores e ajudando na transformação e 
decomposição da matéria orgânica. Tanto bactérias como protozoários são também indicadores de 
qualidade de água e podem ser encontrados em todos os ambientes aquáticos. Este estudo teve 
como objetivo caracterizar as comunidades microbianas (bactérias e protozoários) de cinco açudes 
do RN. Para o bacterioplâncton, sub-amostras (5mL) foram coradas com laranja de acridina e 
filtradas com o auxílio de uma bomba de vácuo em membrana de policarbonato, com porosidade 
de 0,2m. A contagem foi realizada com microscópio fluorescente (1250x). Pelo menos 300 células 
foram contadas por filtro. O Protozooplâncton foi quantificado após sedimentação de 10ml da 
amostra em câmara apropriada e a densidade dos organismos estimada através de um microscópio 
invertido Olympus. Foram encontradas densidades bacterianas mais elevadas nos pontos de coleta 
próximos à entrada dos rios que originam os reservatórios. Os protozoários estiveram em maior 
densidade no final do período chuvoso. Tais resultados, aliados à presença de protozoários 
indicadores de poluição orgânica, permitem inferir a entrada de esgoto orgânico nos reservatórios 
e remetem para a necessidade de monitoramento contínuo da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-
Assu.
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Resumo:  
 
Os Protozoários são organismos unicelulares eucarióticos, cuja principal importância está no papel 
central que desempenham na dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Diante da dificuldade de se 
conservarem protozoários devido às suas características estruturais peculiares, experimentamos, 
neste trabalho, a utilização de três substâncias diferentes como possíveis fixadores para verificar 
qual delas seria mais adequada na conservação dos organismos, além de testar que volume de 
amostra já fixada seria melhor para fazer as contagens do protozooplâncton, sendo esses os 
objetivos deste trabalho. As substâncias testadas foram o formol, lugol e cloreto de mercúrio. Os 
volumes testados foram 2mL, 5mL e 10mL, em tréplicas, por meio de sedimentação das 
subamostras por, no mínimo, 24hs, após o que eram feitas as contagens por microscopia invertida. 
Os resultados foram obtidos após as contagens em cada tipo de fixador, nos diferentes volumes 
tirando-se a média para se estipular a densidade de ciliados e flagelados presentes nas amostras. A 
substância que se comportou como melhor fixador para ambas as formas foi o lugol, utilizando-se 
um volume de 5ml da amostra. 
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Resumo:  
 
Recentemente, devido aos problemas ecológicos causados pelos abusos do avanço tecnológico, a 
sociedade tem se voltado para preservação do meio ambiente e passou a valorizar mais a matéria 
prima vinda da natureza. Foram selecionadas as folhas da macambira para a extração das fibras. 
Após a extração das fibras foram lavadas e cardadas para remoção das impurezas. As fibras foram 
caracterizadas para avaliar o título, diâmetro, bem como as características da vista longitudinal e 
transversal no MEV. Após a caracterização foi desenvolvido um tecido com as fibras da 
macambira. Este tecido foi utilizado na fabricação de um compósito como poliéster oftoftálico 
como matriz. Após a remoção do compósito foram retirados corpos de prova para avaliar as 
propriedades mecânicas: tração, impacto e flexão. Os resultados mostram as propriedades 
mecânicas que os compósitos podem ser aplicados em várias finalidades na fabricação móveis, 
divisórias, entre outras.
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Resumo:  
 
A região nordeste é o segundo maior centro produtor de tomate do país. Entretanto, existem 
diversos estresses ambientais, como salinidade e a seca, que são responsáveis por perdas na 
produtividade em áreas do semi-árido. Um método bastante utilizado, atualmente, para o 
melhoramento de plantas consiste na criação de um banco de mutantes gerados por transgenia 
(gene tagging) através da utilização da bactéria Agrobacterium tumefaciens. O objetivo do 
presente trabalho é estabelecer as condições de transformação in planta de Lycopersicon 
esculentum utilizando esta bactéria. Para isto, botões florais, com aproximadamente 5mm, do 
cultivar Micro-Tom foram infiltrados com a cepa A. tumefaciens ABI contendo o vetor pSKI015. 
Numa primeira etapa foi testada a concentração de 250 µl/L do detergente silwet (agente 
surfactante) e foi variada a concentração de sacarose utilizada. No momento foram transformadas 
95 plantas; sendo que destas, 65 foram transformadas utilizando uma solução contendo a 
concentração de sacarose de 50g/L; e 30 plantas foram transformadas utilizando a concentração de 
30g/L. Até o momento não foi observada nenhuma necrose ou morte dos botões transformados. 
Após esse procedimento serão coletadas algumas sementes dos potenciais frutos transformados, 
germinadas em substrato e selecionadas para a resistência ao herbicida BASTA, característica esta 
das plantas transformadas. 
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Resumo:  
 
O processo do envelhecimento fisiológico propicia desordens em aspectos importantes do controle 
postural: os receptores sensoriais, o processamento cognitivo central e a execução da resposta 
motora (JAMET et al., 2004). Segundo a literatura, o desempenho fraco no Mini-Exame do Estado 
Mental (MEEM) está associado com a incapacidade dos indivíduos na realização das atividades 
básicas de vida diária (ABVDs), independente destes indivíduos apresentarem doenças crônicas 
(CARLSON et al., 1999). Em vista disso, a proposta deste estudo foi avaliar a interferência das 
alterações cognitivas no desempenho funcional de idosas institucionalizados do Lar Espírita da 
Vovozinha da cidade de Natal. Realizou-se um estudo transversal cuja amostra foi composta de 18 
indivíduos (76,8 anos) do sexo feminino, aplicando-se a versão brasileira do MEEM e avaliação 
das ABVDs através do Índice de Katz. Apesar de ter sido observado que 14 idosas (77,7%) 
apresentaram déficit cognitivo, não foi encontrada associação significativa entre a presença desta 
alteração e o desempenho das idosas nas ABVDs avaliadas. Observou-se que do total da amostra, 
8 (44,4%) apresentaram alguma dificuldade ou incapacidade nas variáveis de continência urinária, 
vestir-se, caminhar, tomar banho e alimentar-se. Concluiu-se que as alterações cognitivas 
detectadas através do MEEM não tiveram associação com o desempenho nas atividades propostas 
pelo Índice de Katz. nas idosas do Lar Espírita da Vovozinha da cidade de Natal.
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Resumo:  
 
CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO E CARACTERIZAÇÃO DO cDNA 
ScMUTM1 DE CANA-DE-AÇÚCAR (Saccarum officinarum) T.V. Figueiredo, S.R.B. de 
Medeiros; L.F. Agnez-Lima; K.C. Scortecci Depto. de Biologia Celular e Genética-UFRN, Natal-
RN. kacscort@yahoo.com Num trabalho de data-mining foi encontrado no genoma de cana-de-
açúcar um cDNA com alta homologia ao gene MutM/Fpg de bactéria que expressa uma DNA 
Glicosilase que repara danos oxidativos. Para caracterizar a função deste cDNA em plantas, 
construíram-se cassetes de super-expressão isolando o cDNA do plasmídeo pSPORT por digestão 
com as enzimas de restrição NotI e SalI. O vetor utilizado, derivado do vetor pBC (com o 
promotor forte do vírus 35SCaMV) foi digerido com as enzimas de restrição EcoRI e BamHI. 
Ambos foram tratados com as enzimas T4 DNA Polimerase e fosfatase alcalina (CIAP). Os 
fragmentos foram purificados em gel de agarose, ligados e introduzidos em bactérias competentes 
DH10B. O plasmídeo foi extraído e digerido para confirmar a presença do cDNA, e determinar 
sua orientação (senso e anti-senso). Foram obtidos dois clones, um já foi determinada a orientação 
senso e a do outro será determinada por seqüenciamento. O clone obtido foi subclonado no vetor 
binário pPZP211 e introduzido em Agrobacterium tumefasciens, e plantas de Arabidopsis thaliana 
e Nicotiana tabacum estão sendo transformadas para caracterizar a função deste cDNA em plantas. 
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Resumo:  
 
Após o parto, o corpo da mulher passará por grandes mudanças, onde os órgãos, principalmente os 
genitais, se recuperam das alterações sofridas durante todo o período da gravidez. Algumas 
dificuldades podem ocorrer nesse período pós-parto, principalmente quanto ao processo de 
amamentação, ocasionando dor e desconforto à mulher. O objetivo do presente trabalho foi 
delinear o perfil da dor e do desconforto em puérperas durante as primeiras 24 horas pós-parto, na 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). A população constituiu-se das puérperas submetidas 
a parto cesariano e internas na MEJC, durante o mês de maio de 2006. Participaram deste estudo 9 
puérperas com idade entre 21 e 30 anos, que foram entrevistadas individualmente através de um 
questionário contendo questões fechadas e abertas relacionadas a percepção da dor e desconforto 
na amamentação. Com relação à amamentação, dos 66,7% das mulheres que amamentaram 
nenhuma delas relatou sentir dor durante o aleitamento; no entanto, 33,3% destas referiu 
desconforto na região abdominal baixa.Os resultados indicaram que a maioria das mulheres não 
referiu dor ou desconforto no pós-parto, divergindo de estudos prévios encontrados na literatura. 
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Resumo:  
 
Dinoponera quadriceps (Ponerinae) é uma formiga neotropical primitiva tanto morfológica quanto 
comportamentalmente. As operárias forrageiam solitariamente, sem recrutamento com 
deslocamentos lentos e com toques antenais no substrato. O objetivo do estudo é verificar se há de 
rota individual de forrageio das operárias e área de caça da colônia de Dinoponera quadriceps em 
ambiente natural. Foram realizadas observações na FLONA-IBAMA de Nísia Floresta/RN, 6h/dia, 
1 vez/semana, utilizando as técnicas de focal instantâneo e todas as ocorrências. As rotas foram 
marcadas com bandeirolas a cada 5 min. A distância de forrageamento variou de 1,5 a 21 m. 
Diante do observado as operárias apresentam um padrão direcional na busca por alimento com 
fidelidade à rota de forrageio. Apesar de cada indivíduo ter sua rota de forrageio, a direção da rota 
não é específica de uma única operária, uma vez que mais de um indivíduo buscou alimento numa 
mesma área/direção. Sendo assim, parece existir uma divisão entre as operárias sobre qual direção 
tomar ao se deslocarem para uma área de forrageamento determinada. As operárias possuem 
direções de forrageamento que são mantidas ao longo do tempo, resultando num padrão direcional 
difuso para a colônia. Isto sugere uma organização no esforço de forrageamento que permite a 
otimização na obtenção de alimentos, o que demonstra ser a espécie um bom sujeito experimental 
para testes de modelos teóricos de otimização. 
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Resumo:  
 
O Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte era inicialmente uma área de 
restinga, influenciada por diferentes Domínios Morfoclimáticos como Mata Atlântica e Caatingas. 
Para sua construção foram utilizados 123ha, que hoje abrigam apenas algumas manchas da mata 
original que compunha o complexo de dunas costeiras denominado Parque Estadual das Dunas do 
Natal. O Parque abriga uma rica herpetofauna que está sob ameaça, principalmente por situar-se 
em meio à zona urbana, sofrendo diversos tipos de pressão antrópica. No entanto, algumas 
espécies de Squamata foram capazes de persistir no Campus, sendo este um fator importante para 
a manutenção da biodiversidade da área. Assim, objetiva-se descobrir quais espécies existem nas 
duas áreas e, dentre estas, quais são capazes de persistir em ambientes antropizados. Para isso, 
foram realizadas excursões mensais ao Parque das Dunas, com coletas manuais eventuais para 
confirmação específica. No Campus Central foram realizadas excursões ocasionais e coletas por 
terceiros. De fev/2004 a jul/2006 foram observados e/ou coletados 23 espécies de Squamata no 
Parque das Dunas: 16 de lagartos, 1 de anfisbênia e 6 de serpentes. No Campus Central foram 
registradas 16 espécies: 9 de lagartos, 2 de anfisbênias e 5 de serpentes. No total, foram registradas 
30 espécies nas duas áreas, sendo que apenas 9 foram comuns a ambas. As abundâncias de 
algumas espécies diferiram muito entre as áreas, o que pode ser um efeito da antropização.
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Resumo:  
 
Os recém-nascidos (RN) prematuros alimentados com leite humano têm melhor qualidade em sua 
saúde, quando comparados àqueles com alimentação artificial. O estudo tem como objetivo 
determinar a freqüência e estabelecer os principais fatores de risco do desmame precoce nos 
recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (RNMBPN). Foram preenchidos 139 protocolos 
com objetivo de investigar os fatores de risco e as variáveis que podem interferir nas condições 
aleitamento materno ou desmame dos RNMBPN da Maternidade Escola Januário Cicco da UFRN, 
de julho 2005 a julho 2006. Os resultados abaixo se referem a 66 RN, com análise concluída. Em 
96,6% das mães, havia a intenção de amamentar. Dessas, 68,6% tomaram tal decisão antes da 
gestação, durante a gestação em 9,8% e após o parto em 21,6%. O início da ordenha ocorreu em 
média 2,68 dias após o parto. Para o retorno ambulatorial, 64,5% das mães compareceram, das 
quais 83,4% haviam introduzido outros alimentos na dieta do bebê e 16,6% mantinham-no em uso 
de leite materno exclusivo até o retorno, que se deu em média no 15º dia após a alta hospitalar. O 
presente estudo traça um perfil do desmame nesse grupo específico de recém-nascidos e permite 
uma avaliação das práticas de incentivo ao aleitamento materno. Tais dados trazem benefícios e 
facilitam estabelecimentos de metas para atingirmos melhores taxas de aleitamento materno 
exclusivo nesta população de risco. 
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Resumo:  
 
Inibidores protéicos com alta atividade para elastase de neutrófilo humano (HNE) foram 
detectados em sementes de Tamarindo (Tamarindus indica). Um inibidor de proteinase serínica 
denominado de IEN foi purificado usando-se precipitação com sulfato de amônio, precipitação 
com acetona, seguido de cromatografias de afinidade Tripsina-Sepharose e filtração em gel 
Sephadex-G50. O inibidor IEN tem uma massa molecular estimada de 14,9 kDa obtida por gel 
filtração em coluna calibrada Sephadex-G50 e uma massa molecular estimada de 11,6 kDa por 
SDS-PAGE. O IEN inibiu seletivamente a tripsina e HNE, não apresentando atividade inibitória 
sobre as outras proteinases cisteínicas (papaína e bromelaína) e proteinases serínicas (elastase 
pancreática e quimotripsina). Uma curva de inibição de IEN com concentrações crescentes de 
PG50 foi realizada e apresentou um IC50 de 51,97µg.mL-1. O IEN não mostrou citotoxicidade e 
atividade hemolítica sobre células do sangue humano. Depois da pré-incubação de IEN com 
citocalasina B, a exocitose da elastase foi iniciada após estímulo de PAF e de fMLP. O inibidor 
IEN diminuiu a atividade da elastase liberada por PAF em 44,6% e a liberada por fMLP em 
28,4%. Este resultado mostrou que IEN preferencialmente afetou a liberação de elastase 
estimulada por PAF e este fato pode indicar que houve uma inibição seletiva a receptores de PAF 
presente nos neutrófilos.
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Resumo:  
 
Sementes de Enterolobium contortisiliquum tiveram sua fração globulínica isolada. Essas 
globulinas não apresentaram atividades inibitórias para as enzimas serínicas, cisteínicas, aspárticas 
e amilases de larvas de C. maculatus e Z. subfasciatus e nem atividades hemaglutinante para 
eritrócitos humanos do tipo A, B e O. A vicilina E. contortisiliquum (VEc) foi então purificada 
usando-se cromatografias de filtração em gel, Sephacryl S-300 e Sephacryl S-200, calibrada com 
marcadores de massa molecular. SDS-PAGE, PAGE, testes de ligação à quitina e determinação de 
carboidratos foram realizadas para caracterizar VEc. Bioensaios foram montados para determinar 
os efeitos de VEc sobre a massa e a mortalidade de larvas de C. maculatus e Z. subfasciatus. Os 
resultados mostraram que VEc tem massa molecular de 151 kDa com três subunidades de 54,9 
kDa e foi homogênea por eletroforese nativa. VEC é uma glicoproteína, com conteúdo de 
carboidrato de 1,5%. As curvas dose resposta de VEc para Z. subfasciatus apresentou WD50 de 
0,65%; e LD50 0,43% e WD50 de 1,03% e LD50 de 1,11% para C. maculatus. Ensaios in vitro 
utilizando enzimas digestivas dos bruquídeos mostraram que VEc foi resistente à proteólise. O 
mecanismo de ação proposto para VEc foi baseado na propriedade que essa proteína tive de se 
ligar à quitina ou à estruturas quitinosas presentes nos intestinos médios das larvas associado à 
baixa digestibilidade destas proteínas para enzimas dos insetos.
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Resumo:  
 
A carcinicultura se tornou uma importante atividade econômica no Brasil, devido à introdução da 
espécie Litopenaeus vannamei. O objetivo deste estudo é verificar a distribuição diária das 
atividades comportamentais e comportamento alimentar de Farfantepenaeus subtilis, com relação 
ao alimento artificial. Nesta etapa inicial, após montagem do sistema experimental, foi realizado 
um experimento piloto com 15 juvenis, coletados no ambiente natural, alimentados com 10 % da 
sua biomassa e mantidos em aquários (50 x 30 x 30cm) em sistema fechado de re-circulação de 
água, em densidade populacional de 33 animais/m2. A alimentação diária era ração peletizada e 
fragmentos de lulas congeladas. Os animais, observados apenas na fase clara, apresentaram níveis 
reduzidos de atividade, predominando o enterramento no substrato. Durante a oferta da ração, 
ocorria aumento do deslocamento, mas sem ingestão do alimento. Quando ofertados fragmentos 
de lula, desenvolviam atividade exploratória e natatória, e a seguir, ingeriam as lulas ofertadas. A 
mortalidade dos camarões foi elevada e os níveis de amônia na água elevaram-se bastante, 
ultrapassando 1 mg/L em menos de uma semana de observação. Há a necessidade de ajustes com 
relação às variáveis físico-químicas da água e ao alimento ofertado, uma vez que a ração 
peletizada não se mostrou satisfatória para F. subtilis. 
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Resumo:  
 
A rifampicina é considerada atualmente o fármaco mais importante no combate à tuberculose. 
Durante a produção deste medicamento, o pó, muito higroscópico, tende a se aglomerar 
interferindo nas propriedades tecnológicas e reológicas do fármaco e conseqüentemente, na 
qualidade do produto final. Além disso, a rifampicina produz distúrbios gastrointestinais que 
dificultam a adesão ao tratamento pelos pacientes. A fim de minimizar esses obstáculos, este 
trabalho tem como objetivo desenvolver granulados de rifampicina para revestimento entérico. 
Variando o tipo de diluente (amido de milho ou celulose) e utilizando solução alcoólica de PVP k-
30 (aglutinante), granulados foram produzidos por via úmida na proporção de 5:1 ativo/excipiente. 
A caracterização física dos granulados foi realizada através da granulometria (dm), avaliação de 
fluxo (Ar°), determinação de densidade bruta (Db) e de compactação (Dc). Como resultados, os 
granulados contendo amido apresentaram distribuição granulométrica homogênea, bom fluxo e, de 
acordo com a análise de variância (ANOVA) feita com a Db e Dc, mostraram melhores 
características para empacotamento do material. Já os granulados contendo celulose, apesar do 
bom comportamento de fluxo, apresentaram baixos valores para Dc indicando que o material 
ocupa grande volume durante o empacotamento, o que neste caso, não é viável para o enchimento 
das cápsulas por exigir um tamanho maior desta, dificultando a adesão ao tratamento. 
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Resumo:  
 
Este trabalho objetivou avaliar métodos para estimular a germinação em sementes de tamareira 
(Phoenix dactylifera L.) cv. medjool. Os métodos experimentados foram desgaste do tegumento 
com lixa (T1), imersão das sementes em ácido sulfúrico nas concentrações 0,1%, 1% e 2% por 15 
minutos (T2, T3 e T4, respectivamente), imersão em água a 100ºC por 60 segundos (T5), imersão 
em acetona 10% por 20 minutos (T6), manutenção das sementes na temperatura de 4ºC por 7 dias 
(T7) e um tratamento controle (T0). Considerou-se germinada a semente na qual se verificou a 
protusão da radícula com comprimento igual ou maior a 2 mm. O parâmetro avaliado foi 
porcentagem de germinação e a análise estatística dos dados foi realizada através do teste de 
Tukey a 5% de significância. Para os tratamentos que empregaram o ácido sulfúrico, em T2 e T4 a 
taxa de germinação foi de 10%, igual à observada para o tratamento controle e para T7. A ausência 
de germinação nas sementes tratadas com água a 100ºC (T5) e ácido sulfúrico a 1% (T3) pode 
denunciar prejuízo ao embrião. T6 apresentou 20% de sementes germinadas. O desgaste do 
tegumento com lixa (T1) aumentou a taxa de germinação para 30%, provavelmente por ter 
permitido uma melhor embebição ou ter facilitado a lixiviação de inibidores solúveis da 
germinação, porém não diferiu significativamente dos demais tratamentos de acordo com o do 
teste de Tukey a 5%. 
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Resumo:  
 
Heparina é um glicosaminoglicano sulfatado (GAGS) geralmente obtido a partir de órgãos de 
mamíferos e utilizado clinicamente como anticoagulante por mais de meio século. Entretanto, a 
heparina pode apresentar efeitos colaterais indesejáveis, como a trombocitopenia e o 
desenvolvimento de quadros hemorrágicos. Assim, a procura por fontes alternativas para a 
obtenção de drogas anticoagulantes vem se intensificando e tem despertado o interesse da 
comunidade cientifica. Portanto, esse trabalho objetiva comparar alguns aspectos estruturais e o 
potencial anticoagulante das heparinas isoladas do cefalotórax dos camarões Litopenaeus 
vannamei e Litopenaeus schimitti, invertebrados marinhos que estão entre os principais produtos 
de exportação do Rio Grande do Norte. Para isso os GAGS foram extraídos dos tecidos mediante 
proteólise, complexação com resina de troca-iônica, fracionamento com acetona e posteriormente 
submetidos aos ensaios farmacológicos. Os compostos foram analisados por eletroforese em 
diferentes sistemas de tampões (PDA, Ba/PDA e Tris acetato) apresentando mobilidade 
semelhante à da heparina padrão. Tanto a heparina obtida do cefalotórax do camarão L. schimitti 
quanto à do L. vannamei apresentaram atividade anticoagulante de 90UI/mg, valor que é menor do 
que o apresentado pela heparina comercial não fracionada (HNF). Os dados obtidos reforçam a 
idéia de que as heparinas isoladas de resíduos da carcinicultura podem representar uma fonte 
alternativa para sua produção.
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Resumo:  
 
A DNA Topoisomerase II (Topo II) é uma enzima extremamente conservada indispensável em 
todos os processos metabólicos envolvendo o DNA. Em Leishmania chagasi a topo II é o produto 
de expressão do gene LchTOP2 de 3.7Kb. Neste de estudo objetivou-se a produção de mutantes 
desse gene através de deleções na sua extremidade 3’-terminal e a expressão dos mesmos em E. 
coli. Dois mutantes do gene foram produzidos por deleção, a partir do gene LchTOP2 
originalmente clonado: no primeiro deletou-se 1.7Kb (sítio EcoRV) e a 2ª a deleção (sítio EcoRI) 
foi de 108 bp. Os mutantes do gene foram inseridos no plasmídio EGFP-N1, N-terminalmente à 
seqüência do gene que codifica a Proteína de Fluorescência Verde (GFP), usada como marcadora 
da expressão da DNA topoisomerase II. O plasmídio recombinante foi transfectado em E. coli, da 
linhagem BL-21 e os clones positivos confirmados pelo perfil eletroforético dos produtos de 
restrição SmaI e BclI da minipreparação do DNA plasmidial, em gel de agarose revelado com 
brometo de etídio. A expressão da enzima recombinante foi monitorada sob iluminação com 
lâmpada de mercúrio usando-se um filtro de 520 nm. Todas os clones obtidos expressaram a 
proteína de fluorescência verde (GFP), demonstrando que os mutantes do gene LchTOP2 estavam 
sendo expressos em E.coli. 
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Resumo:  
 
Diante dos modelos corporais atuais difundidos na sociedade, devemos nos preocupar como se 
desenvolve a imagem corporal das crianças e o seu conhecimento de corpo. Cada corpo se 
desenvolve a partir de sua própria história e de influências externas recebidas, de experiências 
vividas. Nessa pesquisa visamos às discussões sobre o conhecimento de corpo dos escolares, tendo 
em vista que a Educação Física deve estar sempre trazendo novas discussões sobre esses 
esteriótipos e ainda divulgando novas propostas para nortear a educação física escolar, valorizando 
cada corpo dentro das vivências de sua cultura de movimento, na tentativa de torná-los mais 
críticos nesse aspecto. Foi utilizado nesse estudo a aplicação do Teste do Desenho da Figura 
Humana (DFH), fazendo-se posteriormente análises quantitativas dos testes quanto à presença de 
itens corporais e vestimentas nos desenhos selecionados como amostra, que era composta 15% dos 
testes dos alunos do ensino fundamental da 1ª à 4ª série do 1º e 2º ciclo da rede pública de ensino 
da Cidade do Natal, com idades entre 6 e 12 anos. Pelos resultados finais obtidos observa-se um 
avanço quanto ao conhecimento de corpo a partir da presença de novos itens corporais em relação 
à etapa anterior, assim como a presença mais constante das figuras em movimento. Porém 
percebe-se que a construção da imagem corporal se dá muito mais pelas influências sociais e 
padrões de beleza que pela contribuição do professor de Educação Física na escola. 
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Resumo:  
 
A ordem Tetraodontiformes é composta por cerca de 400 espécies de peixes, distribuídas em dez 
famílias. Este grupo constitui-se no último ramo da difusão dos Teleósteos ocupando uma posição 
filogenética de destaque.Análises por citometria de fluxo têm determinado o tamanho do genoma 
de várias espécies de Tetraodontiformes,onde foram encontrados os menores genomas vertebrados 
conhecidos.Diante das diferentes tendências de evolução cariotípicas apresentadas pelos 
Tetraodontiformes, incluindo a redução genômica, o presente trabalho buscou verificar a 
existência de correlação entre o tamanho total dos cromossomos(em micrômetros) com a 
quantidade de DNA(em picogramas) na ordem Tetraodontiformes.Para tal, foram analisadas as 
espécies Melichthys niger, Cantherhines macrocerus, Sphoeroides spengleri e Chilomycterus 
spinosus das quais foram obtidas figuras metafásicas utilizando o método de preparações de curto 
termo.As mesmas foram capturados com fotomicroscópio BX-42 Olympus.O cariótipo de cada 
uma das espécies foi mensurado, utilizando-se o programa Image Tools for Windows (Versão 
3.0).Os dados revelaram uma aparente correlação entre conteúdo de DNA e tamanho do 
complemento haplóide das espécies.Os dados citogenéticos freqüentemente observados para os 
Tetraodontiformes, tais como RONs simples,heterocromatina reduzida,parecem indicar caracteres 
simplesiomórficos para o grupo.Por outro lado, redução genômica constitui uma condição 
apomórfica presente apenas entre os Tetraodontidae
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Resumo:  
 
A Mata Atlântica é uma das maiores florestas do planeta e um bioma extremamente ameaçado 
pela fragmentação. No Rio Grande do Norte, a porção de Mata Atlântica encontra-se reduzida a 
um imenso arquipélago de fragmentos. O objetivo do trabalho é descrever o padrão de 
fragmentação destes remanescentes através da análise de sua estrutura espacial, grau de isolamento 
e possível efeito de borda. Utilizou-se uma imagem do satélite LandSat TM-7, analisada usando o 
Software ArcView 3.2. Foi feita a contagem dos fragmentos e a distribuição de tamanhos. Em 
seguida, foi estimada a área central destes, utilizando-se um buffer interno com as distâncias de 
50m, 100m e 150m. Para estimar o grau de isolamento dos fragmentos, criou-se um "buffer" 
externo, com as distâncias de 50, 100, 150, 250 e 350m. O Rio Grande do Norte contém 1375 
fragmentos de Mata Atlântica, totalizando 24628 ha. Os fragmentos foram agrupados em 
tamanhos de <10 ha, 10–100 ha e >100 ha, possuindo, respectivamente, 1022, 298 e 55 
fragmentos. Com relação aos buffers externos, os fragmentos encontram-se próximos uns dos 
outros, com o número de grupos de fragmentos formados diminuindo com o aumento das 
distâncias utilizadas, enquanto que a área central dos fragmentos e a quantidade total destes 
diminuem à medida que a distância do buffer interno aumenta. A Mata Atlântica do Rio Grande do 
Norte encontra-se sob acentuada fragmentação, exigindo medidas urgentes de conservação e 
manejo de seus remanescentes. 
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Resumo:  
 
Espectrofotometria no ultravioleta é uma das técnicas analíticas mais empregadas, em função de 
sua simplicidade, baixo custo e grande número de aplicações desenvolvidas. Entretanto, sua 
aplicação é frequentemente limitada pela sensibilidade. Uma das estratégias para aumento da 
sensibilidade é o uso da espectrofotometria derivativa.O estudo realizado tem como objetivo a 
avaliação da viabilidade da análise espectrofotométrica no ultravioleta da fenitoína. Cerca de 100 
mg, exatamente pesados de fenitoína foram adicionadas em 100 mL de solução de NaOH 0,1 M, o 
mesmo procedimento foi realizado com os adjuvantes: celulose microcristalina, carbonato de 
sódio e lactose. As dispersões foram deixadas em repouso por uma hora, sendo posteriormente 
filtradas e realizada análise espectrofotométrica UV. A varredura foi feita no comprimento de 
onda de 190 a 300 nm. A fenitoína apresentou absorbância em um comprimento de onda muito 
próximo dos adjuvantes (fenitoína 217 nm, celulose microcristalina 216 nm, carbonato de sódio 
217 nm e lactose 216 nm), impossibilitando a análise desses compostos quando em misturas. 
Sendo assim, foi realizado o método de espectrofotometria primeira derivada, no qual houve 
mudança dos comprimentos de onda para: fenitoína 229 nm e celulose microcristalina 214 nm. 
Concluiu-se, então, que na primeira derivada não há interferência na análise da fenitoína, pois os 
adjuvantes absorvem em um comprimento de onda diferente.
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Resumo:  
 
A ovinocultura é uma atividade largamente explorada nos países tropicais, visando a produção 
sustentável de carne, leite e peles. Para isso faz-se necessário o estudo de aspectos relacionados à 
saúde e o bem-estar dos rebanhos. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo 
acompanhar o perfil hematológico de ovinos traçadores utilizados para avaliação de parasitoses. 
Foram utilizados machos, com idade variando de quatro a seis meses. A coleta do sangue foi feita 
em dois animais a cada mês, por venipunção da jugular, com seringa e acondicionado em tubo 
Vaccutainer com EDTA. Os parâmetros hematológicos determinados foram: hemograma, pelo 
método manual; hematócrito (%), pelo micro-método; concentração hemoglobina (g/dl), pelo teste 
colorimétrico da cianometahemoglobina; e contagem de hemácias (x106/ml), leucócitos (/ml) e 
plaquetas (x105/ml) na câmara de Neubauer. Para a contagem manual de plaquetas foi utilizado o 
método direto e no plasma. Os esfregaços sangüíneos foram corados pelo Giemsa. O hematócrito 
(n=14) apresentou C=31,79, s=5,45; a hemoglobina (n=14) apresentou C=10,2, s=2,07; a 
contagem de hemácias (n=12) com C=10,8, s=2,68. Animais com valores abaixo do padrão para 
esses métodos foram um, dois e dois, respectivamente. Para a contagem de leucócitos (n=12) com 
C=7.370,8, s=2.571,82, todos os animais estavam normais. As plaquetas estavam abaixo dos 
valores padrões em todos os casos. Esses resultados são discutidos em relação à infecção por 
Haemonchus sp.
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Resumo:  
 
A mancha anelar é uma das grandes causas de perdas na produção de frutos de mamão no Brasil e 
no mundo. Esta doença é causada pelo Papaya RingSpot Virus (PRSV), do gênero Potyvirus, 
constituído por uma fita de RNA de 10.326pb. A identificação precoce do vírus, quando seus 
sintomas não são visíveis, representa uma alternativa preventiva à disseminação da sua infecção. 
Através de uma metodologia de RT-PCR, este trabalho pretende identificar precocemente o PRSV 
e otimizar o teste de detecção em pomares comerciais. Amostras de RNA total de plantas sadias e 
virosadas foram obtidas a partir de extrações utilizando kit de extração (Promega) e um protocolo 
de extração modificado contendo Guanidine thiocyanate como agente desnaturante. 2�g de RNA 
foram utilizados para as reações de RT-PCR, empregando o sistema AccesQuick (Promega) ou 
utilizando a transcriptase M-MLV (Promega). A escolha dos primers específicos para as 
amplificações por PCR foi feita com o programa Primer3 através da seqüência do genoma viral 
disponível nos bancos de dados. As reações realizadas nas duas abordagens empregadas 
permitiram a amplificação de um fragmento único de 941pb em plantas com sintomas de PRSV. O 
seqüenciamento do fragmento de PCR confirmou a amplificação da região do genoma. O estudo 
de otimização do teste de detecção do PRSV em plantas altamente infectadas permitiu a 
amplificação da banda específica a partir de concentrações iniciais de cDNA de plantas virosadas 
que variam de 0,2 a 20ng. 
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Resumo:  
 
Os invertebrados bentônicos do nosso litoral são pouco estudados e como vivem na região 
intertidal sofrem os efeitos das ações antrópicas, oriundas tanto do ambiente terrestre quanto 
marinho.Os levantamentos faunísticos são essenciais para o monitoramento de regiões com grande 
diversidade biológica, como os arrecifes da Praia de Santa Rita.O objetivo deste trabalho foi 
qualificar as espécies de invertebrados encontradas nesta região, através de coletas manuais, com o 
auxílio de pinças e sacos plásticos, sendo conservados em solução de álcool a 70 %, realizadas 
mensalmente, durante a maré baixa. Com os dados já obtidos, a rica biodiversidade representada 
por esponjas (Desmospongiae, Tethya) , cnidários (Isaurus, Siderastrea,Palythoa, Zoanthus), 
turbelaria policladiada, moluscos (Octopus,Aplysia,Thais,Tegula,Trivia,Hastula, Brachidontes, 
Neritina, Ostrea), anélideos poliquetas (Diopatra) crustáceos 
(Chethalamus,Microphrys,Panopeus,Pachygrapsus,Eurypanopeus,Petrolisthes), equinodermas 
(Echinometra,Holothuria grisea) e urocordados (Polysyncraton, Eudistoma,Didemnum, 
Cystodytes ) está sendo estudada e este conhecimento e a importância econômica e ecológica 
destes animais, vem sendo repassado para a comunidade escolar desta localidade litorânea através 
da educação ambiental.
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Resumo:  
 
Os Zoantídeos são cnidários pertencentes à classe Anthozoa, Subclasse Hexacorallia. Esses 
animais ocorrem principalmente nos costões rochosos e poças de marés, em ambientes recifais. 
Assim como outros integrantes da classe Anthozoa, estes cnidários possuem simbiose com algas 
zooxantelas. A quantidade desses simbiontes no tecido dos zoantídeos e a quantidade de luz 
incidente proporcionam os mais variados padrões de cores, sendo que em uma mesma espécie 
existem diversos morfotipos em termos de variações de coloração, o que dificulta estudos 
taxonômicos. Foram coletados 10 espécimes na Praia de Búzios, Nísia Floresta, todas da ordem 
Zoanthidea, e levados para laboratório, onde análises anatômicas e histológicas foram realizadas. 
A disposição dos mesentérios localizados na cavidade gastrovascular, assim como sua coloração e 
tipo de enovelamento foram utilizados na diferenciação desses Zoantídeos em dois grupos: 
brachycnemia e macrocnemia. Como muitas vezes a anatomia se torna insuficiente para o 
esclarecimento dos diagnósticos, cortes histológicos também auxiliaram na classificação. As 
principais estruturas observadas nos estudos histológicos foram as cavidades dos esfíncters duplos, 
que se distribuem próximos à região oral. O tamanho, quantidade, formato e localização dessas 
cavidades permitem que espécies sejam diferenciadas. Foram diagnosticadas, assim, 4 espécies: 
Palythoa caribeorum, Protopalythoa variabilis, Zaonths sociatus e Zoanthus Pulchellus. Considera-
se ainda a necessidade de revisão da Ordem Zoanthidea, e para tal é sugerido o emprego do estudo 
anatômico e histológico e ainda técnicas moleculares, quando necessário. 
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Resumo:  
 
Tiorredoxinas (TRXs) são oxido-redutases presentes em todos os organismos e que apresentam 
sítio ativo característico WCGPC. O par de cisteínas no centro ativo possibilita reações reversíveis 
de oxido-redução através da ponte dissulfeto formada entre elas e de um ditiol quando em estado 
reduzido. As tiorredoxinas, através deste ditiol, ativam diversas enzimas da fase clara da 
fotossíntese além de atuarem mantendo o estado redox na célula. Neste trabalho, objetivou-se 
analisar in silico o promotor de uma das tiorredoxinas citoplasmáticas do tabaco, TRXH2 
(genbank Z11803) e realizar construções do tipo gene repórter gus. O promotor foi analisado com 
programas de domínio público tais como o PlantCare 
(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/). A estratégia técnica utilizada para 
obter as construções constituiu em amplificar regiões específicas do promotor e realizar digestões 
enzimáticas sobre o plasmídeo de clonagem contendo a sequência promotora. A análise in silico 
permitiu a identificação de possíveis sítios regulatórios relacionados às funções de resposta à luz, 
ao estresse térmico e ao etileno; ativação de genes meristema-específicos e o controle circadiano, 
além das seqüências consenso TATA-Box e CAAT-Box. Foram obtidos fragmentos de tamanhos 
esperados, que serão utilizados em construções do tipo gene repórter gus, para o estudo da 
expressão do gene da tiorredoxina TRXH2 em plantas transgênicas de tabaco.
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Resumo:  
 
Dados recentes do levantamento epidemiológico das condições de saúde bucal da população 
brasileira mostraram que 55,9% das pessoas com 15 a 19 anos de idade já perderam algum dente. 
Visto a nova política de saúde bucal no Brasil com a implantação dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs), este trabalho se propôs avaliar o uso e necessidade de prótese dentária em 
pacientes idosos do município de Santa Cruz - RN. Para tanto foram entrevistados 26 indivíduos 
pertecentes ao Clube de Idosos Miguel Lula de Farias e ao Sindicato dos Trabalhores Rurais. Dos 
entrevistados, 53,8% eram do gênero feminino. Verificou-se que 92,3% necessitam de próteses 
dentárias e/ou novas prótese, sendo destas 55,2% de próteses totais e 44,8% de próteses parciais 
removíveis. Apenas 15,4% dos estrevistados faziam uso de próteses dentárias, sendo estas do tipo 
total, das quais 40% foram confeccionadas por cirurgiões-dentistas e 60%, por outros profissionais 
não habilitados. Quanto ao tempo de uso, 40% as possuiam de 0 à 5 anos, 20% de 5 à 10 anos e 
40%, mais de 10 anos. A partir dos resultados obtidos, verificou-se a necessidade de ampliação da 
atenção odontológica aos idosos, incluindo-os nos serviços especializados de reabilitação oral. 
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Resumo:  
 
A presente pesquisa objetivou a caracterização da Canavalia maritima, da família Leguminosea, 
procedente das Ilhas Caribenhas e dos Estados Unidos, mais especificamente da Flórida. É usada 
para paisagismo e para diminuir efeitos erosivos; realiza fixação de nitrogênio por meio de 
associação com microorganismos presentes em suas raízes. Utilizada como alucinógeno por 
nativos americanos, a Canavalia maritima é tida, ainda, como fonte de proteínas na costa sudoeste 
da índia. No âmbito da metodologia da presente pesquisa, foram coletadas espécimes de Canavalia 
maritima na praia de Ponta Negra, Natal-RN, sendo, posteriormente, fixados os cortes da mesma 
em álcool 70% para análise em microscópio óptico. Foram feitas lâminas semi permanentes de 
cortes transversais de caule, folha e raiz. Após alvejamento, os cortes foram corados com safranina 
e azul de alcian. Analisando as lâminas, foi encontrado na folha xilema na região superior e 
floema na região inferior, bastante esclerênquima em volta da região medular, presença de tricoma 
tector e tricoma glandular e cutícula grossa. No caule foi observado crescimento secundário com 
presença somente de tricoma tector e um esclerênquima bem evidente. Na raiz evidencia-se 
câmbio marcado, periderme grossa e grande presença de amido. Pode ainda ser verificada a 
presença de uma raiz lateral. Ao término, concluímos que a Canavalia maritima apresenta 
estruturas que a adaptam à condição xeromórfica em que vive.
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Resumo:  
 
A mortalidade perinatal tem sido um dos indicadores de saúde mais utilizados ao analisar as 
condições de vida de uma população, uma vez que reflete diretamente a qualidade da assistência 
prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. A estimativa da mortalidade perinatal é 
dada pelo coeficiente que relaciona natimortalidade e mortalidade neonatal precoce. O objetivo do 
estudo foi verificar a incidência de crianças nascidas vivas e mortas em uma maternidade de 
referência do RN, de 2002 a 2004. Os dados foram coletados a partir do senso e resenhas obtidas 
no hospital. Dos dados obtidos, observou-se um total de 7277 nascimentos por parto vaginal ou 
operatório, sendo destes 7061 fetos nascidos vivos e 216 natimortos, resultando em um coeficiente 
de natimortalidade de 2002 a 2004 de 30 óbitos por mil nascidos. Analisando individualmente 
cada período observou-se um decréscimo no coeficiente de natimortalidade, de 31 óbitos por mil 
nascidos em 2002; para 30 óbitos por mil nascidos em 2003 e, em 2004, 27 óbitos por mil 
nascidos. Considerando que esse coeficiente no Estado do RN apresentou-se em torno de 11,4 
óbitos por mil nascidos vivos, denotou-se a complexidade dos casos obstétricos encaminhados à 
maternidade em análise. Embora tenha sido observado um decréscimo do coeficiente no serviço, 
não se pode inferir melhoria das condições demográfico-patológico-sociais, uma vez que houve 
uma oscilação constante dos resultados obtidos nesse período em nível estadual. 
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Resumo:  
 
A espécie Macroptilium panduratum é nativa da América do Sul, encontrada em ambientes 
tropicais e subtropicais, sendo utilizada na proteção de dunas contra a erosão eólica. A espécie foi 
coletada em Natal-RN. Foram feitos cortes histológicos transversais de raiz, caule e folha e 
corados com safranina 1% e azul de alcian. O objetivo deste trabalho é analisar a anatomia de 
Macroptilium panduratum e suas adaptações ao ambiente arenoso de duna. Na raiz foram 
observadas estruturas e tecidos em processo de crescimento secundário, como a periderme, câmbio 
vascular e xilema e floema secundários. Em cortes transversais do caule, foram observados 
desenvolvimento primário pela presença de epiderme, parênquima medular e xilema e floema 
primários. A folha de M. panduratum é composta e trifoliada com filotaxia alterna. Os folíolos 
ovais apresentam tricomas glandulares e tectores, além de uma cutícula espessa (adaptação ao 
ambiente para evitar a perda de água e aumento de temperatura) envolvendo a epiderme. Foram 
visualizadas camadas de parênquima paliçádico e lacunoso entre as camadas da epiderme. 
Conclui-se que M. panduratum é adaptada ao ambiente arenoso, possuindo tricomas e cutícula 
espessa. Além disso, ela é perene e de hábito rasteiro, adaptações importantes às plantas 
arenícolas. M. panduratum não pode ser considerada xerófita, por não apresentar folhas reduzidas 
à acúleos, órgãos armazenadores de água entre outras adaptações características de plantas 
xerófitas. 
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Resumo:  
 
O uso da citologia nos programas preventivos de massa, nas diversas regiões do mundo, tem 
levado ao diagnóstico de um número cada vez maior de neoplasias intra-epiteliais e carcinomas, 
além de otimizar a identificação de agentes etiológicos em processos inflamatórios. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar o perfil epidemiológico das pacientes atendidas no serviço de 
citopatologia da Maternidade escola Januário-Cicco na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, no 
1° trimestre de 2006. Os dados foram obtidos através do levantamento retrospectivo em laudos 
citopatológicos no referido serviço (475 pacientes) e posterior tabulação (SPSS 10.0 for 
Windows); tendo como critérios de exclusão idade inferior a 14 anos e superior a 45. A maioria 
das pacientes (26,1%) são advindas da zona leste de Natal; a faixa etária prevalente é de 31-40 
anos (40,2%); 27,2% possui o 1º grau incompleto; 58,6% não utilizam métodos contraceptivos e 
entre os usados o DIU apresentou a maior prevalência (25,6% contra 15,8% dos anticoncepcionais 
orais). Em relação a microbiota vaginal foi encontrado 23,8% da flora lactobacilar seguida de uma 
incidência de Gardenerella vaginalis de 18,5%. No universo pesquisado, 75,9% das pacientes 
mostraram alterações celulares indicativas de inflamação. Os dados mostraram similaridades, em 
relação a presença de agentes infecciosos e prevalência de quadro inflamatório, quando 
comparados a literatura consultada.
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Resumo:  
 
Visto a ampliação da atenção secundária em odontologia com a implantação dos centros de 
especialidades odontológicas (CEOs), este trabalho destina-se a avaliar a necessidade de 
tratamento endodôntico no ambulatório de odontologia do Hospital Universitário Ana Bezerra, 
Santa Cruz - RN. Foram examinados 268 pacientes, onde foram analisados os seguintes itens: 
etiologia do comprometimento pulpar, elementos dentários envolvidos e opção de tratamento pelo 
paciente. Dos indivíduos examinados, verificou-se uma prevalência de 10,07% de necessidade de 
tratamento endodôntico. Destes, 92,5% optaram pelo tratamento cirúrgico representado pela 
extração dentária. Constatou-se que os elementos dentários do grupo dos molares (7,08%) foram 
os mais acometidos, sendo a cárie (9,69%) o principal fator etiológico. A partir dos resultados 
obtidos, concluímos que existe uma alta prevalência de necessidade de tratamento endodôntico, 
que não é executado por dificuldade de acesso ao mesmo, já que o município não dispõe do 
serviço. 
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Resumo:  
 
O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna, caracterizada pela proliferação anormal de 
plasmócitos na medula óssea, com conseqüente produção excessiva de imunoglobulinas e 
liberação do FAO (fator ativador de osteoclastos), conduzindo a lesões ósseas. Esta através de 
exames como hemograma, mielograma, pesquisa de proteína de Bence Jones na urina, eletroforese 
de proteínas plasmáticas, dosagens bioquímicas e exames de imagem chega ao diagnóstico do 
mieloma múltiplo. Esses pacientes, inicialmente, apresentam no hemograma um quadro de 
anemia, trombocitopenia e leucocitose. Com o decorrer do tratamento, no qual são utilizados 
fármacos imunosupressores como corticosteróides e melfalano, o quadro de leucocitose muda para 
leucopenia. O trabalho teve por objetivo realizar um perfil hematológico de pacientes 
diagnosticados com mieloma múltiplo que estão em tratamento farmacológico. Para o estudo 
foram analisados 10 pacientes, de ambos os sexos, com faixa etária compreendida entre 40- 84 
anos, atendidos na OSM S/A, durante o período de abril de 2004 a março de 2005. Os resultados 
obtidos mostraram que 70% dos pacientes apresentaram alterações nos valores de hemoglobina, 
hematócrito e hemácias, caracterizando anemia; 80% apresentaram um quadro de leucopenia; e 
40% apresentaram trombocitopenia. Portanto, estes resultados condizem com a literatura 
consultada e reforçam a importância do hemograma durante todo o tratamento do paciente para 
monitorar e prevenir possíveis complicações.
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Resumo:  
 
A Esclerose Múltipla (EM) é doença desmielinizante e inflamatória, de provável etiologia 
autoimune que afeta SNC. Os principais alvos do sistema imune são a bainha de mielina e o 
oligodendrócito. Há evidências da participação da imunidade celular na patogenia da doença. 
Anticorpos (Ac) que tem a capacidade de reconhecer alvos específicos dentro do SNC podem 
representar outra importante causa de lesão na EM. Gangliosídeos (Gg) são constituintes da 
membrana celular e são considerados autoantígenos em diferentes doenças neurológicas, como 
síndrome de Guillain-Barré (SGB). Na literatura, não há uma uniformidade quanto à freqüência de 
anticorpos anti-Gg na EM, variando de 0 a 73%. Objetivou-se neste trabalho investigar a presença 
de Ac anti-Gg em pacientes com EM. Nove pacientes com EM que cumpriam os critérios clínicos 
da doença, 41 pacientes com SGB e 34 controles normais foram estudados. Usou-se a técnica de 
ELISA para determinar a presença de anticorpos anti-GM1 da classe IgG. Nenhum paciente com 
EM apresentou reatividade contra anti-GM1 IgG. Ac-GM1 IgG foi detectado em 26,82% dos 
portadores de SGB e nenhum dos controles. Apesar de uma amostra pequena de pacientes com 
EM, não encontramos correlação entre EM e anti-GM1. Recentemente, relatou-se a presença de 
Ac contra glicoproteína da mielina do oligodentrócito em pacientes com o primeiro surto da EM. 
É necessário demonstrar se a presença deste Ac é o responsável pela lesão presente na EM ou 
reflete apenas uma resposta à lesão.
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Resumo:  
 
Candida albicans é uma levedura oportunista. No homem faz parte da microbiota normal 
abrigando a cavidade oral, trato intestinal e vagina. As estimativas da candidíase bucal 
principalmente entre grupos de pacientes imunologicamente debilitados, é um quadro importante 
no estudo epidemiológico de Candida albicans. A coleta do material foi realizada usando “swabs” 
alginatados estéreis (DME), sendo utilizado um para o esfregaço em lâmina e outro destinado ao 
cultivo.O material colhido foi semeado em placas de Petri contendo ágar Sabouraud dextrose 
(DIFCO), adicionado de cloranfenicol. As colônias com características morfológicas de 
leveduras,foram semeadas em tubos de ensaio contendo ágar Sabouraud Dextrose para posterior 
identificação presuntiva em ChroMagar Candida (PROBAC DO BRASIL).Trinta (30) crianças 
foram caracterizadas como portadoras de doenças neoplasicas, algumas internadas em unidades da 
LIGA desenvolveram candidíase oral.Do total das amostras isoladas a freqüência de Candida 
albicans foi de 75% (12 em 16 amostras). As demais leveduras identificadas foram: Candida 
tropicalis (3 amostras - 18,75%); Candida guilliermondii (1 amostras-6,25%).Morfologia das 
leveduras em esfregaços de indivíduos clinicamente sadios e imunocomprometidos: Os esfregaços 
corados pelo método de Gram, provinientes dos pacientes com candidíase bucal revelaram 
predominância de filamentos fúngicos, indicativo de virulência das amostras. 

Palavras chave: Candida albicans, Imunossuprimidos, Quimioterápicos
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Resumo:  
 
A floração é um processo vital para a planta que consome muita energia e culmina para cana-de-
açúcar num fenômeno denominado de isoporização do colmo que pode acarretar numa redução de 
até 60% na produção. Utilizando o potencial genético natural presente nas diferentes cultivares na 
região nordeste, o objetivo do presente trabalho foi de analisar a expressão diferencial entre estes 
cultivares utilizando a metodologia de bibliotecas subtrativas. Foram construídas duas bibliotecas 
subtrativas (B01 – florescimento precoce induzida e não induzida; B02 – precoce induzida e 
florescimento tardio) utilizando os kits Super Smart cDNA syntesis e o kit BD PCR select cDNA 
subtraction (Clontech). Este material foi clonado no vetor pGEMT-easy (Promega) e transformado 
em células de E. coli DH10B. A análise das seqüências obtidas foi realizada utilizando o programa 
BLASTn contra o banco de dados do NCBI e do genoma de Arabidopsis thaliana. Os clones foram 
agrupados em 10 diferentes classes de acordo com sua função. Foi observado na biblioteca B-02 
que 41,95% dos genes estavam relacionados à produção de energia, enquanto que na biblioteca B-
01 foi identificado 19,43%. Além disso, proteínas associadas com o ciclo celular e seu controle 
também estavam presentes nas duas bibliotecas, apresentando uma média de 10,56% para B-01 e 
12,29% para B-02. Fatores de transcrição, fatores relacionados ao metabolismo, defesa, transporte 
e comunicação celular também foram obtidos em ambas bibliotecas. 

Palavras chave: Floração, Cana-deaçúcar, Biblioteca Subtrativa
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Resumo:  
 
O tema da humanização tem ocupado a agenda da política nacional de saúde e tem sido uma 
exigência cotidiana na prática profissional, exigindo dos profissionais de saúde além de boa 
qualidade técnica do trabalho a capacidade de saber lidar com a dimensão humana do processo 
saúde-doença e de suas repercussões. Este trabalho teve como objetivo investigar, na perspectiva 
de estudantes concluintes do curso de Odontologia, a percepção sobre os aspectos éticos e a 
humanização no atendimento odontológico, levando a debate os problemas vivenciados na clínica, 
e como esses futuros profissionais têm aprendido a lidar com eles.Na Revisão da Literatura foram 
levantadas as principais referências sobre o tema e identificada a carência de conhecimentos por 
estudantes e profissionais de saúde sobre ética e humanização, bem como dificuldades de 
relacionamento interpessoal entre profissionais e usuários de saúde. Identificou-se também que a 
formação profissional tem dado ênfase em conteúdos técnicos desarticulados dos aspectos éticos 
vivenciados pelos estudantes e profissionais. O estudo foi de caráter descritivo, de abordagem 
qualitativa. A técnica de coleta de dados utilizada foi Grupo Focal. Foram realizados dois grupos, 
com estudantes de Odontologia dos dois últimos períodos letivos, da UFRN, no ano de 2006. A 
discussão, realizada com base em roteiro, foi registrada em gravação de áudio e anotações por 
escrito. O conteúdo foi sistematizado e, em seguida, categorizado por análise temática. Os 
resultados obtidos aproximaram-se daqueles identificados na literatura, sugerindo a necessidade de 
articular aspectos éticos e relacionais aos conteúdos técnicos durante a formação profissional dos 
profissionais de odontologia.

Palavras chave: Ética na Saúde, Humanização da Saúde, Prática Odontológica
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Resumo:  
 
As características morfológicas relacionadas ao comportamento de acasalamento bem como as 
estratégias utilizadas pelos machos na abordagem das fêmeas são fatores importantes para o 
sucesso de cópula. O Objetivo foi verificar a relação entre sucesso de cópula, morfometria 
corporal (largura da cabeça e largura da face) e simetria das cerdas da placa frontal entre machos 
aceitos e não aceitos durante a cópula em A. zenildae. Moscas adultas foram mantidas em 
condições de temperatura e iluminação controladas com água e alimentação ad libitum. As 
observações foram realizadas entre 7:00 e 18:00 durante 3 dias/bateria, cada gaiola (bateria) 
continha 20 casais, num total de 120 indivíduos. Foi utilizada a técnica de observação de "todas as 
ocorrências" para visualizar e retirar os machos aceitos. Após os três dias de observações, os 
machos não aceitos foram retirados e colocados em eppendorf com álcool 70%. Em ambos os 
grupos (machos aceitos e não aceitos) foram tomadas as medidas da largura da cabeça e largura da 
face além da contagem de cerdas da placa frontal. As estruturas foram observadas através de 
estereomicroscópio utilizando-se do programa Motic Imagen Plus 2.0 para visualização das 
imagens. A análise estatística utilizada foi a análise de regressão logística, que mostrou que a 
largura da cabeça foi à característica morfométrica que apresentou diferença significativa nos 
machos com sucesso de cópula, mostrando que tal característica é relevante para o sucesso de 
cópula.

Palavras chave: Anastrepha, Morfometria, comportamento sexual
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Resumo:  
 
O hábito alimentar é um fator condicionado pelo contexto social, cultural e econômico em que o 
indivíduo se encontra. O questionário DAFA – Dia Típico de Atividade Física e Alimentação – 
constitui um instrumento desenvolvido no sul do país que se propõe a registrar aspectos relativos 
às atividades físicas realizadas e alimentos consumidos em um dia comum de um indivíduo em 
idade escolar, bem como suas preferências sobre determinados grupos de alimentos. O objetivo 
deste estudo foi desenvolver uma versão eletrônica (apresentação em software Power Point® 
2003) da seção referente à alimentação deste instrumento, propondo a inclusão de alimentos 
regionais e industrializados, citados na literatura e sugeridos em estudos anteriores; buscando 
representar o hábito alimentar local. Participaram do estudo 37 crianças e adolescentes 
freqüentadores do Projeto Nova Descoberta – IAS, as quais responderam uma versão do 
questionário em papel, versão monocromática; e a versão eletrônica. Os resultados da versão 
eletrônica em relação à versão em papel apontaram o acréscimo do café, farinha de mandioca, 
sopa e cuscuz como constituintes de refeições típicas. A preferência dos indivíduos por alimentos 
regionais atingiu 72,97% para a escala hedônica “gostar” e “gostar muito”. Verificou-se a 
possibilidade de utilização de um instrumento de baixo custo, contudo, admite-se a necessidade de 
estudos futuros a fim de incluir ou excluir alimentos e buscar comparações com outros extratos 
sócio-econômicos.

Palavras chave: Hábito alimentar, Questionário DAFA, Alimentação potiguar
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Resumo:  
 
Este trabalho teve como objetivo analisar a taxa de consumo de cianobactérias filamentosas 
(Cylindrospermopsis raciborskii) pela Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), visando analisar a 
eficácia de populações desse peixe no controle populacional de cianobactérias potencialmente 
tóxicas, através de técnicas de biomanipulação em reservatórios do semi-árido. Dessa forma, uma 
cultura monoespecífica de C. raciborskii foi cultivada em meio de cultura até atingir uma biomassa 
de 400 µg/L de clorofila-a. A partir dessa cultura, foram preparados 6 tratamentos (6 réplicas cada) 
que consistiram em diferentes concentrações da cultura inicial (10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 
100%), alocados em 36 aquários, onde foram inseridos indivíduos jovens (1 em cada aquário) da 
tilápia. Tratamentos sem peixe (2 réplicas de cada concentração) foram usados como controle. 
Amostras foram retiradas dos aquários antes da adição dos peixes, e após 2 horas de incubação. Os 
resultados das taxas de ingestão ao longo do gradiente de concentração de cianobactérias estão 
sendo analisados, embora experimentos anteriores apontem para uma resposta funcional do tipo II. 
As taxas de filtração da tilápia foram mais elevadas nos tratamentos com maior biomassa de 
cianobactérias (100% e 80%). O potencial de utilização da tilápia do Nilo para a remoção de 
cianobactérias filamentosas é controversa, e a resposta funcional desse peixe na presença de cepas 
tóxicas ainda deve de ser testada. Financiamento: PELD Caatinga/CNPq

Palavras chave: cianobactéria, tilápia, herbivoria
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Resumo:  
 
Doenças relacionadas à região colônica, como colite ulcerativa, doença de Crohn e câncer de 
cólon são comuns à população e não possuem um tratamento eficaz. Entre as principais propostas 
terapêuticas sugere-se a utilização de antiinflamatórios, como o diclofenaco que, apesar de reduzir 
a inflamação, causa irritação à mucosa gástrica. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
sistema carreador microparticulado pela associação de xilana, um polímero biodegradável, e 
Eudragit® S-100, um polímero gastroresistente. Foram preparadas 2 formulações (F1 e F2) com 
proporções de 1:3 e 1:5(p/p) de xilana:Eudragit® S-100. Microcápsulas de xilana contendo 
diclofenaco sódico foram obtidas através da técnica da reticulação polimérica interfacial e, em 
seguida, aspergidas em uma solução de Eudragit® S-100 em tampão-fosfato pH 7,4 por um spray-
dryer de bancada com taxa de alimentação de 1,2mL/min e bico aspersor de 0,7mm de diâmetro. 
Macroscopicamente, as amostras apresentaram-se sob a forma de um pó fino, com coloração 
amarelada variando de acordo com a proporção polimérica empregada. No aspecto microscópico, 
as amostras apresentaram microcápsulas com forma esférica bem definida e tamanho médio de 
6,15 ± 0,2 µm e 7,2 ± 0,6µm, para F1 e F2 respectivamente. Conclui-se, que o método de 
revestimento das microcápsulas de xilana com Eudragit® S-100 pela secagem por aspersão é 
prático e viável, apresentando boa reprodutibilidade e mantendo as características das 
microcápsulas de xilana

Palavras chave: xilana, micropartículas, cólon-específico
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Resumo:  
 
O estudo quer mostrar a carcinogênese do radônio no RN pois o estado possui vastas áreas 
graníticas e pegmatíticas (rochas com teores de Urânio, Tório e Potássio, cujos isótopos radiativos 
contribuem para o aumento do nível de radiatividade regional e da produção de radônio em solos e 
águas). Focamos as microrregiões de Umarizal e do Seridó já que elas possuem alta incidência de 
câncer conforme alguns trabalhos. Coletamos dados sobre mortalidade por câncer no RN junto a 
Secretaria Estadual de Saúde e sobre internações hospitalares por câncer (IHC) no SUS pelo 
datasus.gov.br no período de 2000 a 2005. Nesse intervalo, a Macrorregião Central (MC) 
apresentou predomínio nos índices de internações hospitalares (IIH) por câncer, e um aumento 
contínuo desse índice na Macrorregião Oeste. Umarizal deteve o maior IIH em 2005. O IIH foi o 
maior encontrado nos anos pesquisados. Na MC, os maiores IIH estão no Seridó Oriental e 
Ocidental de 2000 a 2005.Em 2003, foi notificado 5,17 IHC/1000 habitantes no Seridó Ocidental. 
Na Microrregião do Seridó Oriental, foi notificado 4,62 IHC/1.000 habitantes. Nos dados sobre 
mortalidade por câncer, foi observado que há um predomínio nas macrorregiões Central e Leste de 
2000 a 2005. Pelos resultados preliminares, encontram-se indícios de que as microrregiões 
analisadas de Umarizal, Seridó Oriental e Ocidental possuem uma incidência aumentada de 
câncer, merecendo dessa forma uma pesquisa maior sobre fatores carcinógenos (incluindo o 
Radônio). 
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Resumo:  
 
Dentre os fatores críticos para a criação de camarões marinhos em cativeiro está o conhecimento 
sobre o comportamento e a resposta fisiológica da espécie a diferentes condições de criação 
Todavia, são raros os dados da literatura relativos ao efeito da densidade populacional sobre o 
comportamento de camarões peneídeos, na fase adulta. Diante disto, o objetivo do projeto foi 
analisar a influência deste fator sobre o comportamento em duas espécies de peneídeos: 
Litopenaeus vannamei e Farfantepenaeus subtilis, submetidos a diferentes densidades: 6 
animais/m2 e 8 animais/m2, em tanques de 500L com sistema fechado de recirculação de água e 
fotoperíodo invertido (12C:12E). Os resultados obtidos apontam que F. subtilis foram mais 
sensíveis a elevações na densidade de estocagem e apresentaram maiores freqüências de 
comportamentos locomotores (natação e rastejamento), principalmente durante a noite. L. 
vannamei apresentaram maiores freqüências de comportamentos relacionados à alimentação e 
investigação do substrato (inatividade com movimentação de apêndices). A maior sensibilidade a 
variações na densidade de estocagem, a ocorrência de menor número de episódios de alimentação 
e a existência de maior atividade locomotora durante o período noturno, observadas em F. subtilis, 
sugerem a necessidade da aplicação de diferentes técnicas de manejo para cada uma das espécies, 
importantes tanto do ponto de vista econômico (L. vannamei) quanto ecológico (F. subtilis) para a 
região NE do Brasil.

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, comportamento, Farfantepenaeus subtilis



CÓDIGO: SB0748 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DOS MACROINVERTEBRADOS ASSOCIADOS AO 
FITOTELMO DE BROMELIACEAE LOCALIZADAS EM ÁREA DE RESTINGA E SOB 
DOSSEL: CASO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL, RN 
ALUNO: MARCEL SERRA COELHO (94856842315) 
ORIENTADOR: ELINEÍ ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410) 

 

Resumo:  
 
O Parque Estadual Dunas do Natal é rico em bromélias dos gêneros Hohenbergia e Aechmea cuja 
folhagem em roseta acumula água pluvial formando fitotelmos e servindo de atrativo para a 
biodiversidade animal. Com o objetivo de inventariar a macrofauna associada aos fitotelmos, 
foram amostradas 21 bromélias encontradas em ambientes dunares expostos à insolação e 19 
bromélias sob dossel. O conteúdo da cisterna foliar foi retirado com sifão e os exemplares da 
macrofauna triados com estereomicroscópio, identificados até o nível de família e preservados em 
etanol a 70%. Inventariaram-se 392 espécimes em área de restinga pertencentes aos táxons de 
Insecta Diptera Ceratopogonidae (47,2%), Diptera Chironomidae (1,7%), Diptera Culicidae 
(5,8%), Coleoptera Scirtidae (30,8%), Odonata Coenagrionidae (0,5%), e de Oligochaeta (13,7%). 
Foram inventariados 234 espécimes em área sob dossel pertencentes aos táxons de Insecta Diptera 
Ceratopogonidae (6,4%), Diptera Chironomidae (8,1%), Diptera Culicidae (11,5%), Coleoptera 
Scirtidae (53,4%), Odonata Coenagrionidae (0,4%), e de Oligochaeta (19,6%). A comunidade 
apresentou baixa riqueza em ambas as áreas (índice de Shannon Restinga = 1,25; índice Shannon 
Dossel = 1,33), predominando formas larvais de Insecta. A análise da curva de rarefação 
demonstrou que o número de amostras foi suficiente para inventariar a fauna do fitotelmo. Com 
exceção de Diptera Ceratopogonidae, todos os táxons apresentaram maior abundância em áreas 
sob dossel. 
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Resumo:  
 
Tiorredoxinas (TRXs) são oxido-redutases ubiquitivas com sitio ativo característico WCGPC. A 
atividade enzimática dessas proteínas nas reações de oxido-redução, é feita pela formação de um 
ditiol a partir das duas cisteinas presentes no centro ativo. Em plantas, diferentes famílias de 
tiorredoxinas (cloroplásticas, citoplasmáticas e mitocondriais) foram descritas. A função das 
tiorredoxinas citoplasmáticas em vegetais permanece indefinida. A análise in silico do 
transcriptoma (projeto FORESTs) do eucalipto, permitiu a identificação dos genes de tiorredoxina. 
Objetivou-se, com este trabalho, progredir na caracterização funcional da tiorredoxina 
citoplasmática de E.grandis codificada pelo cluster EGQHFB1231E06.g, através da sua análise in 
silico e de experimentos de expressão por RT-PCR. A análise in silico foi realizada a partir da 
identificação de seqüências homólogas ao cluster nos bancos de ESTs disponíveis. Os 
experimentos de detecção foram realizados a partir de cDNAs de folha jovem, folha adulta, flor 
fecundada, pecíolo e fruto. 2mg de RNA de cada tecido foram usados na reação de RT-PCR 
empregando-se 10 unidades da enzima transcriptase reversa AMV. Os primers específicos para o 
gene foram escolhidos com o programa Primer3. A análise in silico mostrou os prováveis genes 
homólogos em Arabidopsis e em outras plantas. As reações de RT-PCR permitiram a amplificação 
de bandas específicas para os tecidos de flor e fruto confirmando o que havia sido observado in 
silico.
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Resumo:  
 
A cana de açúcar é de grande importância para a economia regional e nacional, sendo alvo de 
diversas pesquisas que visam o aumento da sua produtividade e conseqüente crescimento do setor 
sucroalcoleeiro. Para tal finalidade, a multiplicação in vitro é uma das técnicas que permite a 
obtenção de um grande número de mudas livres de microorganismos. Este trabalho teve como 
objetivo estudar o comportamento in vitro, visando a futura multiplicação, de duas variedades de 
cana de açúcar. Explantes das variedades RB92579 e RB867515 foram desinfestados e em seguida 
submetidos a 3 minutos em banho-maria a 52º C. Após este tempo, os mesmos foram inoculados 
em meio MS suplementado com sacarose, vitaminas e hormônios, e gelificado com Phytagel. 
Durante 75 dias, os explantes foram subcultivados, em intervalos de 15 dias. O experimento foi 
repetido 3 vezes e para cada repetição e variedade foram inoculados 12 explantes. Foram 
observadas as taxas de oxidação e contaminação por microorganismos nos explantes, e o número 
de brotos formados por explante. A variedade RB867515 apresentou menor taxa de oxidação 
(50%) e de formação de brotos (0 %) quando comparada às taxas da variedade RB92579, 72% e 
5,3 broto/explante respectivamente. Entretanto a taxa de contaminação da primeira foi maior 
(42,9%) que a da variedade RB92579 (27,8%). De acordo com as variáveis analisadas, a variedade 
RB92579 apresentou uma melhor performance in vitro sendo assim a mais indicada para trabalhos 
de micropropagação. 
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Resumo:  
 
Os caranguejos agrupados no grupo Brachyura são macroinvertebrados que apresentam grande 
biomassa e uma relativa variedade de espécies no manguezal, cumprindo um papel fundamental na 
rede trófica e no fluxo energético. Por sua vez, os mangues oferecem para estes animais grande 
variedade de habitats, sendo sua preservação, de extrema importância para a existência de algumas 
espécies deste táxon. O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento dos braquiúros 
ocorrentes numa área localizada próximo as principais nascentes do Rio Jaguaribe, um afluente do 
Rio Potengi. As coletas foram extensas, enfocando as faixas mesolitoral e supralitoral, abrangendo 
os anos de 2005 e 2006. As capturas dos espécimes foram manuais e a identificação foi realizada 
utilizando bibliografia especializada. Foram identificadas treze espécies de Brachyura nas áreas 
pesquisadas, das quais, dez, foram encontradas exclusivamente, na faixa mesolitoral; uma 
(Cardisoma guanhumi), encontrou-se apenas no supralitoral e, duas (Sesarma rectum e Armases 
angustipes), foram coletadas em ambas as faixas. Informações acerca da fauna de manguezal são 
de grande importância para manejos adequados e exploração dos recursos de forma 
autosustentável, e o conhecimento específico dos Brachyura é relevante, pelo valor comercial 
representado por alguns integrantes deste grupo.
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Resumo:  
 
Na cultura in vitro, para prevenir a contaminação dos explantes, realiza-se antes da 
inoculação:autoclavagem do meio de cultura e desinfestação dos explantes com detergente neutro, 
hipoclorito de sódio e água destilada estéril. Mesmo com esses procedimentos, observa-se ainda, 
contaminação de explantes de cana-de-açúcar. Com o objetivo de aperfeiçoar a técnica e manter o 
explante livre de contaminantes, adicionou-se ao meio de cultura hipoclorito de sódio, devido à 
suas propriedades germicidas. Explantes de cana-de-açúcar das variedades RB 92579 e a RB 
867515, foram inoculados em meio de cultura básico MS em presença de hipoclorito de sódio: T1 
(0,001%) e T2 (0,005%); e, na ausência: T0 (controle). Noventa dias após o cultivo in vitro foram 
observados: o número de explantes contaminados; o número de explantes oxidados e o número de 
explantes que formaram brotos. As taxas de contaminação dos explantes inoculados, 
independentes do tratamento e da variedade, situaram-se entre 10 e 40%. Com relação à taxa de 
oxidação, os explantes provenientes das variedades RB 92579 e RB 867515, apresentaram taxas 
de 40 a 55% e 37 e 45%, respectivamente. A taxa de brotação para ambas variedades situou-se 
entre 15 e 45%. Diante dos resultados expostos conclui-se que as duas concentrações de 
hipoclorito de sódio adicionadas ao meio de cultura não interferem nas taxas de contaminação, de 
oxidação e de brotação quando comparadas às taxas do controle, sendo desnecessária a utilização 
do mesmo. 
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Resumo:  
 
A regeneração de plantas transgênicas, quando da aplicação de um protocolo de transferência por 
agrobacterium tumefaciens, induz a formação de plantas heterozigotas pela inserção de uma única 
cópia do gene. A obtenção de plantas homozigotas, para o estudo da caracterização do gene em 
questão, é indispensável pela eliminação das plantas homozigotas recessivas. O objetivo deste 
trabalho é de selecionar plantas homozigotas, obtidas da germinação de embriões de plantas 
transgênicas contendo construção “anti-sense” e “gene repórter Gus para o gene de Tiorredoxina 
h1 do tabaco. Sementes de plantas transgênicas foram descontaminadas em tratamento com álcool 
absoluto e hipoclorito de sódio e submetidas a sucessivas lavagens com água destilada estéril. A 
germinação in-vitro foi feita pela inoculação em meio MS-30 (Murashige-Skoog), adicionado de 
kanamicina (100mg/l). Para os dois tipos de sementes, a seleção foi evidenciada pela separação de 
plantas verdes, resistentes a kanamicina, e brancas susceptíveis ao antibiótico. As plantas contendo 
a construção com o gene Gus foram utilizadas para detectar a expressão do gene repórter, 
mostrando uma proporção fenotípica de 5.6: 1. 
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Resumo:  
 
A resposta morfogenética varia entre espécies, gêneros e genótipos da mesma espécie, e tal 
resposta depende tanto das condições fisiológicas da planta-mãe como das condições físicas de 
cultivo as quais as plantas estão submetidas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi testar 
dois meios de cultura sob duas condições de incubação dos explantes e avaliar o efeito na 
micropropagação de cana-de-açúcar. Explantes de cana-de-açúcar da variedade RB 867515 foram 
inoculados em dois meios de cultura: M1 (MS + 0,2 mg/l de BAP + 0,1 mg/l de KIN + ácido 
cítrico) e M2 (MS + 1 mg/l de KIN + 0,1 mg/l de GA3 + 0,001 mg/l de IBA + ácido ascórbico) e 
incubados em duas condições: claro (C1) e escuro (C2), obtendo-se quatro tratamentos: Meio 1 no 
claro (M1C1), e no escuro (M1C2), Meio 2 no claro (M2C1) e no escuro (M2C2). Após 75 dias de 
cultura, foram observadas as taxas de oxidação, de contaminação e de brotação. A taxa de 
oxidação, independente do meio e da condição de incubação, situou-se entre 37 e 56%. Porém, as 
taxas de contaminação (19%) e de brotação (19%) para o tratamento M2C2 foram significativas 
quando comparados aos demais tratamentos, os quais apresentaram taxas de contaminação entre 
41 e 62% e, não houve brotação. Diante dos resultados, conclui-se que o meio de cultura M2 na 
condição de escuro C2 é mais eficiente na obtenção de brotos livres de contaminação, quando 
comparado aos demais protocolos utilizados neste trabalho. 
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Resumo:  
 
O mitilídeo Brachidontes ocorre em bancos de arrecifes de arenito de ambientes costeiros e são 
relevantes como local de abrigo e de forrageamento de diversos invertebrados marinhos. Com o 
objetivo de estudar a riqueza e diversidade da fauna de poliquetas nesse habitat, foram feitas 
coletas de fragmentos do banco de Brachidontes que ocorre na Praia do Meio, Natal, RN, para 
levantamento de dados sobre a diversidade desse táxon. As coletas foram realizadas nos meses de 
junho a julho de 2005 e em abril de 2006 em diversos pontos do banco de mitilídeo, numa 
extensão de 200 metros. Os poliquetas foram retirados dos fragmentos de Brachidontes, 
anestesiados com cristais de mentol e triados com o auxílio de estereomicroscópio. Os espécimes 
foram identificados segundo bibliografia especializada e preservados em solução de etanol a 70%. 
No primeio período de coleta foram identificados os táxons Nereididae (91,49%), Eunicidae 
(4,25%), Spionidae (2,13%), Syllidae (1,06) e Phyllodocidae (1,06). Na segunda coleta, realizada 
em 2006, peculiarmente após um evento de poluição, revelou a presença apenas da família 
Nereididae. A comunidade de Polychaeta apresentou, ao nível de família, uma baixa diversidade 
(índice de Shannon = 0,24), com o predomínio quantitativo dos Nereididae. Esse resultado é 
relevante porque fornece um embasamento para estudos de biodiversidade da região e subsidia 
dados mais específicos para a taxonomia dos Polychaeta e para estudos de impactos ambientais.
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Resumo:  
 
A Mata Atlântica, embora considerada o bioma de maior biodiversidade do planeta, é um dos mais 
degradados pela ação antrópica. Na Região Nordeste, os remanescentes florestais ainda detêm uma 
grande diversidade de espécies de répteis, algumas novas recentemente descritas e endêmicas, 
inclusive do Estado do Rio Grande do Norte. Contudo, o conhecimento acerca dos padrões e 
processos ecológicos a que estas populações relictuais estão submetidas ainda é insuficiente e 
fragmentado, fatos que tornam premente a necessidade de estudos nestes remanescentes. Este 
trabalho teve como objetivos inventariar, analisar a composição, a utilização dos habitats e os 
períodos de atividade das espécies de Squamata na Mata do Jiqui, Parnamirim-RN. Foram 
realizadas incursões quinzenais a este remanescente, utilizando-se como metodologias de 
observações/coletas a busca ativa ao longo de transecções pré-estabelecidas, e armadilhas de 
queda. Determinaram-se cinco transecções de forma a amostrar os diferentes habitats, ao longo 
dos quais foram efetuados os registros. De setembro de 2005 a julho de 2006, totalizando 82 horas 
de trabalho (136 horas/homem), foram registradas 12 espécies (9 de lagartos, 2 de serpentes e 1 de 
anfisbênia). A única espécie registrada em atividade noturna foi Hemidactylus mabouia 
(Squamata, Gekkonidae). O registro de apenas duas espécies habitantes de florestas, aliada a maior 
abundância de espécies de formações abertas, são fortes indícios de que esta área está impactada.
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Resumo:  
 
A fauna de répteis do bioma Caatinga, do qual a ESEC Seridó faz parte, é considerada 
relativamente bem conhecida; no entanto, existem grandes lacunas geográficas a serem 
investigadas, as amostras são incipientes e é notável a deficiência de estudos ecológicos. Este 
trabalho teve como objetivos averiguar a utilização dos habitats e do tempo por duas espécies de 
lagartos, Phyllopezus pollicaris e P. periosus, as quais são consideradas sintópicas, saxícolas e 
noturnas. Foram efetuadas excursões, de jul de 2003 a out de 2005, totalizando 22 meses de 
observações e/ou coletas. Os locais de coleta foram previamente determinados de modo a 
contemplar o maior número de habitats e que, indispensavelmente, incluíssem formações 
rochosas. Foram escolhidos 15 afloramentos rochosos, variando não apenas em tamanho e área 
ocupada, mas em estruturais; entre estes foram estabelecidas transecções interligando-os. As 
atividades consistiram de procura ativa noturna, das 18 a 01h, durante dois ou três dias 
consecutivos, e diurnas de 07 às 12h e de 15 às 17h. Durante o primeiro dia de campo, foram 
efetuadas apenas observações comportamentais, do período de atividade (das 17 às 05h) e da 
utilização do hábitat. As duas espécies têm atividade noturna das 17 às 06 h, durante a qual ocorre 
ampla sobreposição. Quanto ao habitat, embora ambas sejam saxícolas, P. pollicaris apresenta um 
nicho espacial maior, utilizando outros habitats, principalmente para reclusão, fato que minimiza a 
sobreposição.
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Resumo:  
 
Sabe-se que o ambiente vem sendo poluído com substâncias químicas e outros produtos. A 
elevada utilização destas pela indústria e na agricultura, e sua posterior eliminação sem tratamento 
adequado ou em locais impróprios, ocasiona o seu acúmulo no ambiente. Dentre os compostos que 
são mais comumente eliminados, destacam-se os metais pesados. Diante dessa problemática, a 
descoberta de microorganismos que degradem tais compostos e que possam ser empregados nos 
processos de biorremediação se faz necessário e requer uma seleção das bactérias mais eficientes e 
resistentes aos níveis de metais do ambiente. A Chromobacterium violaceum é uma bactéria gram-
negativa capaz de solubilizar ouro através dos processos de mercúrio-livre, evitando assim a 
contaminação ambiental. Nesse contexto, foi feito um teste de resistência aos metais Cobre e Ferro 
com as cepas ATCC, CVT24, CVT8, AC05, AC02, CVT19 e RP5 de Chromobacterium 
violaceum, com o intuito de se avaliar a sobrevivência destas à condições de cultura com soluções 
dos metais citados. Em placas contendo meio LB sólido e soluções metálicas de FeSO4 ou 
CuSO4, nas concentrações: 0.1mM; 0.2mM; 0.5mM; 1mM; 2mM e 5mM, foram estriadas 
colônias de cada cepa e, em seguida, as placas foram levadas à estufa, a 30ºC por 24 horas. A 
análise foi feita pela taxa de crescimento bacteriano para cada concentração utilizada. Neste 
experimento a cepa CVT8, destacou-se como sendo a mais resistente ao cultivo em meio contendo 
soluções de CuSO4 e FeSO4. 
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Resumo:  
 
O trabalho tem como objetivo a aplicação de planejamento fatorial (PF) para a otimização dos 
parâmetros de extrações de cinchona pubenscens Vahl (quina) por ultra-som. Foi avaliada a 
influência dos fatores (1) solvente:H2O e H2O pH 4; (2) tempo:1 e 5 minutos; (3) massa 0,2 e 1,0 
g na extração da quina mediante planejamento fatorial 2 X 3 em que três variáveis foram 
estudadas em dois níveis (máximo e mínimo). O método de extração foi ultrasom e a quantificação 
dos alcalóides quinolínicos totais através da análise espectrofotométrica na região do ultravioleta 
com medição direta em comprimento de onda de 325 nm (XVI JP, 2001). Os resultados da análise 
fatorial indicam que o fator principal que favorece a extração é a quantidade de massa [efeito 
(3):0,256791]. Aumentando a quantidade da massa ocorre o aumento da quantidade de alcalóide 
extraída; O tempo de sonicação [efeito (2):0,0606616],também apresenta forte influencia na 
extração, enquanto que o solvente de extração [efeito (1):0,004813] foi quem menos influenciou 
positivamente a extração dentre os efeitos analisados. As interações de dois fatores: (1:2): 
0,014229; (1:3): 0,005762 e (2:3):0,055509 mostraram que o feito do fator tempo (2) favorece o 
processo de extração, quando combinado com o fator massa (3). A analise fatorial apresentou um 
efeito terciário: (1:2:3) 0,017104. Os estudos das interações dos fatores demonstraram a 
importância do PF na otimização dos parâmetros de extrações da quina por ultra-som.
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Resumo:  
 
O dermatan sulfato (DS) é um polissacarídeo sulfatado conhecido por sua habilidade em interagir 
com proteínas envolvidas na coagulação sanguínea e nos processos inflamatórios. Embora os 
dados da literatura descrevam a presença de DS em alguns invertebrados, nenhum trabalho relata 
sua ocorrência em crustáceos. Portanto, o presente trabalho tem por objetivos obter DS do 
camarão branco (litopenaeus schimitti), avaliar alguns aspectos estruturais e o seu efeito na 
migração leucocitária. Os polissacarídeos sulfatados foram extraídos do crustáceo após proteólise 
dos tecidos, seguido de complexação com resina de troca iônica e eluição com NaCl 3 M. O DS 
foi isolado dos demais polissacarídeos sulfatados por precipitação com acetona e identificados por 
eletroforese em gel de agarose nos sistemas de tampões PDA e Bário/PDA. Em ambos os 
sistemas, o DS apresentou comportamento eletroforético peculiar migrando entre DS e heparam 
sulfato padrões. Para os ensaios biológicos realizados a fim de avaliar o efeito do DS na migração 
leucocitária, utilizou-se o modelo de inflamação peritonial aguda (em ratos) induzida por 
tioglicolato. Os resultados obtidos mostram que na proporção de 15�g/kg rato, o DS de crustáceo 
apresentou um efeito eficiente na inibição da migração leucocitária, reduzindo em 65% a 
infiltração celular. A partir desses achados sugere-se que o DS de crustáceos possa ser uma fonte 
alternativa para obtenção de fármacos que agem sobre o mecanismo de migração leucocitária.
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Resumo:  
 
Foram examinados 469 individuos em três municípios da região litorânea norteriograndense. Em 
Pureza foram examinados 146 indivíduos; no município de Touros 79 e no Município de Nízia 
Floresta 244 indivíduos. Foi utilizado os métodos qualitativos de sedimentação espontânea e 
quantitativo pelo método de Kato-Katz. Os dados obtidos mostraram que a esquistossomose estava 
presente nestas localidades e crianças foram as mais parasitadas que os adultos. Ao analisarmos a 
quantidade de ovos por grama de fezes, (opg) pelo método de Kato-Katz, os resultados mostraram 
uma carga parasitária média no município de Pureza, 3,0 opg, Touros 41,3 opg e Nísia Floresta 87 
opg. Do total de examinados, 243 (51,8%) pertenciam ao sexo masculino e 226 (48,2) ao 
feminino. Destes, 256 (54,7%), foram positivos para algum tipo de parasita intestinal. Com relação 
aos helmintos, o Ascaris lumbricoides foi encontrado parasitando 94 (20,0%) pessoas; os 
Ancilostomídeos 109 (23,2%); Trichuris trichiura 67 (14,2%); Enterobius vermicularis 3 (0,6%); 
Strongyloides stercoralis 3 (0,6%); Schistosoma mansoni 51 (10,9%) e Hymenolepis nana 3 
(0,6%); Com relação aos Protozoários, a Entamoeba histolytica foi encontrada parasitando, 83 
(17,7%) pessoas; Entamoeba coli 115 (24,5%); Giardia lamblia 73 (15,5%); Iodamoeba butschlii 
14 (3,0%); Endolimax nana, 63 (13,4%) e Blastocystis hominis, 1 (0,5%).Os resultados mostraram 
que os parasitas intestinais e esquistossomose são problemas de saúde pública nestes municipios. 
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Resumo:  
 
O objetivo desse trabalho foi verificar a ocorrência de amniorrexe prematura (AP). O estudo foi 
realizado em maternidade de referência, localizada na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, no período de 2002 a 2004. Para a realização desse estudo, foram coletados dados do censo 
e das resenhas de plantão arquivados na instituição supracitada. Os dados foram analisados a partir 
dos 16.609 atendimentos realizados nos plantões da maternidade, sendo 557 (129 em 2002, 158 
em 2003 e 270 em 2004) por AP, o que corresponde a 3,36% do total. Dentre as mulheres que 
sofreram esse distúrbio, 64% eram procedentes do município de Natal e 36% eram provenientes de 
outras localidades. Ainda em relação às pacientes atendidas por AP, houve 9 casos (1,62% dos 
pacientes) em que ocorreu óbito fetal. Diante do exposto, foi concluído que, no período estudado, 
houve, no pronto-socorro, um aumento no número de atendimentos a grávidas com amniorrexe 
prematura. Além disso, foi possível observar que a maioria das pacientes com AP era proveniente 
de Natal, em números absolutos; entretanto, em números relativos, eles se equivalem.
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Resumo:  
 
A biofísica da acupuntura é um campo incipiente do conhecimento, destaca-se nesta área o estudo 
da bioeletricidade associado aos pontos de acupuntura. Este projeto tem como objetivo a 
montagem de um instrumento capaz de realizar medidas bioelétricas de alta precisão. Para tanto 
foi construído um aplificador de instrumentação que tem uma alta rejeição de modo comum. Este 
tipo de amplificador possibilita a eliminação do sinal de 60Hz que é a principal fonte de ruído em 
medidas bioelétricas. O sistema amplificador foi construído usando um design eletrônico 
semelhante ao de um aparelho de eletrocardiograma. Testes preliminares indicam que uma relação 
sinal ruído satisfatória foi atingida. Foram feitas medidas com eletrodos típicos de 
eletrocardiograma e o sinal cardíaco foi observado com clareza. Nosso próximo passo será utilizar 
este sistema amplificador na medida de sinais bioelétricos capturados a partir de agulhas utilizadas 
em procedimentos de acupuntura.
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Resumo:  
 
A linhaça é um cereal usado como alimento funcional, cujo consumo sem processamento prévio 
pode levar à ingestão de fatores antinutricionais protéicos (FAP). O objetivo deste trabalho foi 
verificar a presença de FAPs (inibidores de α-amilases salivar e pancreática, inibidores de tripsina 
e quimotripsina, e lectinas) e avaliar um método de processamento térmico que eliminasse estes 
compostos prejudiciais ao organismo. Farinhas de sementes cruas e sementes torradas em forno 
elétrico e em forno convencional, cozidas a vapor e em banho-maria (15’, 30’, 45’ e 60’), foram 
extraídas em tampão bórax 0,05M pH 7,5 e ensaios para detecção dos PAFs foram realizados. Os 
extratos protéicos não apresentaram atividade inibitória para α-amilase salivar, α-amilase 
pancreática e quimotripsina. Também, atividades hemaglutinantes não foram detectadas para 
eritrócitos humanos A, B e O. No entanto, a atividade inibitória para tripsina foi de 100%. Os 
métodos de aquecimento em calor seco não eliminaram a atividade inibitória e o cozimento a 
vapor a 45’ diminuiu apenas 34% a atividade; o único método eficaz foi o cozimento em banho-
maria, que a partir de 45’ foi capaz de eliminar totalmente a ação dos inibidores de tripsina.
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Resumo:  
 
Cylindrospermopsis raciborskii é uma espécie de Cianobatérias filamentosa que possui grande 
plasticidade morfológica. Estudos genéticos comprovaram alta similaridade entre os morfotipos 
confirmando que estes pertencem a mesma espécie. Ela possui grande importância ecológica e 
para saúde pública devido à sua alta capacidade de adaptação e competitividade em ambientes 
eutrofizados, aliada à sua competência na formação de florações e produção de toxinas. O objetivo 
do trabalho é apresentar a diversidade de morfotipos desta espécie em águas potiguares. 
Registramos a ocorrência de 3 morfotipos. O morfotipo reto apresentou filamento medindo 
123,7µm ± 42,3 de comprimento e 2,12µm ± 0,33de largura.O espiralado apresentou filamento 
medindo, valores médios de 129,3 µm ± 61,5 de comprimento e 2,76µm ± 0,52 de largura.O 
morfotipo encurvado apresentou 103,9µm ± 32,2 de comprimento, 2,32± 0,47 de largura.Os 
morfotipos foram encontrados em condições eutróficas e temperaturas elevadas. Estudos sobre a 
ocorrência e caracterização desta espécie representa importante contribuição ao conhecimento da 
sua ecologia e distribuição geográfica. 
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Resumo:  
 
A Lagoa de Guaraíras, de grande importância sócio-econômica local, faz parte do “Complexo 
Lagunar Estuarino Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras”. Tem como características dominantes os 
processos de mesomaré, que juntamente com as correntes de deriva litorânea introduzem na lagoa 
expressivas quantidades de areia. A distribuição da matéria orgânica está associada à composição 
granulométrica do sedimento e das condições de aporte de materiais para o ambiente. O presente 
trabalho objetiva investigar a variação espacial da composição granulométrica e conteúdo orgânico 
na lagoa, nos períodos de chuva e seca de 2005. Foram realizadas quatro coletas distribuídas entre 
o período de seca e chuva, sendo coletadas amostras em tréplicas em quatro pontos distintos. Os 
principais fatores na composição do sedimento foram ação das marés (ação mecânica) e influência 
do período estacional (aporte de material). No ponto P1, localizado na abertura para o oceano, não 
foi verificado variação na composição do sedimento. Em P2 (localizado no canal de Surubajá) 
além da ação das marés, foi observada a ação estacional. Em P3 as estações chuvosa e seca foram 
determinantes nas características do sedimento, e apenas no ponto P4 foi verificada uma 
estabilidade na composição do sedimento decorrente do seu posicionamento e provável baixo 
aporte de materiais pelo Rio Jacu. Na análise de correlação de Pearson foi obtido valor 
significativo entre as variáveis conteúdo orgânico e fração areia total (r=-0,98, p<0,05).
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Resumo:  
 
O presente estudo tem como objetivo a determinação de parâmetros térmicos da Aloe barbadensis 
Mill (babosa) e da Conyza bonariensis L (rabo de raposa) através de dados Termogravimétricos 
(TG). As curvas TG foram obtidas numa Termobalança, da marca SHIMADZU, modelo TGA-
50H, utilizando cadinho de alumina, na razão de aquecimento de 10 oC/min., numa faixa de 
temperatura de 25 – 900 oC, sob atmosfera de ar sintético a 20 mL/min. A massa da amostra foi de 
10 mg. As curvas TG foram analisadas com o auxílio do software TASYS da Shimadzu. Os 
parâmetros cinéticos energia de ativação, ordem de reação e fator de frequência, foram obtidos 
pelos métodos de Coats-Redfern, Madhusudanan, Horowitz-Metzger e Van-Krevelen. A curva TG 
da babosa apresenta cinco etapas nos intervalos de temperatura: 24,39 – 109,21 oC (9,504%), 
109,21 – 360,18 oC (38,260%), 360,18 – 474,56 ºC (12,100%), 474,56 – 540,98 ºC (17,734%) e 
540,98 – 718,84 oC (6,610%). Restando 15,792% de cinzas. A curva TG do rabo de raposa 
apresenta quatro processos os intervalos de temperatura: 27,94 – 122,26 oC (7,748%), 180,14 – 
339,10 oC (38,839%), 339,10 – 433,81 oC (10,700%) e 433,81 – 512,92 oC (26,040%). Restando 
16,673% de cinzas. Os dados TG da babosa e do rabo de raposa permitiram calcular os parâmetros 
cinéticos. Os valores obtidos da energia de ativação pelos métodos utilizados mostram uma boa 
correlação de resultados. A TG é uma importante ferramenta no controle e desenvolvimento de 
medicamentos fitoterápicos. 
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Resumo:  
 
A comunidade fitoplanctônica tem grande importância não somente como produtores primários, 
mas também por serem eficientes indicadores das alterações naturais e antrópicas nos ecossistemas 
aquáticos. Este trabalho apresenta a flora fitoplanctônica de viveiros potiguares, visando contribuir 
ao conhecimento desta comunidade na região nordeste brasileira. Foram analisadas 50 amostras 
coletadas com rede de plâncton (20µm), em arrastos horizontais e verticais na coluna d’água, em 
diferentes viveiros de camarão do Estado do Rio Grande do Norte. As amostras foram fixadas com 
formol a 4% e material vivo também foi utilizado para identificação. As populações foram 
identificadas utilizando técnicas apropriadas para análise das características morfológicas e 
morfométricas, com microscópio óptico acoplado com contraste de fase e equipamento 
fotográfico, utilizando bibliografia especializada. Foram identificados 78 táxons pertencentes a 05 
classes taxonômicas, sendo 23 Cianobactérias, 33 Clorofíceae, 12 diatomáceas, 08 Euglenofíceae e 
02 Xantofíceae. 
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Resumo:  
 
No âmbito da saúde há um entendimento de que a assistência exercida pela enfermeira obstétrica 
colabora na diminuição da mortalidade materna no país; portanto, desde 1999, o Ministério da 
Saúde financia Cursos de Especialização em Enfermagem Obstétrica no país. Pouco se sabe, 
porém, sobre o impacto dessa capacitação na prática obstétrica do enfermeiro nas instituições. O 
estudo teve por objetivo identificar a percepção das enfermeiras obstétricas egressas dos cursos de 
Especialização em Enfermagem Obstétrica do Projeto de Capacitação em “Midwifery” da UFRN, 
quanto às ações da prática e as mudanças efetuadas a partir da sua qualificação. Realizado com 31 
egressas, utilizou-se um questionário com questões sobre a prática e uma escala Likert de 
percepção sobre as mudanças vivenciadas. A idade média era 42 e 10 de atuação em obstetrícia; 
61,3% atuam como enfermeiras obstetras, mas apenas 14 (44,1%) realizam parto; 93,5% utilizam 
as habilidades adquiridas; 93,5% opinam que o curso melhorou a assistência à mulher; 61,3% 
estão satisfeitas como enfermeiras obstetras, embora referem pouca oportunidade para 
desenvolvimento profissional (67,7%) e independência profissional insuficiente (51,6%). Houve 
mudanças na prática ao retornar a sua instituição de origem, porém não quanto assistência ao 
parto. Há necessidade de uma política de recursos humanos que fortaleça o papel do enfermeiro 
obstetra e estudos que verifiquem sua contribuição à redução da morbimortalidade materna e 
perinatal.
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Resumo:  
 
Os Glicosaminoglicanos (GAG) são polímeros de açúcar, constituídos por unidades dissacarídicas 
repetitivas compostas por uma hexosamina e um ácido urônico unidas por ligações glicosídicas. O 
papel biológico dos GAG é muito diversificado, indo desde uma função mecânica, essencial para a 
manutenção de vários tecidos conjuntivos, à funções mais específicas como o envolvimento em 
processos celulares como adesão, motilidade, citodiferenciação, morfogênese entre outras. Dados 
da literatura mostram a ocorrência dos GAG durante a embriogenia de mamíferos e moluscos e 
correlacionam suas funções principalmente com a migração e o desenvolvimento celular. Sendo 
assim, este trabalho objetiva analisar a presença dos GAG nas diferentes fases da embriogenese 
dos anfíbios. Tecidos dos animais em diferentes estágios de desenvolvimento embrionário (G1, 
G2, G3, G4, G5, imago) foram primeiramente delipidados com acetona, proteolizados com a 
enzima Superase, tratados com TCA e, por fim, os GAG separados por precipitação com etanol. A 
identificação destes GAG foi feita através de eletroforese em gel de agarose, tampão PDA e por 
degradação por enzimas específicas. Os resultados mostraram a presença dos GAG do tipo 
condroitim, dermatam e heparam sulfato nos diferentes estágios de desenvolvimento e também de 
ácido hialurônico sendo este último encontrado nas amostras de pele do animal adulto.
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Resumo:  
 
Moscas sinantrópicas são aquelas que se adaptaram a viver em íntima relação com os seres 
humanos, passando a explorar os recursos por estes oferecidos. Estas moscas freqüentam ambiente 
contaminado e veiculam os patógenos, sendo também importantes pela hematofagia e por serem 
agentes de miíases. Esta relação tem tornado estas moscas importantes vetores de parasitas 
causadores de diversas moléstias. Foi utilizada nas coletas uma armadilha do tipo Mc Phail, sendo 
o atrativo, um copo de suco de goiaba. Foram realizadas 05 (cinco) coletas no espaço de tempo de 
05 (cinco) semanas, na lateral externa do Departamento de Biologia Celular e Genética, a cerca de 
10 metros de distância da Cantina. Ao final das coletas, foram encontrados cerca de 80 insetos. 
Após a triagem inicial, em nível de ordem, passou-se a identificar os indivíduos da ordem Díptera 
a nível de família, sendo identificadas: Drosophylidae, Sarcophagidae e Muscidae 

Palavras chave: Moscas, Sinantropicas, Mc Phail



CÓDIGO: SB0807 
TÍTULO: ANÁLISE DA MUTAGENICIDADE DO EFLUENTE DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO DA UFRN. 
ALUNO: LUCIANAF FENTANES MOURA DE MELO (03149253411) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444) 

 

Resumo:  
 
Os efluentes têm um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos recursos 
hídricos, como um substituto para o uso de águas destinadas a fins agrícolas e de irrigação, entre 
outros. Foi objetivo do trabalho avaliar o possível potencial mutagênico do efluente tratado pela 
ETE do campus da UFRN. O interesse nesse estudo reside no fato do grande consumo de 
reagentes químicos, cerca de 1 tonelada por ano, na instituição. A análise de mutagenicidade foi 
feita utilizando-se o Teste de Ames. Foram empregadas as cepas de Salmonella typhimurium TA 
98 e TA 100 sem ativação metabólica, com amostra bruta e com extrato em diferentes 
concentrações, através do método de incorporação em placa. Os resultados para o teste de Ames, 
realizado no período de verão, demonstraram indícios de mutagenicidade para a cepa TA98 apenas 
para a concentração de 0.5mL/placa testada, já a cepa TA100 foram evidenciados fortes indícios 
de mutagenicidade para a concentração de 1.5mL/placa, enquanto que para o teste realizado no 
período de inverno houve uma forte mutagenicidade para a linhagem TA98 para as concentrações 
1.5mL/placa e 2.0mL/placa. Na amostra utilizando o extrato foram verificados indícios de 
mutagenicidade nas TA98 e TA100 nas duas concentrações mais altas 100 e 200mL. Assim, os 
dados indicam que o tratamento realizado não é suficiente para eliminar substâncias que possuem 
capacidade de interagir com o material genético, demonstrando assim um potencial de risco em 
sua reutilização.
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Resumo:  
 
O presente trabalho é uma revisão integrativa sobre o tema, vinculada ao projeto Utilização dos 
Resultados de Pesquisa na Prática da Enfermagem/ UFRN. O seu objeto foi identificar as 
temáticas dos trabalhos científicos publicados na América Latina sobre o assunto e verificar o 
envolvimento da enfermagem no movimento da PBE. Como método utilizou-se a Pesquisa 
bibliográfica integrativa realizada no mês de Julho 2006 na base de dados LILACS período 1996 a 
2006. Os critérios de seleção foram: apresentação em resumos ou trabalhos completos; suficiente 
informação sobre o foco do estudo; escrito nas línguas portuguesa, espanhola ou inglesa, o qual 
resultou em 101 artigos. Quarenta e sete (47) artigos (82,4%) se referem a trabalhos teóricos, 
focalizando, por exemplo, concepções sobre as práticas sanitárias, importância da PBE nos 
cuidados de Enfermagem, nas diversas categorias de saúde. Nos estudos práticos obtiveram-se 10 
artigos (17,6%), focalizando os cuidados de enfermagem no alívio da dor em queimados, técnicas 
cirúrgicas para a coledocolitíase, dentre outros. Do total de artigos encontrados 13 trabalhos se 
referem à Enfermagem, dos quais 70,0% são teóricos e 30,0% são de abordagem prática. A 
maioria dos artigos científicos abordaram o aspecto teórico da importância da PBE na prática 
profissional. A enfermagem tem desempenhado importante papel nas discussões sobre a PBE, 
porém, observou-se uma carência de trabalhos e experiências da utilização das evidências na 
prática. 
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Resumo:  
 
As Ascídias são invertebrados filtradores, sésseis e exclusivamente marinhos, de constituição 
frágil que representam grande parte da biomassa em costões rochosos. A maioria vive sob rochas, 
em locas de ouriço e cascos de embarcações. Apesar de muito abundantes em todas as regiões 
costeiras do planeta, estes animais compõem um grupo relativamente pouco conhecido quanto à 
sua diversidade, principalmente no RN, visto que não há taxonomistas para identificação dos 
mesmos. Por isso, foi feito um levantamento das espécies de Ascidiacea (Chordata: Tunicata) 
encontradas na praia de Santa Rita, no intuito de identificá-las para posteriormente serem 
utilizadas como subsídios em pesquisas e em políticas públicas de conservação.Este inventário foi 
realizado por meio de coletas mensais que ocorrem em marés baixas (até 0,3) por cerca de 2 horas 
no médio litoral. Após coletados, com a ajuda de uma espátula metálica, os indivíduos são 
colocados em frascos contendo água salgada e mentol (substância anestésica). Após 2h, são 
fixados em formol 5%, sendo transferidos para álcool 70% após 72h. A visualização do espécime 
coletado é feita com a ajuda de uma lupa e literatura especializada. Dentre as espécies coloniais 
encontradas, estão: Didemnum sp, Didemnum ligulum, Didemnum psammatodes, Eudistoma sp, 
Eudistoma vannamei, Cystodytes dellechiajei e Polysyncraton sp. A Classe Ascidiacea continua 
pouco estudada, e novos esforços certamente resultarão num incremento deste inventário. 
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Resumo:  
 
O gênero Ludwigia pertence à família Onagraceae com seus indivíduos vivendo em brejos e 
terrenos alagadiços. Suas flores apresentam pétalas dispostas em cruz, conferindo-lhes o nome 
vulgar cruz-de-malta. Sabendo-se que as características morfológicas e anatômicas são condições 
primordiais à adaptação dos vegetais ao seu habitat, objetivou-se analisar a morfologia interna de 
uma planta do gênero Ludwigia e suas adaptações ao ambiente aquático. Com isso, foram 
coletados espécimes em uma das lagoas de captação do bairro Jiqui, Natal/RN, e feitos cortes 
transversais de raiz, caule e folha. Foram montadas lâminas semi-permanentes utilizando-se os 
corantes azul de alcian (1%) e safranina (1%), para posterior observação em microscópio óptico. 
As adaptações observadas ao ambiente aquático, na morfologia do gênero, foram: aerênquima, 
tecido que proporciona flutuabilidade, tanto no caule como na raiz; estômato acima da epiderme 
no caule e cutícula fina na folha, o que evidencia o baixo investimento em estruturas contra a 
dissecação.
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Resumo:  
 
A análise citogenética associada a técnicas de biologia molecular tem sido um importante 
instrumento utilizado para esclarecer o status taxonômico e evolutivo de algumas espécies do 
gênero Anastrepha, uma vez que são morfologicamente muito similares, existindo complexos de 
espécies crípticas dentro do gênero. O objetivo deste trabalho foi caracterizar e descrever o 
cariótipo de A. alveata Stone pertencente ao grupo spatulata. Os cromossomos mitóticos 
analisados foram obtidos de gânglios cerebrais e discos imaginais de larvas no terceiro instar de 
Anastrepha alveata Stone coletadas em frutos de Ximenia americana infestados. O tecido foi 
dissecado em solução salina 1% corados com Giemsa 5%. As metáfases foram fotografadas com 
microscópio triocular no programa Motic Images Plus 2.0. As medições dos cromossomos foram 
feitas com o programa Image Tool 3.0. O comprimento relativo dos cromossomos foi calculado 
através do percentual de cada cromossomo em relação à soma do comprimento de todos os 
cromossomos. A análise dos cromossomos mitóticos da espécie revelou um número diplóide igual 
a 12 (10 autossomos + 2 XX ou XY), sendo quatro pares sub-metacêntricos e um acrocêntrico. O 
cromossomo X é metacêntrico e o Y acrocêntrico. Os resultados mostram que o cariótipo de A. 
alveata difere de A. pickeli e A. montei espécies do seu grupo intragenérico que apresentam 
número cromossômico igual a oito, sendo similar a A. spatulata que tem número cromossômico 
igual a 12. 

Palavras chave: Anastrepha alveata, cariótipo, Ximenia americana



CÓDIGO: SB0823 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE FILMES À BASE DE XILANA E EUDRAGIT® S-100 PARA 
REVESTIMENTO DE COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 
ALUNO: MONIQUE C. S. GOMES (07244427409) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)  
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)  
CO-AUTOR: PENELOPE DE LIMA BEZERRA (06340901433)

 

Resumo:  
 
O revestimento de comprimidos e grânulos consiste na aplicação de material polimérico à 
superfície destes a fim de modificarem suas características organolépticas, conferir proteção física 
ou química ao fármaco e, ainda, controlar a liberação do mesmo. O objetivo desse trabalho foi 
desenvolver um filme contendo dois polímeros – um gastroresistente e um degradado no cólon, 
Eudragit® S-100 e xilana, respectivamente, a fim de se obter um revestimento cólon-específico. 
Para obtenção dos filmes dissolveu-se 300mg de sorbitol, um agente plastificante, em 30mL de 
água destilada sob agitação magnética. Em seguida, foi adicionado 400mg de Eudragit® S-100 e 
mantida a agitação magnética por 10 minutos. Por fim, solubilizou-se 400mg de xilana no mesmo 
becker sob agitação magnética a 90°C por 15 minutos. A solução foi transferida para placas de 
Petri colocadas em estufa e dessecador, separadamente, para secagem. O mesmo procedimento foi 
realizado utilizando 600mg de sorbitol. Após 48 horas, tanto as amostras secas em estufa quanto 
em dessecador, preparadas com 300mg de sorbitol, se mostraram quebradiças. A preparação dos 
filmes utilizando 600mg de sorbitol obteve filmes resistentes a uma maior tensão. Os filmes 
apresentavam aspecto translúcido, coloração caramelo e superfície macroscopicamente 
homogênea. Portanto, conclui-se que é possível a obtenção de filmes à base de xilana e Eudragit® 
S-100 fisico-quimicamente estáveis para o revestimento de comprimidos para liberação 
prolongada.
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Resumo:  
 
Estudos da ecologia comportamental associado ao conhecimento da biologia de moscas-das-frutas 
são fundamentais para se entender o valor do comportamento e sobrevivência do indivíduo. Além 
do apelo econômico, para implementar técnicas de monitoramento de insetos pragas, estes estudos 
podem esclarecer processos de especiação e diferenças filogenéticas no gênero. O estudo teve 
como objetivo caracterizar o comportamento de acasalamento de A. alveata. Os espécimes foram 
obtidos de frutos de Ximenia americana. Adultos foram colocados em caixas de acrílico 
submetidos a um ciclo claro: escuro 12:12 (750:0 lux) e temperatura de 26 ± 2 oC. As observações 
foram realizadas durante cinco dias utilizando-se a técnica de todas as ocorrências, registrando-se 
a freqüência, duração e horário dos comportamentos de corte e cópula. Durante a escotofase o 
comportamento de acasalamento foi observado com auxílio de luz vermelha 15W. Os dados foram 
analisados utilizando-se o teste de Friedman ANOVA e em caso de significância, o teste de 
Wilcoxon. O nível de significância adotado para as comparações foi de p�0,05. O comportamento 
sexual de A. alveata inicia-se no final da fotofase prolongando-se durante a primeira metade da 
escotofase. Os episódios de corte apresentaram uma maior freqüência às 16:00 h e a cópula às 
17:00 e 18:00 h. Os machos se agrupam em uma área de exibição comum para atrair as fêmeas, 
caracterizando a formação de lek para esta espécie. 
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Resumo:  
 
Tiorredoxinas são oxidoredutases de baixo peso molecular, cerca de 14kDa, presentes em todos os 
organismos. A formação de um ditiol no seu sítio ativo característico, WCGPC, torna-as oxidadas 
quando doam hidrogênio para a ruptura de pontes dissulfetos em outras enzimas envolvidas em 
diferentes processos celulares. Em plantas, as tiorredoxinas são codificadas por genes nucleares 
constituindo famílias multigênicas. No transcriptoma da cana-de-açúcar, foram identificadas sete 
tiorredoxinas do tipo h pela anotação automática. Cinco delas apresentam altíssimas homologias 
de seqüência entre si sugerindo tratar-se de um único gene. O objetivo deste trabalho foi, através 
de experimentos in silico, observar se essa situação de polimorfismo encontrado na cana-de-açúcar 
também ocorria em outras espécies da família Poacea (Gramínea). Neste sentido, foram feitos 
alinhamentos das seqüências protéicas de um dos genes de tiorredoxina h da cana-de-açúcar contra 
o banco de dados de EST de cevada, milho, arroz, trigo e sorgo, e o alinhamento dessas seqüências 
obtidas contra o respectivo banco de dados de cada espécie. Para isso, foram utilizados os 
programas tBLASTn, responsável pelo alinhamento de seqüências protéicas; e o GenScan, que 
oferece a seqüência protéica a partir de uma seqüência de nucleotídeo. Assim, pode-se observar 
que o polimorfismo encontrado na cana-de-açúcar não é encontrado em outras espécies de 
gramíneas, sugerindo que essa situação seja restrita a Sacharum sp.
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Resumo:  
 
Espécies reativas de oxigênio(ERO) são subprodutos do metabolismo celular, gerados 
continuamente pelos organismos aeróbicos e com a capacidade de agirem sobre macromoléculas 
celulares, como proteínas, lipídios e ácidos nucléicos, ocasionando, normalmente, modificações 
deletérias à célula. O oxigênio singlete, 1O2, é uma das formas mais reativas do oxigênio 
molecular com a capacidade de provocar modificações nas bases do DNA, resultando em 
mutações. O trabalho teve como objetivo caracterizar a ação dessa molécula sobre o DNA e 
avaliar o seu potencial de citotoxidade e mutagenicidade, possibilitando uma melhor compreensão 
acerca dos mecanismos de ação de EROs e de um sistema de reparo de DNA envolvido no estresse 
oxidativo. Assim, cepas de E. coli deficientes e proficientes na enzima de reparo MutY foram 
inoculadas em meio LB e expostas a 1O2, gerado em meio extracelular pela exposição do azul de 
metileno (15µM) à luz visível nos tempos de 0, 5, 10 e 15 minutos. Após o tratamento, foram 
plaqueadas em meio LB-ágar com seus respectivos antibióticos para verificar a taxa de 
sobrevivência e em meio acrescido de rifampicina, utilizado para seleção de mutantes, para a 
obtenção da freqüência de mutação. Depois de mantidas à 37ºC por 16-18 horas, verificou-se uma 
redução do número de colônias no decorrer do tempo de exposição com o aumento concomitante 
do número de mutantes. Portanto, conclui-se que a exposição ao oxigênio singlete causa 
citotoxidade e possui ação mutagênica. 
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Resumo:  
 
Refletir sobre a relação que cada indivíduo tem com seu corpo, principalmente considerando o fato 
de que a sociedade impõe comportamentos e valores levando as pessoas a almejarem tais 
exigências. A pesquisa foi do tipo exploratória, utilizando-se como técnica de pesquisa o 
questionário “Observando seu corpo”, adaptado para a aplicação com escolares. Realizamos o 
trabalho em 13 escolas polos das zonas sul, leste e oeste. A análise dos dados permitiu identificar 
que os escolares apresentam uma negação ao seu próprio corpo, sentindo-se constrangidos com 
sua aparência, evidenciando-se um percentual de 77,9% para o ensino fundamental e 35% para o 
ensino médio nesses itens. Observamos, ainda, que os escolares necessitam reafirmar sua imagem 
corporal olhando-se no espelho com muita freqüência (77,7% para o ensino fundamental e 60% 
para o ensino médio), evidenciando, também, que acreditam na beleza física como sendo muito 
importante na vida cotidiana das pessoas, sentido, inclusive, a necessidade de modificar alguma 
parte do seu corpo para atender tal perspectiva. Os dados mostram, em linhas gerais, que os 
escolares têm várias insatisfações com seu próprio corpo ou partes dele. Tal fato pode ser 
estimulado pelos constantes apelos da mídia em padronizar um tipo de corpo ideal, pautado em 
uma beleza externa em que a aparência torna-se fundamental. 
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Resumo:  
 
Este trabalho apresenta um estudo sobre o Perfil Epidemiológico da área 12 da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), do bairro de Nova Cidade, Natal/RN. Tem por objetivo identificar os aspectos 
sócio-demográficos e de saúde da população. A pesquisa do tipo quantitativa foi concretizada 
mediante entrevista com os agentes de saúde da área, dados do Sistema de Informação de Atenção 
Básica e observação sistematizada do ambiente durante visitas domiciliares. Quanto à 
caracterização sócio-demográfica predominaram sexo feminino (51,04%), faixa etária de 20-39 
anos (67,35%), 100,00% das crianças (7-14 anos) estão matriculadas na escola, sendo 71,59% os 
alfabetizados acima de 15 anos, casas construídas com tijolo adobe (99,58%), população com água 
sem tratamento (50,68%), abastecimento de água e a utilização da rede elétrica (100,00%), sistema 
de esgoto (49,42%) e fossa séptica (49,42%), e a maior parte do destino do lixo se dá através da 
coleta (96,65%). Sobre os indicadores de saúde, identificou-se casos de hipertensão arterial 
(9,76%), diabetes (2,08%), gestantes (4,77%), alcoolismo (3,15%). A área pesquisada apresenta 
índices demográficos que seguem a tendência nacional, os indicadores de saúde refletem as 
péssimas condições sócio-econômicas da área abrangida pela UBS. Esses dados são importantes 
para nortear estratégias relativas à melhoria da qualidade de vida da população visando promover 
mudança no perfil epidemiológico desta com a elaboração de ações de prevenção e educação em 
saúde.
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Resumo:  
 
O objetivo deste estudo foi identificar riscos para o meio ambiente e a saúde humana propondo 
alternativas de soluções para os diversos transtornos apresentados nas dependências do Centro de 
Biociências (CB) da UFRN. O estudo realizou-se mediante um total de 07 entrevistas distribuídas 
entre estudantes, funcionários e professores, e através da observação sistematizada. A análise dos 
dados permitiu identificar os seguintes riscos ao ambiente e à saúde humana: manutenção 
deficitária das instalações hidráulicas dos banheiros, higiene precária dos bebedouros, condições 
de higiene falhas da cantina, sujeira nas salas de aula, risco de incêndio devido à vegetação seca ao 
lado do biotério, proximidade dos laboratórios de radioatividade ao setor administrativo, 
manipulação de lixo radioativo sem o uso do equipamento de proteção individual apropriado, falta 
de local adequado para o descarte de materiais tóxicos e a falta de consciência ambiental dos 
estudantes apesar da presença de lixeiras de coleta seletiva. O estudo concluiu que a estrutura, em 
geral, do CB se apresenta em bom estado quanto à limpeza, ventilação e iluminação, entretanto, a 
má educação de alguns estudantes é que se revela um problema. O não recebimento de adicional 
insalubridade merece atenção devido ao alto risco e insatisfação a que se expõem muitos 
profissionais. Por fim, em consenso quanto à problemática do lixo, elaborou-se um plano de 
educação ambiental para trabalhar a coleta seletiva do lixo com ação cidadã.
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Resumo:  
 
A Bauhinia monandra, popularmente conhecida como “pata-de-vaca”, é utilizada para o 
tratamento do diabetes. Seu uso está associado ao retardo e redução dos efeitos das complicações 
dessa síndrome. O objetivo deste trabalho foi avaliar o provável potencial antioxidante do extrato 
aquoso das folhas da Bauhinia monandra em ratos diabéticos experimentais por streptozotocina. 
Foram utilizados ratos Wistar machos (n=15), com peso corporal entre 250-350 g, 
randomicamente divididos em três grupos: controle (C), diabético experimental (D) por STZ (via 
intraperitoneal_45mg/kg) e diabético tratado (DT) com o extrato aquoso de B. monandra. Os 
animais foram sacrificados num período de 30 dias após a instalação do diabetes mellitus. 
Realizou-se a avaliação dos produtos das substâncias reativas ao ácido Tiobarbitúrico (SRAT) em 
plasma e determinou-se o conteúdo de Glutationa (GSH) em sangue total de animais controles, 
diabéticos e diabéticos tratados. Os valores de SRAT para o grupo DT apresentou-se reduzido 
(0,1004 M/cm-1.mL ± 0,01186) em relação ao grupo D( 0,234 M/cm-1.mL ± 0,040457) . O 
conteúdo de GSH no grupo DT apresentou um aumento significativo (0,76356383 mmol-1 ± 
0,3791 ) quando comparado ao grupo D (0,453782 mmol-1 ± 0,109). Concluiu-se que o 
tratamento com o extrato aquoso das folhas de B. monandra promoveu uma melhora das defesas 
antioxidantes, refletida pelo aumento do conteúdo de GSH e redução dos níveis plasmáticos de 
SRAT no grupo DT, comparado ao grupo D.
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Resumo:  
 
O presente trabalho teve como proposta analisar o impacto de fatores do ambiente familiar sobre o 
nível de desempenho educacional de estudantes de ensino médio da Escola Municipal Professor 
Ulisses de Góes (EMPUG), da cidade de Natal-RN, no ano de 2005. A pesquisa levou em 
consideração fatores socioeconômicos e familiares, além de considerar, em seu escopo, o Projeto 
Nova Descoberta (PND), que tem por objetivo produzir a melhoria do desempenho escolar de 
estudantes de ensino fundamental a partir da prática desportiva. Foram comparadas amostras de 
alunos atuantes no PND e não atuantes. Na análise estatística aplicou-se os testes t e Qui-quadrado 
de Pearson, com nível de significância de 5%. Os resultados mostraram a existência de algumas 
evidências da influência do PND no desempenho escolar dos alunos, porém, não foram 
encontradas associações estatisticamente significativas, pelo teste t, entre as amostras de alunos. 
Os resultados do teste Qui-quadrado para investigar a associação das características 
sociodemográficas dos pais no desempenho escolar dos alunos, também não apresentaram 
resultados estatisticamente significantes ao nível de 5%, obtendo-se, apenas, um indicativo de que 
os fatores sociodemográficos, associados às famílias/pais como ter uma melhor escolaridade, estar 
com alguma renda fixa, possuir renda acima de 3 s.m., dentre outros, podem influir positivamente 
no rendimento acadêmico do aluno. 

Palavras chave: Prática esportiva e família., Programa de incentivo ao espor, Prática esportiva e 
desempenho
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Resumo:  
 
Com o projeto Genoma SUCEST foi encontrado 05 possíveis clusters com homologia à proteína 
3-Metil-Adenina. Esta tem um papel importante no reconhecimento de lesões por agentes 
alquilantes, que metilam a adenina na posição 3’, que não é reconhecida pela DNA-polimerase. Os 
objetivos foram, através de uma análise in silico, verificar a identidade e presença de domíneos 
funcionais destes cDNAs homólogos a 3-metil-DNA-glicosilase, e depois realizar ensaios de 
complementação bacteriana. Em cana-de-açúcar foi encontrado 5 clusters, no genoma de 
A.thaliana 6 seqüências, em milho 8 e em arroz 7 seqüências. Para a proteína scTAGI.5 a 
identidade protéica variou de 50% a 78% em Arroz, e em Arabidopsis thaliana variando de 44% a 
51%. Para o Milho foi encontrada uma identidade nucleotídica em scTAGI.5 de 69% a 92%. Para 
a complementação bacteriana foram utilizadas as cepas: proficiente em reparo AB1157 e 
deficiente em reparo BW535, contendo o plasmídeo pBC com ou sem o cDNA scTAGI.5. As 
bactérias foram tratadas com o mutágeno 10 mM MMS no tempo de 0, 3 e 5 min., e 
posteriormente plaqueadas na diluição de 10-4. Os resultados mostram que o cDNA scTAGI.5 é 
capaz de complementar a cepa BW535 tanto em 3 min como em 5 min de tratamento. Os 
resultados mostraram que a proteína 3-metil-adenina-glicosilase é extremamente importante para 
plantas, já que esta se encontra altamente duplicada; o próximo passo é realizar o ensaio de 
complementação destas cepas contendo o cDNA scTAGI.1 de cana-de-açúcar.
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Resumo:  
 
O estudo teve como objetivo estimar o nível geral de atividade física (NGAF) e o consumo 
alimentar de escolares entre 7 e 12 anos de idade através do questionário Dia Típico de Atividade 
Física e Alimentação, além de analisar possíveis associações com o IMC. Participaram do estudo 
258 escolares (8,86 ±1,18 anos) de uma escola privada da Zona Sul de Natal, sendo 140 meninos. 
O questionário foi aplicado de forma coordenada, mediante o auxílio de uma versão ampliada, por 
um único avaliador em horário de aula. As medidas de massa e estatura foram tomadas no mesmo 
dia, após aplicação do questionário. A atitude em relação ao exercício foi positiva na quase 
totalidade (97,6%) dos indivíduos. O meio de transporte para a escola mais relatado foi o “carro” e 
o “transporte escolar/ônibus”, enquanto apenas 12% dos indivíduos relataram ir para escola de 
forma ativa. O consumo de alimentos que possuem uma alta densidade energética e de gorduras 
(doces, biscoitos, pizza, hambúrguer, refrigerante e massas) foi próximo ou maiores que 50% no 
lanche da manhã e da tarde, e no jantar. A média do NGAF foi de 72,5 (±30,6) para as meninas e 
89,5 (±37,2) para os meninos. Todas as atividades físicas, com exceção de “andar de skate”, foram 
relatadas por mais de 50% das crianças. Cerca de 23% das crianças apresentaram sobrepeso ou 
obesidade. De maneira geral, não foram encontradas associações significativas entre o nível de 
atividade física e o estado nutricional. 
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Resumo:  
 
As borboletas são lepidópteros diurnos indicadores de biodiversidade e qualidade ambiental. De 
acordo com a Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, das 269 
espécies ameaçadas da Mata Atlântica, 55 são borboletas. Destas, 10 estão ameaçadas na região 
Nordeste. A praia de Búzios, situada no litoral sul do Rio Grande do Norte, a 35 km de Natal, é 
uma região de expansão imobiliária e turística, o que está acarretando na destruição dos 
ecossistemas locais associados à Mata Atlântica - Dunas, Restinga e Tabuleiro Litorâneo. O 
presente trabalho visa contribuir com pesquisas nesta região, onde há poucos registros da 
lepidopterofauna. Foram estudados indivíduos de três famílias de borboletas: Nymphalidae, 
Pieridae e Papilionidae. De janeiro a outubro de 2005 foram feitas 15 saídas de campo sazonais, 
perfazendo um total de 90 horas de coleta. Os indivíduos foram visualizados e registrados, e se 
necessário coletados com rede entomológica para identificação. Também houve espécimes 
coletados para compor uma Coleção Científica, que se encontra na Sala das Coleções do 
Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFRN. Foram registrados 333 indivíduos, 
distribuídos em 8 subfamílias, 13 gêneros e 18 espécies: 248 pertencentes à família Nymphalidae, 
sendo 5 subfamílias, 8 gêneros e 8 espécies; 53 Pieridae, sendo 2 subfamílias, 3 gêneros e 7 
espécies; e 32 Papilionodae, sendo 1 subfamília, 2 gêneros e 3 espécies.
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Resumo:  
 
Testes de toxicidade são utilizados na determinação e avaliação da capacidade de um agente 
tóxico em produzir efeitos deletérios nos organismos vivos. Para maior confiabilidade destes testes 
é necessária a detecção do nível padrão de sensibilidade dos organismos-teste diante de uma 
substância de referência. Neste contexto, a definição da faixa de sensibilidade do cultivo de M. 
juniae frente à substância de referência sulfato de zinco (ZnSO4) é de fundamental importância no 
controle de qualidade de testes ecotoxicológicos. Com esta finalidade, foi estabelecida a carta 
controle de sensibilidade para o M. juniae cultivado no ECOTOX-LAB/DOL/UFRN através de 18 
testes de toxicidade aguda realizados no período entre novembro de 2005 e junho de 2006. As 
CL50-96h (concentrações letais a 50% dos organismos expostos durante 96 horas) obtidas em 
cada teste apresentaram um valor médio de 0,32 mgZn/L, com um desvio padrão de 0,06 e 
coeficiente de variação de 18,7%. O intervalo de sensibilidade estabelecido para os organismos 
cultivados foi de 0,20 a 0,44 mg Zn/L. Esses valores encontram-se dentro dos limites estabelecidos 
para testes de toxicidade com esta espécie, o que demonstra que este laboratório está capacitado 
para a execução de testes de toxidade utilizando o M. juniae com várias outras substâncias tais 
como produtos químicos, efluentes, amostras ambientais e fluidos de perfuração. 
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Resumo:  
 
As infecções causadas por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA) representam 
um grave problema de saúde pública mundial e a vancomicina tem sido a droga de escolha do 
tratamento dessas infecções. Na última década o surgimento de MRSA com resistência 
intermediária heterogênea à glicopeptídeos (hGISA) foi detectado em alguns países, inclusive no 
Brasil, e tem recebido especial atenção, não apenas pela dificuldade no tratamento mas pela 
possibilidade de disseminação dessa resistência. Este trabalho teve o objetivo de triar cepas de 
MRSA visando identificar hGISA coletadas em ambiente hospitalar, armazenadas na bacterioteca 
do laboratório de bacteriologia médica (LaBMed) do DMP/CB/UFRN. A cultura a ser testada foi 
incubada a 35ºC por 24h em caldo BHI e depois ajustada em salina à escala 0,5 de MacFarland. 
Em seguida 100�L dessa suspensão foi inoculada em agar BHI com 4 �g/mL de vancomicina e 
com 8�g/mL de Teicoplanina, respectivamente, incubadas a 35ºC e observado o crescimento em 
até 48h. Das 100 cepas avaliadas nesse estudo, nenhuma delas apresentou crescimento bacteriano 
em agar BHI com vancomicina e teicoplanina respectivamente, sendo consideradas sensíveis aos 
glicopeptídeos. Concluímos que triagem como esta devem ser realizadas como parte de um amplo 
programa de vigilância epidemiológica no intuito de prevenir a disseminação de cepas hGISA, 
GISA e GRSA.
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Resumo:  
 
Introdução: O protocolo EDSTAC (Endocrine Disruper Screening and Test Advisory Comittee) é 
um modelo experimental largamente utilizado na caracterização de disrruptores endócrinos. A 
hormonioterapia no tratamento do câncer de mama compreende uma classe farmacológica com 
atividade antiestrogênica e, conseqüentemente, com ação de disrrupção hormonal. Objetivo: 
Aplicação do protocolo EDSTAC na caracterização do perfil de atividade do tamoxifeno 
(antagonista do receptor de estrógeno), exemestano (inativador da enzima aromatase) e anastrozol 
(inibidor competitivo da aromatase). Metodologia: Foram usadas 20 ratas da raça wistar com 21 
dias de nascidas pesando em media 35g. Elas foram divididas em 4 grupos de acordo com o 
medicamento administrado. Os medicamentos foram administrados durante 20 dias por via oral, 
sendo a concentração de 0,02mg para o exemestano e 0,2mg para o anastrozol e tamoxifeno. 
Resultados: O tempo de abertura vaginal mostrou-se estatisticamente significativo para o grupo 
tamoxifeno (27 dias) em relação ao controle (39 dias), como também observou-se diferença em 
relação ao peso do útero e ovários dos animais tamoxifeno, exemestano e anastrozol em relação ao 
controle. No entanto, o método não mostrou diferença entre os grupos exemestano e anastrozol. 
Conclusão: O ensaio EDSTAC só se mostrou eficaz na caracterização do tamoxifeno em relação 
aos outros fármacos, mas não permitiu a diferenciação entre os inibidores da aromatase 
(exemestano e anastrozol)
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Resumo:  
 
Os camarões Litopenaeus vannamei são eurialinos, pois suportam uma grande variação de 
salinidade. No RN, a salinidade dos viveiros onde esses camarões são cultivados varia de 
condições de oligo a hipersalinidade. A despeito dessa osmorregularidade, mudanças na salinidade 
podem afetar o sistema imune do camarão tornando-o suscetível às infecções. O sistema imune 
dos camarões é mediado por mecanismos celulares e humorais, ambos, presentes na hemolinfa, 
onde se encontram os hemócitos, células fagocíticas e as lectinas, com atividade aglutinante. No 
presente estudo, avaliamos o número de hemócitos totais (THC) e a atividade aglutinante do soro 
de camarões cultivados em viveiros com salinidade de 0%o e de 45%o. A contagem de 
células/mm3 de hemolinfa foi feita de modo semelhante à realizada para glóbulos brancos em 
câmara de Neubauer e a atividade aglutinante das lectinas foi realizada pelo método de 
hemaglutinação direta, utilizando-se hemácias do tipo A. A média do THC dos camarões 
cultivados no viveiro com salinidade 0%o foi 8.454 céls/ mm3 e a média da atividade aglutinante 
foi de 30, enquanto que, nos viveiros cuja salinidade foi de 45%o, os camarões obtiveram uma 
média do THC de 22.843 céls/ mm3 e um título médio de 67 na atividade aglutinante. Estes dados 
sugerem que o cultivo de camarões Litopenaeus vannamei em condições de oligossalinidade 
promove um decréscimo na THC e na atividade aglutinante do soro, podendo torná-los mais 
suscetíveis às infecções. 
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Resumo:  
 
O tamoxifeno (TAM) é o agente mais prescrito no mundo para a prevenção e tratamento do câncer 
de mama, que é a segunda principal causa de morte por câncer em mulheres. O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar o efeito do tamoxifeno associado ao DM no metabolismo mineral e 
ósseo. Utilizamos 32 ratos Wistar fêmeas (180 - 250g) divididos em 4 grupos (C, T, D, DT), dos 
quais foram avaliados parâmetros bioquímicos associados ao Diabete e ao metabolismo ósseo, 
alem da eletroforese das proteinas durante o período de 60 e 90 dias. A hiperglicemia associados 
ao quadro de poliúria, polifagia e polidipsia, bem como a notável perda da massa corpórea 
comprovaram o estado diabético dos animais. Houve um aumento da atividade sérica da fosfatase 
alcalina para os animais diabéticos e diabéticos tratados com TAM, entretanto o cálcio e o 
magnésio não apresentaram alterações. Com exceção do grupo controle, todos apresentaram uma 
diminuição da fração albumina associada ao aumento das frações alfa-1, alfa-2 e Beta globulina. 
De acordo com os resultados, temos um estado de desequilíbrio entre a formação e a reabsorção 
óssea. Em relação ao perfil eletroforetico não foi observado efeito somatório do tratamento com 
tamoxifeno e o diabete melito.
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Resumo:  
 
Um dos problemas enfrentados na carcinicultura são as doenças infecciosas de etiologia viral que 
podem causar grandes perdas econômicas. Entre os vírus que acometem o camarão Litopenaeus 
vannamei, está o Vírus da Infecção Hipodermal e da Necrose Hematopoiética (IHHNV) que 
promove anormalidades no crescimento e desenvolvimento desse animal. Os mecanismos de 
defesa dos crustáceos, particularmente, para infecções virais são pouco entendidos. Considerando 
que esse vírus é endêmico no nosso Estado, o presente trabalho avaliou o número de hemócitos 
totais e o tempo de coagulação da hemolinfa dos camarões Litopenaeus vannamei em cultivos com 
ocorrência do IHHNV. Dos 138 camarões, cujo DNA foi extraído e submetido a PCR para 
detecção do IHHNV, 35,5% foram positivos para este vírus. Todos os camarões do estudo tiveram 
a hemolinfa coletada para determinação do tempo de coagulação e realização da contagem total e 
hemócitos (THC). A média do THC e do tempo de coagulação se mostrou menor nos animais 
infectados pelo IHHNV, quando comparados com os camarões sadios. Os dados sugerem que a 
presença da infecção por IHHNV pode comprometer a imunidade dos camarões. 

Palavras chave: IHHNV, hemócitos, tempo de coagulação



CÓDIGO: SB0879 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DA FLORA E DA HERPETOFAUNA DO MUNICÍPIO DE 
SERRA DE SÃO BENTO - RN 
ALUNO: NAAMA PEGADO FERREIRA (06568442488) 
ORIENTADOR: ROSANGELA GONDIM D´OLIVEIRA (10629343420)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA TERESA NASCIMENTO DE MEDEIROS (01189305402) 

 

Resumo:  
 
Durante a realização do Projeto Trilhas Potiguares 2006, no município de Serra de São Bento - RN 
foram coletados exemplares de cobras e inflorescências na Mesorregião da Borborema Potiguar. 
Este trabalho objetiva identificar as espécies que foram coletadas antes e durante a realização do 
referido projeto. Os materiais utilizados para coleta e conservação das espécies de cobras foram 
tubos Falcon com àlcool a 70% e para coleta floristica: prensa, jornal, papelão e bloco de 
anotações. As identificações foram realizadas no laboratório de herpetologia e no herbário do 
Departamento de Botânica, Zoologia e Ecologia da UFRN. Com os dados obtidos foi 
confeccionado um atlas informativo sobre esta biodiversidade que foi colocado à disposição da 
comunidade do município, com informações sobre a biologia de cada espécie.
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Resumo:  
 
A avaliação do ciclo estral de ratas wistar (Rattus norvegicus albinus, Rodentia mammalia) é uma 
ferramenta útil em estudos de fisiologia reprodutiva. O ciclo pode ser caracterizado 
microscopicamente em quatro fases de acordo com os tipos celulares observados (pro-estro, estro, 
meta-estro e diestro). A dinâmica do ciclo pode ser afetada por fatores estressores como 
luminosidade e exercício físico. O objetivo do trabalho foi determinar a influência do exercício 
físico (1 hora de natação forçada/dia por 30 dias) nas fases do ciclo. As ratas wistar foram 
divididas em dois grupos: um controle (n=5) e outro submetido ao exercício físico (n=5). A coleta 
vaginal de ambos os grupos foi feita dariamente durante 30 dias e em seguida analisou-se o 
esfregaço a fresco. Os animais submetidos ao exercício apresentaram uma duração maior do ciclo, 
em torno de 4, 8 +/- 0, 8 dias contra 4,0 +/- 0,2 do grupo controle (p < 0, 01 Teste t de Student) e 
os sedentários mostraram um ciclo mais sincronizado. Em relação à freqüência relativa das fases 
do ciclo, o diestro mostrou-se significativamente mais extenso nos animais exercitados. Com isso, 
conclui-se que o contato com a água pode ter afetado a capacidade olfativa das ratas exercitadas, o 
que determinou a falta de sincronicidade do ciclo. Além disso, possivelmente o exercício poderia 
está depletando os níveis estrogênicos, implicando em uma maior extensão do diestro e do ciclo 
como um todo.
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Resumo:  
 
A alimentação é essencial ao desenvolvimento físico e ao aprendizado, principalmente na infância. 
Entretanto, muitas crianças não têm acesso apropriado aos alimentos e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) aparece como uma das estratégias do governo Federal, para fornecer 
aos escolares uma alimentação cada vez mais adequada, no período do dia em que permanecem na 
escola. O controle de aceitabilidade do cardápio demonstra o grau de satisfação da clientela, bem 
como avalia cobertura alimentar, desperdícios e sobras. Segundo Teixeira(2004) cardápios com 
resto/ingestão maior que 10% são considerados de baixa aceitação. Assim, o estudo avaliou 
através do resto/ingestão as preparações mais aceitas, bem como verificou desperdício e custo 
desperdício das refeições. Sendo realizado em 72 escolas do Município de Natal-RN no período de 
2004 a 2006. Foram escolhidos três cardápios aleatórios em cada escola, e obtidos valores de 
quantidade total produzida, desperdício (sobra limpa e rejeito em Kg), porção servida e custo das 
preparações, sendo posteriormente analisados as médias por zonas administrativas, no que diz 
respeito à aceitação e desperdício. Os resultados mostraram que não houve muita diferença entre 
as zonas e que preparações mais simples tipo lanches são mais aceitas pelos escolares que as 
refeições mais elaboradas, sendo estas as que obtiveram também maior desperdício. O excesso de 
sobras foi decorrente tanto da falta de planejamento, quanto da não aceitação. 
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Resumo:  
 
O presente trabalho tem o objetivo de descrever o acompanhamento domiciliar do crescimento e 
desenvolvimento (CD) da uma criança, portadora de síndrome de Down (SD) a partir de 
assistência de enfermagem.Trata-se de um estudo de caso sobre um bebê com SD e fenda palatina, 
residente no bairro de Felipe Camarão, Natal/RN. O instrumento utilizado foi a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, aplicado durante quatro encontros domiciliares.A partir da 1º visita 
domiciliar obteve o diagnostico de enfermagem, dentre outros: baixo ganho ponderal devido à 
dificuldade de sucção por causa da fenda palatina e da SD.Orientou-se a mãe a continuar em 
aleitamento materno exclusivo, diminuir a manipulação com o recém-nascido(rn) e dar somente 
um banho por dia.Na segunda visita foi destacado, dentre outros diagnósticos, ansiedade materna 
relacionada aos cuidados com o rn e baixo ganho ponderal. Dialogou-se com a mãe sobre os 
cuidados com o rn e, que o rn portador de SD tem um ganho de peso mais lento do que os outros 
bebês.Orientou-se para que ela oferecesse leite materno no copinho, reforçamos as orientações 
dadas na visita anterior. Nas duas visitas subseqüentes o principal diagnóstico de enfermagem foi 
bom ganho ponderal.Diante do caso, verificou-se a diminuição da ansiedade materna e incentivou-
se a mãe a continuar em aleitamento materno, dialogou-se com a mãe sobre a importância de 
integrar o rn ao meio social,incentivando o seu desenvolvimento e crescimento. 
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Resumo:  
 
A coincidência de diferentes fenótipos em uma população constitui-se no fenômeno do 
polimorfismo. A borboleta Heliconius erato apresenta polimorfismo cromático em suas asas, com 
variações no número de manchas vermelhas nas asas posteriores. Estudos prévios, realizados no 
Rio Grande do Sul e em São Paulo, mostram que a freqüência das mesmas muda ao longo do ano. 
Como as populações de Heliconius erato experimentam grandes diferenças sazonais em 
temperatura e pluviosidade, nosso o estudo tem por objetivo quantificar o grau de variabilidade 
temporal na expressão deste polimorfismo. Para tanto, um programa de marcação e recaptura foi 
conduzido em duas épocas, a primeira na estação seca (jan-fev) e, a segunda, na estação chuvosa, 
jun-ago. As borboletas foram coletadas por meio de redes entomológicas e seu fenótipo (número 
de manchas na asa), bem como comprimento alar, sexo e idade, foram anotados. A freqüência das 
manchas nas duas estação foi comparada usando-se o teste do qui-quadrado. Houve diferença 
significativa na freqüência de manchas vermelhas (“red raylets” [face inferior], X2=20,9, gl=5, P 
< 0,0001), ao passo que a freqüência de manchas de borda e da face superior não diferiu 
significativamente entre as duas épocas de coleta. Presumivelmente, variações abióticas são as 
causas destas diferenças, embora ainda não tenhamos detectado quais fatores são responsáveis. 
Investigações futuras tentarão desvendar essas questões
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Resumo:  
 
O objetivo do estudo é desenvolver o processo de enfermagem na família do lactente com 
escabiose e baixo peso, residente do Bairro de Felipe Camarão, localizado no Distrito Oeste de 
Natal/RN e discutir as condutas de enfermagem das visitas domiciliares. Trata–se de um estudo de 
caso, através de um instrumento denominado de Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE). A partir do atendimento ambulatorial, diagnosticou-se integridade da pele alterada, devido 
lesões papulares eritematosas sugestivas de escabiose e o de crescimento e desenvolvimento 
alterado devido baixo peso. Para investigação do caso, realizou-se três visitas domiciliares, visto 
que, a genitora mostrava-se resistente em retornar às consultas e a escabiose tinha recidivas na 
família. Nas visitas domiciliares, destacou-se o diagnóstico de enfermagem condições sócio–
econômicas desfavoráveis, diante dos condicionantes e determinantes incentivou-se aleitamento 
materno que se configura como uma solução econômica e acessível para o baixo peso infantil. 
Para a resolutividade da escabiose, dialogou-se com a mãe sobre cuidados de higienização do 
ambiente e pessoal, o uso da terapêutica medicamentosa e articulou-se ações intersetorias junto a 
assistente social da Unidade de Saúde, a fim de intervir nas precárias condições de saneamento e 
moradia, no entanto, essas ações intersetoriais não foram implementadas mostrando a resistência 
dos profissionais em intensificar as articulações. 
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Resumo:  
 
Os caranguejos ermitões, também conhecidos como pagurus ou eremitas, são crustáceos que 
possuem abdôme mole e por isso se adaptaram à ocupação de conchas vazias de moluscos 
gastrópodes. Essas servem como abrigo e proteção contra possíveis predadores. Habitam desde os 
mares polares até os tropicais, sendo encontrados em estuários, baías e em enseadas. O presente 
trabalho tem como objetivo fazer um inventário das espécies de ermitões encontradas na praia de 
Búzios, município de Nísia Floresta,RN, assim como analisar a diversidade de conchas utilizadas 
por eles. As amostragens foram realizadas durante o mês de agosto em dois pontos da praia, por 
mergulho livre, com um esforço de dois coletores, num período de 30 minutos por área. Os 
animais coletados foram colocados em recipientes de vidro e levados até a beira da praia, para 
serem contados e identificados ainda dentro das conchas, que também foram identificadas. 
Espécies como Clibanarius vittatus, Pagurus sp. e outra ainda não identificada, foram encontradas, 
sendo a primeira a mais abundante em ambos os pontos, representando 92,6% do total. Com 
relação às conchas, foram encontradas Cerithium atratum, Tegula viridula, Thaís sp., Voluta 
ebraea, Hastula cinerea, dentre outras. Notou-se uma maior preferência pelas conchas da espécie 
Cerithiun atratum. É importante ressaltar que a maioria dos exemplares coletados era juvenil, 
indicando que possivelmente a área consiste em um berçário para esse animal. 
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Resumo:  
 
Esse estudo foi realizado no sentido refletir sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN) e Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), como também o 
custo-beneficio desse procedimento.O transplante renal é uma das terapias substitutivas, utilizadas 
para pacientes vítimas de insuficiência aguda e crônica.Coelho (2004) diz que esse procedimento 
foi um dos grandes avanços da medicina do século XX. O rim a ser transplantado pode ser oriundo 
de uma pessoa viva, um parente próximo até o quarto grau. Também podem ser doadores, os 
cônjuges ou qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial. Os transplantes são 
regulamentados pela Lei 10.211 de 23 de março de 2001 (CARDOSO; MATOS, 2004). No caso 
dos doadores cadáveres, a permissão pode ser dada por um familiar após diagnóstico de morte 
cerebral do paciente de acordo com a Lei 10.211 de março de 2001. A doação de órgãos para 
transplante é um assunto de extrema relevância, porém de grande complexidade. A desinformação 
da sociedade quanto aos benefícios desse procedimento, a doação de órgãos de pessoas vivas ou 
cadáveres, dificultam a realização do implante desse enxerto. É prioritário que os profissionais da 
saúde se voltem para divulgar as vantagens do transplante, como fazer para ser doador e, 
principalmente, a melhoria da qualidade de vida das vítimas de insuficiência renal crônica que 
dependem da hemodiálise para sobreviver.
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Resumo:  
 
A serapilheira favorece o aparecimento de microhabitats distintos que permitem a convivência de 
um grande número de espécies diferentes. A fauna criptozóica serve de presa para os organismos 
que forrageam no folhiço e, os organismos detritívoros, reduzem o tamanho das partículas da 
folhagem. O objetivo deste trabalho foi investigar os macroinvertebrados do folhiço de um 
ambiente de Mata Atlântica semidecidual. O estudo baseou-se na variação sazonal dos táxons 
encontrados na Estação de Pesquisa Rommel de Mesquita de Faria, RN. Foram coletadas nos 
meses de junho e outubro de 2005, seis respectivas amostras de folhiço com uma área de cerca de 
625 cm2 cada uma. Os indivíduos foram obtidos segundo o método de flutuação e analisados em 
laboratório. Obtive-se um total de 307 indivíduos e identificados 23 táxons, entre eles: Oniscoidea, 
Formicidae, Gryllidae, Coleoptera, Blattaridae, Carabidae, Diptera, Isoptera, Lepidoptera, 
Hymenoptera, Hemyptera, Araneae, Scorpiones, Acari, Opilionis, Pseudoscorpiones, 
Scolopendromorpha, Geophilomorpha, Juliformia, Polydesmida, Symphila, Mollusca e 
Oligochaeta. Na estação chuvosa obteve-se um total de 13 táxons e na estação seca, 17 táxons. As 
diferenças de táxons nas duas estações permitem inferir que os animais podem encontrar-se em 
diferentes posições estratigráficas na camada edáfica em cada estação estudada. E, a maior 
quantidade de táxons na estação seca pode estar relacionada à época do ano mais favorável para 
cada espécie encontrada.
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Resumo:  
 
O enfermeiro na atenção básica de saúde atua diretamente na prevenção e promoção à saúde e a 
visita domiciliária tem auxiliado nesse nível de atenção a saúde.O objetivo deste trabalho foi de 
descrever a visita domiciliária do enfermeiro ao idoso na ESF, listando os problemas identificados, 
bem como as principais intervenções realizadas pelo enfermeiro junto ao idoso. O estudo é 
exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com uma amostra aleatória simples 
que correspondeu a 76 idosos e familiares(10% da população de idosos) da área adstrita da USF de 
Felipe Camarão II. A coleta ocorreu de abril a maio/2006. Os idosos afirmaram que 67,10% 
recebem visitas mensais de profissionais de saúde e o que mais freqüentemente as realizam é o 
agente comunitário de saúde(97,37%), médico(36,84%) e enfermeiro(17,10%). Da amostra, 31 
idosos(40,79%) receberam a visita do enfermeiro, e que elas ocorrem em sua casa “quando 
necessário”. Dos problemas identificados pelo enfermeiro durante a visita os mais comuns foram 
os osteomusculares(27,5%) e hipertensão(21,3%). As intervenções mais comuns realizados pelos 
enfermeiros são orientações sobre a alimentação e os cuidados gerais de higiene(38,08%) e sobre 
posições, ações para facilitar a circulação e exercícios(15,48%). Acredita-se que a demanda, 
poucos recursos materiais e o número reduzido, faz com que o enfermeiro não realize visitas 
sistematicamente. Elas ocorrem geralmente por agentes de saúde,e as dos demais profissionais 
ocorrem em caso de necessidade.
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Resumo:  
 
As doenças Auto-imunes são enfermidades inflamatórias crônicas cujo mecanismo 
imunopatológico resulta da ação de auto-anticorpos, de células T bem como da deposição de 
imunocomplexos nos tecidos. A pesquisa de fatores antinucleares pela técnica de 
Imunofluorescência Indireta (IFI) em células HEp-2 consiste no método de escolha para triagem 
das doenças auto-imunes, enquanto a pesquisa por IFI de anticorpos Anti-DNA nativo em 
substrato de Crithidia luciliae ocorre principalmente no soro de pacientes com Lúpus Eritematoso 
Sistêmico (LES), uma vez que é patogenético na lesão tecidual. Este trabalho teve por objetivo 
detectar a presença do FAN e Anti-DNA nativo em amostras sorológicas de pacientes com 
indicação clínica de doença auto-imune. Realizaram-se 175 pesquisas de FAN, sendo 56 amostras 
reagentes, das quais 46,4% eram de pacientes com indicação de LES, 10,7% Lúpus, 3,6% 
Esclerodermia, 3,6% Febre Reumática, 1,8% Artrite Reumatóide, 1,8% Síndrome de Sjögren, 
1,8% Hepatite Auto-imune, 1,8% Colagenose, 1,8% Vasculite Auto-imune e 26,7% critérios de 
LES. Foram mais freqüentes o padrão de fluorescência nuclear homogêneo (44,6%) e a titulação 
de 640 (26,8%). Das 26 amostras com indicação clínica de LES e FAN reagente realizou-se a 
pesquisa do Anti-DNA nativo, encontrando-se positividade em 14 (54%). Estes resultados estão de 
acordo com a literatura, evidenciando a importância do FAN na triagem destas doenças e do Anti-
DNA nativo como marcador de alta especificidade para o LES.
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Resumo:  
 
A natureza dos ácidos graxos da dieta e o perfil dos lipídios séricos estão relacionados com vários 
estados patológicos, principalmente os que se referem ao funcionamento de alguns órgãos. O 
consumo de ácidos graxos resulta em elevação na concentração de colesterol total no fígado, 
podendo causar o acumulo de gordura ocasionando uma lesão hepática denominada “fígado 
gorduroso”. O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de lesão no hepatócito (esteatose hepática) 
através do diagnóstico histopatológico, em ratos Wistar submetidos a quatro dietas experimentais 
ricas em gordura: Óleo de canola e Óleo de girassol 12%; Óleo de canola e Óleo de girassol 8%. 
Foram utilizados 30 ratos machos, com 90 dias de nascidos alimentados durante 30 dias com as 
dietas experimentais. Os resultados obtidos mostraram que a dieta contendo óleo de girassol 8% 
causou esteatose grau leve (+) em 33%, grau moderado (++) em 20% e grau intenso de esteatose 
(+++) em 6,7% dos animais, enquanto nos animais das dietas contendo óleo de girassol 12% os 
resultados foram de +23,4%,++26,7%,+++13,4% respectivamente. Para o óleo de canola 8% foi 
verificada uma esteatose de +46,6%,++10%,+++10%; e para óleo de canola 12%, os resultados 
obtidos foram +30%,++16,7%,+++16,7% respectivamente. Esses resultados sugerem que a dieta 
contendo óleo de girassol 8% causou menos esteatose, demonstrando que a patologia pode ter sido 
ocasionada pelas altas concentrações dos ácidos graxos presentes nas dietas. A.Fin.: CNPq/PIBIC 
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Resumo:  
 
A justificativa para a realização desta pesquisa parte, principalmente, da existência de um grupo de 
professores de Educação Física, da Escola Municipal Ulisses de Góes, que vem enfrentando sérias 
dificuldades teórico-metodológicas, considerando sua formação inicial e continuada não 
contemplar a especificidade para o seu desenvolvimento de forma satisfatória na Educação Física. 
Nesse sentido estamos buscando junto daqueles que estão em campo o verdadeiro saber da pratica 
pedagógica no ensino da Educação Física e para isso estamos desenvolvendo esta pesquisa que 
tem por objetivo construí saberes, de forma compartilhada, com professores de Educação Física 
que atuam com vivências esportivas que permitam o fluir da ludicidade. Visando assegurar um 
melhor delineamento do objetivo proposto, construímos as seguintes questões de estudo: Como 
aprender a ser e a conviver através de vivências esportivas que valorizam a ludicidade humana? 
Que saberes são necessários para criar situações de aprendizagem para o conhecer e o fazer lúdico 
na vida cotidiana?. Portanto, utilizaremos como metodologia a Pesquisa-Ação. Como técnica de 
análise optamos pela análise da narrativa. Dessa forma, justificamos a nossa intenção de 
cumplicidade com aqueles que esperam da Universidade um novo papel para produzir 
conhecimento a partir da concretude educativa. É preciso educar para o jogo, para o lazer, para a 
vida plena. 
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Resumo:  
 
A β-1,3 glucana insolúvel, um polissacarídeo extraído do fungo Saccharomyces cerevisiae, possui 
ampla e potente atividade sobre o sistema reticuloendotelial, interagindo com receptores existentes 
na membrana de macrófagos, neutrófilos, células natural killer, promovendo aumento da 
fagocitose, da resistência à infecção, acentuando a imunidade humoral e celular e a regressão de 
tumores. Os macrófagos ativados, exibem aumento da atividade fagocítica, da produção de 
citocinas, principalmente IL-1, TNF-α, IL-8, IL-6, fatores estimuladores de crescimento e 
quimiocinas, como também maior capacidade de aderência e migração. Este trabalho teve por 
objetivo avaliar a ação da glucana no recrutamento leucocitário e no processo de hematopoiese. 
Camundongos Swiss tratados com 5 mg glucana/0,5 mL NaCl, em dose única, apresentaram 
aumento estatisticamente significante (p< 0,05) no número de leucócitos periféricos 12 horas após 
administração da glucana via intraperitonial (IP), enquanto que camundongos BALB/c tratados 
com 10 mg glucana/0,5 mL NaCl por via IP, com dose de reforço 24 horas após a primeira, 
apresentaram diminuição estatisticamente significante (p< 0,05) no número de leucócitos 
periféricos 24 e 48 horas após a aplicação do reforço. Neste mesmo tempo foi observado um 
aumento destas células no lavado peritoneal. Os experimentos realizados sugerem que a β-1,3 
glucana insolúvel pode induzir migração leucocitária e estimular o processo de hematopoiese. 
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Resumo:  
 
Gatos “semi-selvagens” podem se tornar um problema ecológico sério. Por serem predadores, 
afetam a fauna local e, por serem transmissores do protozoário Toxoplasma gondii, causador da 
toxoplasmose, afetam a saúde humana. Gatos soltos no campus da UFRN encontram um local 
fértil para sua proliferação, dado a quantidade de alimentos em cantinas e de pessoas que os 
alimentam. Diante da questão de potencial superpopulação e de efeitos deletérios sobre a saúde 
humana, este projeto teve por objetivos (i) estudar a estrutura populacional dos gatos no campus e 
(ii) analisar o potencial de transmissão de toxoplasmose nesta população. O trabalho foi realizado 
de Maio a Agosto de 2006, quando as colônias foram identificadas e mapeadas através de buscas 
na área do campus central. Estimativas de tamanho populacional (Lincoln) foram feitas por 
marcação e recaptura, marcando os indivíduos com tinta atóxica. Análise de prevalência de 
parasitas foram feitas por exame de fezes de oito gatos (10% da população), recolhidos ao longo 
de dois dias. Foram encontradas 10 colônias, com população total estimada de 75 gatos. As 
maiores agregações estão no Centro de Convivência (23 gatos), Setor V (10), Setor I (8) e Ginásio 
(7), com maior freqüência próximos aos restaurantes. Os parasitas foram detectados em 25% das 
amostras (oocisto, amostra LABMAT-UFRN). O elevado número de gatos no campus, junto com 
a presença de oocistos do parasito, torna necessário um controle populacional destes animais.
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Resumo:  
 
No cerne da nanoeletrônica molecular, dispositivos baseados na molécula do DNA é crucialmente 
dependente do entendimento do tipo de mecanismo e da dinâmica de transporte dos portadores de 
carga. Diferentemente das proteínas, o transporte de cargas na molécula do DNA não é 
simplesmente um problema de transferência eletrônica, e o seu uso em um potencial dispositivo 
nano-eletrônico molecular não pode depender apenas da transferência de longo-alcance de elétrons 
através do DNA. A razão para isto baseia-se no mecanismo propriamente dito: ele falha ao 
explicar a persistência da eficiência dos transportadores de carga quando as taxas de transferência 
não diminuem rapidamente com a distância. No entanto, o arranjo π dos pares da base, aqui 
considerado como uma seqüência simbólica das quatro letras (A, T, G, C) relacionadas aos 
diferentes nucleotídeos (Adenina, Timina, Guanina, Citosina), respectivamente, revela o caminho 
apropriado para o transporte eletrônico: embora as correlações de longo alcance sejam 
responsáveis pelo efetivo transporte eletrônico em energias ressonantes específicas do segmento 
de DNA, uma boa parte do espalhamento da função de onda eletrônica, inicialmente localizada, é 
devido a correlações de curto alcance no DNA. Desta forma demonstramos de forma inequívoca o 
papel desempenhado pelas correlações de curto alcance nos fenômenos de transporte e de 
localização dos portadores de carga no DNA.
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Resumo:  
 
Atualmente, tem sido relatado o uso do PSA como marcador tumoral de câncer de mama. O 
trabalho objetivou determinar níveis de PSA em pacientes com CA de mama em hormonioterapia. 
Foram acompanhadas 15 pacientes com câncer de mama atendidas na OSM. A dosagem do PSA 
foi realizada através da técnica de imunofluorimetria e os parâmetros bioquímicos com kits da 
marca Labtest®. Dentre as pacientes observamos que 46% apresentaram idade entre 51-60 anos. 
Em relação ao estadiamento da doença observamos que 13% das pacientes encontram-se no 
estádio I, 40% encontram-se no estádio II e 47% encontram-se no estádio III . Dentre elas, 13.3% 
apresentaram níveis de PSA detectáveis no soro por imunoensaio ultra-sensível. Isto nos mostra 
que a produção de PSA não é exclusiva da próstata e que futuramente, esta determinação poderá 
ser incluída como uma ferramenta auxiliar no prognóstico da doença. Na dosagem de triglicerídeo 
observou-se que 40% das pacientes mostraram níveis de triglicerídeos superiores a 200mg/dL e 
verificou-se que 53% dos pacientes se mostraram com os níveis de colesterol total superiores a 
200mg/dL. No cálculo do colesterol LDL 40% das pacientes se mostraram com os níveis de LDL 
superiores a 130mg/dL. Na determinação dos valores do HDL observou-se que 33,3% das 
pacientes apresentaram níveis de HDL inferiores a 35mg/dL . As variações para níveis mais 
elevados se deve à dieta, falta de exercícios, hábitos de vida, bem como o curso da própria doença 
com uso de hormonioterapia. 
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Resumo:  
 
A superfície ocular é colonizada por bactérias que, associadas a fatores humorais, inibem o 
surgimento de microrganismos patogênicos. As ceratites fúngicas têm assumido importante papel 
por sua incidência crescente, sendo de extrema importância devido à dificuldade no diagnóstico, à 
gravidade das manifestações clínicas e à pobre resposta ao tratamento antifúngico. Este estudo tem 
como objetivo avaliar a ocorrência de ceratites fúngicas, bem como o espectro de espécies 
fúngicas isoladas em pacientes ambulatoriais do Hospital Universitário Onofre Lopes. De janeiro 
de 2004 a junho de 2006, foram recrutados todos os pacientes encaminhados ao ambulatório de 
oftalmologia desse Hospital com suspeita de ceratite micótica para realização do exame 
micológico. Estes doentes foram submetidos ao exame oftalmológico e à colheita de material da 
úlcera. O material foi examinado através de esfregaço em lâmina pela coloração de Gram em 
objetiva de 100X, semeado em ágar Sabouraud-dextrose e incubado a 37°C, pelo período de 21 
dias. Dos 89 pacientes examinados, 51 (57,3%) dos casos foram positivos. Destes, 24 (47%) 
apresentaram exame direto e cultura positivos, sendo identificados 21 Fusarium spp. (87,4%); 1 
Aspergillus spp. (4,2%); 1 Lasidioplodia theobromae (4,2%) e 1 fungo demáceo em identificação 
(4,2%). Observou-se também que as ceratites ocorreram com maior freqüência em pacientes do 
sexo masculino (70%), fato que pode ser atribuído à maior exposição do homem aos fatores 
predisponentes. 
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Resumo:  
 
Este trabalho teve como objetivo identificar e estudar a modulação de fosfatases de linfócitos. Para 
isto, será realizada a caracterização cinética das fosfatases de membranas (indicativamente CD45) 
destas células, verificando-se também o efeito de flavonóides na atividade destas enzimas.Nesta 
primeira etapa verificamos a presença de pelo menos 5 fosfatases ácidas no extrato total de 
linfócitos normais através de eletroforese nativa. A caracterização cinética destas indica que a 
maior proporção destas enzimas tratam-se de proteínas tirosina fosfatases. Esta indicação deve-se 
ao fato de haver hidrólise de tirosina fosfato (60% em relação ao controle), inibição por vanadato 
(90%), pCMB (95%) e Cu+2 (90%) que são específicos para esta família de fosfatase que 
dependem de resíduos de cisteína (grupos –SH) no sítio ativo.Na literatura encontra-se descrito 
que as principais fosfatases presentes na membrana de linfócitos são CD45 e CD148, ambas 
proteínas tirosina fosfatases. Isto é confirmado em nossos resultados, uma vez que, houve inibição 
da atividade enzimática por vanadato(80%), pCMB (90%), tartarato (40%) e Cu+2 (50%). No 
entanto, não foi possível a determinação dos parâmetros cinéticos, uma vez que, a metodologia 
utilizada para isolar as fosfatases (centrifugação e uso de inibidores específicos) não foi adequada. 
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Resumo:  
 
A identificação de regiões promotoras no DNA tem sido tema de diversas pesquisas e projetos 
genoma. Tais dados, prontamente disponíveis para serem interpretados, exigem cada vez mais dos 
algoritmos adequados. Uma das formas mais eficientes de interpretá-los é através do uso de 
técnicas de classificação de Naive Bayes, baseada no Teorema Bayesiano que é particularmente 
eficiente quando a dimensionalidade dos dados de entrada é alta. Leve e simples, o Naive Bayes 
pode, frequentemente, apresentar uma performance superior a muitos sofisticados métodos de 
classificação. Neste trabalho abordou-se um método de aprendizado para um classificador 
Bayesiano demonstrando sua aplicação na tarefa de reconhecimento de promotores procarióticos 
reconhecidos pelo fator Sigma-70. A base de treinamento e testes foi composta por um conjunto 
de dados selecionados do genoma da Escherichia coli K12 obtidos do banco de dados público 
RegulonDB. Como resultado deste trabalho, foi desenvolvido um software em linguagem de 
programação Java que, demonstrou eficiência superior a 90% na identificação dos promotores 
sigma de E. coli sendo necessário a futura implementação de uma interface que permita a analises 
de seqüências nucleotidicas de diversos microorganismos. 
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Resumo:  
 
Tal estudo objetivou avaliar o perfil lipídico de laboratórios de análises clínicas da rede pública e 
privada.Levando-se em consideração o laboratório da rede privada e, observando-se a dosagem do 
colesterol total, notou-se uma maior prevalência no nível desejável para ambos os sexos, numa 
freqüência média de 45% da população submetida ao estudo; já na análise da dosagem de c-HDL, 
observou-se maior prevalência no nível normal, tendo sido de 83% para o sexo feminino, e de 
66,2%para o sexo masculino. Uma média de 50% dentro do nível ótimo e subótimo, para ambos 
os sexos, foi detectado para o c-LDL. Quanto aos triglicerídeos houve maior freqüência no nível 
normal, onde, para o sexo feminino a incidência foi de 64,3% e de 50,3%para o sexo masculino. 
Considerando-se, agora, a rede pública, obteve-se resultados dentro do nível desejável em uma 
média de 55% dos casos, em ambos os sexos para o colesterol total; para o c-HDL, observou-se 
uma incidência de 59,3% dentro do nível normal para o sexo masculino, e de 75,5% no nível baixo 
para o sexo feminino. Para o c-LDL obtiveram-se uma freqüência na faixa de 60% no nível ótimo 
e subótimo, para ambos os sexos; e finalmente, ao avaliar-se os triglicerídeos, uma maior 
prevalência foi percebida dentro dos níveis normais para o sexo feminino, tendo sido de 68,5%, e 
50,9% para o masculino. 
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Resumo:  
 
Os fatores determinantes da diversidade clínica e epidemiológica na doença de Chagas ainda não 
estão totalmente compreendidos e os mecanismos envolvidos na patogênese das lesões parecem 
estar relacionados com fatores intrínsecos do hospedeiro e as características das diferentes cepas 
do parasito. O objetivo deste trabalho foi estudar a caracterização biológica de um isolado de T. 
cruzi retirado de um individuo infectado na fase crônica e comparar com a cepa Y do T. cruzi. A 
caracterização biológica consistiu na análise do perfil da curva de parasitemia, mortalidade e a 
morfologia das formas sangüíneas. Um grupo de sete animais foi infectado com 5.000 
tripomastigotas do isolado RN13LBM e outro grupo foi infectado com a cepa Y do T. cruzi. O 
perfil da curva de parasitemia da cepa Y foi elevado e todos os animais morreram no 15º dia. A 
morfologia das formas sangüíneas foi predominantemente delgada durante o período de 
observação (4º ao 15º dia). O isolado RN13LBM apresentou um perfil de parasitemia com pico 
tardio em torno do 29º ao 33º dia, com baixa parasitemia e nenhum animal morreu até 60º dia. A 
morfologia das formas sangüíneas mostrou predominância de formas delgadas até 20º dia e formas 
largas após 23° dia após a infecção. Os dados revelaram que as cepa Y e RN13LBM podem ser 
classificadas como tipo I e tipo III respectivamente de acordo com os critérios de Andrade, 1974. 
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Resumo:  
 
A hidrocefalia é uma enfermidade que cursa com aumento da quantidade e pressão de líquor, com 
dilatação dos ventrículos e compressão do tecido nervoso adjacente. Este processo patológico pode 
decorrer de interferência na produção, circulação ou absorção do líquor e o tratamento 
preconizado atualmente é a cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal (DVP). Estudos de 
KLIEMANN et al. mostraram uma incidência de até 43,6% de epilepsia em pacientes com 
hidrocefalia clinicamente comprovada. Muitos artigos, entretanto questionam a origem dessa 
elevada incidência, como sendo da hidrocefalia em si ou da cirurgia de derivação. O objetivo deste 
trabalho é avaliar a incidência das crises epilépticas em crianças com hidrocefalia tratadas ou não 
com DVP. Foi realizado um estudo retrospectivo, no qual foram estudados 40 casos do Hospital de 
Pediatria Professor Heriberto Bezerra da UFRN, na faixa etária entre 0 e 18 anos, no período de 
março a julho de 2006. Os dados foram coletados usando-se um protocolo de pesquisa e 
armazenados em banco de dados digital, software Microsoft Excel. A análise parcial mostrou que 
dos 40 pacientes selecionados, 16 apresentaram crises epilépticas, sendo que 11 destes estavam 
com DVP.Concluindo, embora a freqüência DVP e epilepsia seja alta nesta amostra preliminar, 
outros fatores como idade de início da epilepsia, presença de crises antes da derivação e as 
alterações de neuroimagens devem ser avaliados para um entendimento mais preciso desta 
associação. 
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Resumo:  
 
Introdução: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, prevalente no Rio Grande do Norte, o 
qual registrou “picos de detecção” na última década. Estudos genéticos e ambientais servem à 
elucidação da suscetibilidade à doença, iniciados através da busca ativa de casos novos. Objetivos: 
realizar a visita domiciliar para diagnóstico precoce de casos novos de hanseníase em 
comunicantes intra e extradomiciliares. Metodologia: Estudo descritivo e intervencionista 
procedido, através da visita domiciliar, em bairros endêmicos no município de Mossoró-RN. As 
residências foram georreferenciadas e os sujeitos da pesquisa - pacientes previamente 
diagnosticados e seus comunicantes intra e extradomiciliares - submetidos a questionário, exame 
físico, dermato-neurológico e coleta de sangue, após a concordância através do TCLE. Resultados: 
Visitaram-se 258 residências, com 724 (89,6%) participantes dos 808 indivíduos contactados. 
Destes, 57 (7,9%) tiveram suspeita clínica para doença, confirmando-se 15 novos casos (índice de 
detecção: 2 casos/100 pessoas examinadas). Discussão: Os resultados corroboram a importância 
da visita domiciliar para detecção de casos novos; os quais dispuseram-se em aglomerados 
geográficos e familiares, sugerindo o envolvimento de fatores ambientais e genéticos na 
distribuição da hanseníase. Conclusão: A visita domiciliar mostrou-se como importante ferramenta 
ao diagnóstico precoce em hanseníase e direcionamento de medidas preventivas secundárias 
futuras.

Palavras chave: Hanseníase, Diagnóstico Precoce, Visita Domiciliar



CÓDIGO: SB0953 
TÍTULO: HIDROCEFALIA E BEXIGA NEUROGÊNICA: ESTUDO DAS PROVÁVEIS 
ETIOLOGIAS 
ALUNO: RODRIGO DE HOLANDA MENDONA (06537603455) 
ORIENTADOR: ÁUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (06445171400)  
CO-AUTOR: RAIMUNDO FRANCISCO DE AMORIM JÚNIOR (06460479496)  
CO-AUTOR: ABDIEL DE LIRA ROLIM (06467101413)

 

Resumo:  
 
A hidrocefalia é uma enfermidade que cursa com aumento da quantidade e pressão de líquor, com 
dilatação dos ventrículos e compressão do tecido nervoso adjacente. As etiologias podem ser 
adquiridas ou congênitas, estas ocorrendo com maior freqüência, sendo acompanhadas de um 
conjunto de co-morbidades, dentre elas a bexiga neurogênica. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
prevalência das etiologias de crianças com hidrocefalia e bexiga neurogênica. Realizou-se um 
estudo retrospectivo, no qual foram estudados 24 prontuários de crianças com o diagnóstico de 
hidrocefalia e bexiga neurogênica do Hospital de Pediatria Professor Eriberto Bezerra da UFRN na 
faixa etária entre 0 e 17 anos, atendidas ambulatorialmente entre 2003-2005. Os dados foram 
coletados usando-se um protocolo de pesquisa e armazenados em banco de dados digital, software 
Microsoft Excel. A análise parcial mostrou que dos 24 pacientes, 23 apresentaram 
meningomielocele como provável etiologia da hidrocefalia, sendo 12 do sexo feminino e 11 do 
sexo masculino.A meningomielocele é uma malformação que ocorre durante o primeiro mês de 
gravidez quando ocorre o fechamento incompleto do tubo neural. Este resultado está de acordo 
com a literatura que descreve esta etiologia como diretamente relacionada na gênese da bexiga 
neurogênica em crianças com hidrocefalia.
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Resumo:  
 
Para epilepsia farmacorresistente, a introdução de novas drogas antiepilépticas (DAE) é um 
avanço. Uma nova droga-Topiramato (TPM) mostrou-se eficaz no tratamento de crises parciais 
como monoterapia e droga adjuvante. O objetivo foi avaliar a ação do TPM como droga adjuvante 
em crianças com encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) e epilepsia de difícil 
controle.Avaliou-se prospectivamente 19 casos de 2002 a 2005 do Hospital de Pediatria Professor 
Heriberto Bezerra-UFRN. Analisou-se: sexo, idade de inicio das crises, tipo de crise, tipo de 
epilepsia, etiologia, freqüência, dose utilizada, intercorrências do tratamento, resposta ao 
topiramato e uso concomitante de DAE. Classificou-se a resposta em: remissão completa; eficiente 
(redução > 50% na freqüência das crises), ineficiente (redução � a 50% na freqüência das crises), 
sem resposta, piora das crises (aumento na freqüência ou severidade das crises de pelo menos 
50%) e suspensão por efeitos colaterais. No presente estudo, evidenciou-se 57.8% de resposta 
efetiva. Quanto à síndrome observou-se: Lennox-Gastaut: suspenso por efeitos colaterais – 2/50%; 
Epilepsia se Focal ou Generalizada não Especificada: eficiente – 8/ 88,9%; Epilepsia Sintomática 
Focal: eficiente – 4/80%; suspensa por efeitos colaterais – 1/20%; Epilepsia pós-traumática: piora 
das crises 1/100%. Esta experiência clínica permite concluir que o topiramato mostrou-se efetivo 
como droga de adição em epilepsia farmacorresistente em crianças com ECNP. 
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Resumo:  
 
Centropomus undecimalis é uma espécie de grande valor comercial. O presente estudo tem como 
objetivo determinar a estrutura da população de C. undecimalis estabelecendo a proporção sexual, 
estrutura em comprimento e relação peso-comprimento e o estudos baseados em 
otólitos.Ocorreram coletas de agosto de 2004 a junho de 2005, no esturário do Potengí. Para as 
capturas utilizou-se tarrafas e anzóis. Após as coletas os exemplares foram transportados para o 
Laboratório de Ecologia e Fisiologia de Peixes da UFRN, onde registrou-se para cada exemplar o 
peso total (gramas) o comprimento total (cm) e o sexo. As cabeças dos peixes foram submetidas à 
fervura por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, removeu-se o par sagitta, os otólitos foram 
secos e condicionados. Foram capturados 189 exemplares. A análise da proporção entre sexos 
demonstrou totalidade de indivíduos machos. A distribuição das freqüências, por classe de 
comprimento variou de 9,5 a 36 cm, com predomino nas classes de 12-18 cm, indicando uma 
grande quantidade de jovens. A relação entre peso total e comprimento total foi representada pela 
equação: Wt = 0,007Lt3,0095 com r = 0,9946, indicando uma boa correlação entre as variáveis, 
um crescimento do tipo isométrico. A forma do otólito é elipsóide com margens anterior e 
posterior arredondadas e superior e inferior irregulares; sulco acústico do tipo ostial e forma 
heterosulcóide; cauda curva e maior que 90°; óstio deltóide com excisura ostial ampla e anterior. 
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Resumo:  
 
A família Pomacentridae (peixes-donzela) inclui cerca de 28 gêneros. O gênero Stegastes contém 
cerca 33 espécies, das quais 6 são endêmicas do Brasil, com 3 espécies costeiras (S. fuscus, S. 
variabilis, S. pictus) e 3 insulares (S. trindadensis, S. rocasensis, S. sanctipauli). O grupo possui 
taxonomia e filogenética problemática, devido à presença de complexos de espécies e padrões de 
colorido variados entre os indivíduos e populações de uma mesma espécie. Hipóteses da 
ancestralidade das espécies insulares S. rocasensis e S. sanctipauli têm sido proposta baseadas em 
marcadores morfológicos, citogenéticos e de DNA. O presente estudo teve por objetivo avaliar o 
potencial do RAPD e mtDNA 16S para sua utilização em estudos de filogenia no gênero Stegastes 
para cinco espécies, S. fuscus, S. variabilis, S. pictus, S. rocasensis e S. sanctipauli de ocorrência 
no litoral NE do Brasil. Seqüências do gene mitocondrial RNAr 16S foram obtidas para as 
espécies, além de ter utilizado outros Perciformes como grupo externo. As seqüências obtidas 
foram alinhadas e submetidas aos programas PAUP e MEGA, visando análises filogenéticas. 
Dados iniciais demonstraram um padrão coerente com as demais abordagens já utilizadas, 
inferindo que S. fuscus como a forma ancestral de S. rocasensis e S. sanctipauli. Uma aparente 
ausência de distinção S. rocasensis e S. sanctipauli são indicativos de derivação recente entre estas 
formas insulares que ora se encontram em um estágio incipiente de diferenciação. 
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Resumo:  
 
A convulsão febril (CF) ocorre em 2-4% das crianças com maior incidência aos 18 meses. Em 
50% dos casos observa-se fatores de risco para recorrência. O objetivo foi determinar os fatores 
epidemiológicos indicativos de tratamento medicamentoso entre CF únicas (CFU) e múltiplas 
(CFM) de crianças do Hospital de Pediatria-UFRN (2000-2004). Variáveis estudadas: sexo; faixa 
etária da primeira crise; freqüência, duração e tipo das crises; história familiar de epilepsia e CF e 
tratamento. Utilizou-se a análise estatística: teste do chi-quadrado (p<0,05). Selecionou-se 129 
casos divididos: CFM n=104 e CFU n=25. Nas CFM, 63,5% foi do sexo masculino, faixa etária de 
maior freqüência entre 1-3anos (54%), história familiar de epilepsia em17% e convulsão febril em 
25%; 90% das crises foram generalizadas, 49% de duração <10min, 78% eram irregulares; 77% 
tratados e 72(69%) controlados. Nas CFU, 56% eram feminino, 58% entre 1-3 anos, antecedente 
familiar em 48%; crises generalizadas mais freqüentes (88%), duração <10min em 44%, 32% 
foram tratadas e 18 (72%) controlados. A análise dos dados nos permitiu concluir: que o principal 
fator de risco para tratamento após a primeira CF é o sexo, principalmente o masculino.
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Resumo:  
 
As doenças neuromusculares são de vários tipos e, geralmente, caracterizadas por distúrbios 
isolados raros, hereditários ou adquiridos levando a incapacidade física significante e, em alguns 
casos, ao óbito precoce. Objetivo: Expor o perfil epidemiológico de sujeitos com doença 
neuromuscular atendidos no HOSPED-UFRN, no período de 2003 a 2006. Metodologia: 
Participaram dessa pesquisa 40 pacientes, dos quais 06 são do sexo feminino e 34 do masculino, 
integrando a faixa etária entre 4 e 16 anos, que foram atendidos por uma equipe multiprofissional 
do Hosped/RN. Os sujeitos admitidos no projeto foram avaliados e reavaliados durante o período 
da pesquisa, por meio de protocolos de avaliação clínica, funcional (respiratória, postural e de 
marcha) e nutricional. Resultados: De acordo com os dados obtidos nas avaliações, o diagnóstico 
mais freqüente é a Distrofia Muscular de Duchenne (n =16); funcionalmente, apenas 09 dos 
sujeitos não deambulam sendo 07 cadeirantes; 22 apresentam pressões inspiratória máxima, dentro 
dos níveis de normalidades, afastando a possibilidade imediata de suporte ventilatório. 
Conclusões: A observação cuidadosa destes achados orientará os profissionais de Saúde, 
familiares e autoridades políticas a desenvolverem meios de atenção adequada para este grupo de 
pessoas. Assim, a divulgação deste perfil epidemiológico e o seguimento do grupo estudado 
proporcionará melhor qualidade de vida para o mesmo. 
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Resumo:  
 
Este trabalho tem o intuito de analisar a morfologia de um exemplar de Psychotria sp. e relacioná-
la às características do meio onde foi encontrado, desvendando possíveis adaptações evolutivas 
que o indivíduo possa ter adquirido por pressão seletiva ambiental. A espécime foi coletada em um 
fragmento de mata atlântica, situado na cidade de Natal – RN, e fixado em álcool 70%. Foram 
feitos cortes transversais à mão livre de caule, folha e raiz da planta para a construção de lâminas 
semipermanentes e posterior observação em microscópio óptico. A análise do material histológico 
e da morfologia externa da planta evidenciou a presença de adaptações estruturais diretamente 
relacionadas ao ambiente no qual o organismo estava inserido, tais como a presença de uma raiz 
fasciculada com várias ramificações laterais, uma pequena quantidade de estômatos nas folhas, 
cutícula de espessura intermediária e células epidérmicas hipertrofiadas. Puderam-se confrontar as 
características reconhecidas no vegetal com os fatores abióticos que exercem pressão seletiva no 
ambiente de mata atlântica. Supõe-se que as adaptações morfológicas refletiram principalmente 
uma necessidade do organismo de evitar a perda excessiva de água, devido ao clima quente, à 
influência da altitude quanto ao nível de radiação solar absorvida e ao caráter arenoso e movediço 
do solo, exigindo uma fixação eficaz e uma otimização da absorção de água e nutrientes. 
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Resumo:  
 
O objetivo do estudo é avaliar a tipificação da violência doméstica contra a mulher, causas, 
implicações, agressores e se há um perfil familiar entre as vítimas na cidade de Natal/RN; analisar 
a legitimidade do uso da violência na relação entre os gêneros e seu embasamento cultural. Trata-
se de um relato de experiência integrado ao estudo bibliográfico e à pesquisa de campo junto aos 
profissionais da Casa Renascer/Natal/RN. A coleta de dados realizou-se mediante entrevista com 
roteiro aberto, e com termo de consentimento livre e esclarecido. A sistematização e a análise dos 
dados apontaram que essa violência não se restringe às famílias com baixo poder aquisitivo, é 
universal. Quanto à tipificação, tem-se: de gênero, doméstica, familiar, física, institucional, 
intrafamiliar, moral, patrimonial e psicológica. Principais causas: o aspecto cultural, desajustes 
familiares, etilismo, entorpecentes e carência de política pública. Implicações para a família e para 
a vítima: auto-estima baixa, medo, prejuízo à autonomia sexual e reprodutiva das mulheres, da 
saúde e psicológico. Principais agressores: o marido, o ex-marido, o ex-companheiro e o ex-
namorado. Conclui-se que a violência contra a mulher opera numa base de discriminação e abuso 
sobre a diferença sexual. Um dos principais desafios é romper com a cultura machista, que cria a 
verdade de que os homens devem controlar o comportamento das mulheres, legitimando uma 
hierarquia em que os primeiros ocupam lugar central no poder. 
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Resumo:  
 
O enriquecimento de produtos alimentícios é muito empregado com o intuito de reforçar seu valor 
nutritivo. O milho (Zea mays), por se tratar de um cereal largamente utilizado na alimentação 
humana, principalmente na forma de farinhas, tem sido fortificado com ferro e ácido fólico, 
conforme Resolução-RDC nº 344 de 13 de Dezembro de 2002. Neste trabalho foram analisados os 
teores de ferro em 10 amostras de farinhas de milho (flocos) fortificadas, coletadas em 
supermercados da cidade de Natal, com a finalidade de avaliar a qualidade das farinhas 
comercializadas no mercado e verificar se a Legislação está sendo cumprida. Além disso, foi 
avaliada uma metodologia para o tratamento das amostras com o objetivo de quantificar o ácido 
fólico. A determinação do ferro foi feita por Espectroscopia de Absorção Molecular na região UV-
Visível utilizando o método da o-Fenantrolina. Para a construção das curvas de calibração do ferro 
utilizou-se soluções-padrão com as seguintes concentrações: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; e 2,5 ppm. As 
análises foram realizadas em triplicata e os resultados dos teores de ferro obtidos por E. A. M 
indicaram que não estão condizentes com a legislação em vigor. Tentou-se quantificar o ácido 
fólico através de E. A. M. no visível seguindo o método utilizado pela farmacopéia britânica e na 
região do ultravioleta. No entanto, o tratamento das amostras não foram suficientes para permitir a 
determinação desse nutriente, sendo necessário a realização de novos tratamentos.
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Resumo:  
 
A fortificação dos alimentos é uma prática que vem sendo empregada para aumentar o valor 
nutritivo e corrigir as deficiências de diversos nutrientes. Nesse sentido, o uso de ferro e ácido 
fólico como aditivos de farinhas de trigo tem o objetivo de diminuir a anemia ferropriva e defeitos 
do tubo neural, respectivamente. Este trabalho trata da determinação de ferro em farinhas de trigo 
comerciais fortificadas, e tem por finalidade verificar se os fabricantes estão cumprindo a 
legislação que estabelece um mínimo de 4,2mg de ferro/100g de amostra. Além disso, foi avaliada 
uma metodologia para caracterizar o ácido fólico, considerando o total de 150�g de ácido 
fólico/100g de farinha de trigo, conforme a Resolução RDC No344, de 13 de dezembro de 2002. 
As amostras foram obtidas de supermercados do município de Natal em abril de 2006. O ferro foi 
determinado por espectroscopia de absorção molecular (EAM). Para o ácido fólico foram obtidas 
curvas padrão e realizados testes de tratamento nas amostras para sua posterior determinação 
utilizando a espectroscopia de absorção molecular no UV-VIS. Também foram realizadas medidas 
na matéria-prima denominada MIX, o qual é um concentrado de ferro (231g/Kg) e ácido fólico 
(9g/Kg) usado pela indústria para adição desses nutrientes à farinha. Os teores de ferro variaram 
de 0,51 a 1,70mg do metal/100g de farinha. Os resultados obtidos indicaram que as amostras 
analisadas apresentaram teores abaixo dos valores estabelecidos pela legislação
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Resumo:  
 
O acelerado crescimento que o bairro de Ponta Negra vem registrando nos últimos anos tem 
causado preocupações devido à sobrecarga no sistema de esgotamento sanitário da área. Diante 
dessa situação, a rede coletora da Caern está operando acima de sua capacidade limite. Isso reflete 
em constantes transbordamentos no calçadão de Ponta Negra, principalmente nos períodos 
chuvosos, fazendo com que os resíduos alcancem a água do mar predispondo, assim, às más 
condições de balneabilidade. A grande saturação do sistema de esgotamento sanitário do local 
provavelmente decorre da falta de manutenção nas instalações sanitárias dos hotéis, bares e 
restaurantes, além da necessidade de redimensionamento da rede coletora. Neste trabalho, alguns 
dos possíveis fatores envolvidos nesse processo como as caixas de gordura, o destino das águas de 
piscina, o destino das águas pluviais e por fim, o destino do esgoto destes estabelecimentos, foram 
vistoriados e avaliados. Como resultados da vistoria realizada, observou-se que cerca de setenta 
por cento deles apresentaram irregularidades quanto aos fatores mencionados anteriormente, o que 
possibilita inferir sua participação nos transtornos gerados, além do risco de entupimentos, 
principalmente devido à gordura lançada na rede. 
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Resumo:  
 
A sexualidade masculina tem recebido mais atenção do que a feminina, tanto do ponto de vista 
popular quanto do científico, especialmente após a descoberta de medicamentos para disfunção 
erétil. Em levantamento realizado no ambulatório de sexologia médica do HUOL da UFRN, 
apenas 4% dos pacientes atendidos no biênio 2003-2004 eram do sexo feminino. Este estudo faz 
parte de um projeto mais abrangente, o qual se propõe a investigar as principais DSF no Estado do 
RN, a fim de tentar reverter este desequilíbrio. Os dados foram coletados em pacientes que 
freqüentaram o ambulatório da MEJC, de maio a julho de 2006, usando questionário adaptado. De 
99 entrevistas realizadas, 59 foram usadas na presente análise. A faixa etária das pacientes ficou 
entre 19 e 57 anos e o número de filhos variou entre 1 e 5. A maioria era branca e parda (84%); 
76% tinham relação marital. A maior parte das pacientes relatou freqüência de relações entre 1 e 2 
(40%) e 3 a 4 (18%) por semana e 58% apresentou iniciativa sexual (algumas vezes -31%- ou 
poucas vezes -27%). Considerando os escores relacionados ao desejo, excitação, lubrificação, 
orgasmo, satisfação e dor, observou-se que os dados foram bastante similares, provavelmente em 
função do tamanho e características da amostra (um único local de coleta). Apesar desta 
constatação, os dados apontam para a importância do estudo, particularmente quando os resultados 
puderem ser integrados às políticas de saúde da mulher. 
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Resumo:  
 
A resposta sexual feminina decorre da interação de fatores fisiológicos e psicológicos, estando 
ainda sob influência de fatores culturais, socioeconômicos, crendices e tabus. Considerando a alta 
prevalência, na população feminina, das disfunções sexuais, serão apresentados, neste trabalho, 
resultados de um estudo piloto realizado com 59 pacientes, as quais freqüentaram o ambulatório da 
MEJC. Foi aplicado um questionário que investiga as disfunções usando seis escores: desejo, 
excitação, orgasmo, lubrificação, satisfação e dor sexual. Estes, foram analisados considerando a 
influência do nível de escolaridade e renda familiar das participantes. Os resultados mostraram que 
as pacientes com curso superior completo e incompleto apresentam os valores mais elevados em 5 
dos 6 escores estudados, com exceção daquele relacionado à satisfação. Para o item dor, houve 
tendência de diferença significativamente mais elevada em pacientes de maior escolaridade (p= 
0.07). As pacientes com renda maior que 5 salários mínimos apresentaram os escores de 
lubrificação, orgasmo e satisfação levemente mais elevados que as mulheres das demais faixas de 
renda, enquanto as pacientes sem renda familiar apresentaram os mais baixos. Os níveis de 
excitação foram muito próximos para todas as faixas de renda. Estes resultados reforçam a 
importância de se considerar essas variáveis neste tipo de estudo e sugere que, com o aumento da 
amostra, essas diferenças provavelmente apresentarão um efeito ainda maior. 
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Resumo:  
 
A resposta sexual humana inclui 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução (Kaplan, 1979) e 
as disfunções sexuais femininas incluem as desordens no desejo, no componente da excitação, 
desordens orgásticas e relacionadas à dor sexual. Neste estudo, o qual faz parte de uma abordagem 
mais completa que investigará as disfunções sexuais femininas no Rio Grande do Norte, foram 
analisados os resultados preliminares de uma amostra obtida no ambulatório da MEJC. Foram 
usados questionários modificados para diagnóstico de DSF e o tamanho da amostra foi de n=59. 
Foram analisadas as influências da faixa etária e do tempo de relacionamento sobre os 6 
indicadores de disfunção (desejo excitação, orgasmo, lubrificação, dor e satisfação). Pacientes na 
faixa etária entre 35-45 anos apresentaram escores mais baixos em relação à dor; mais altos para 
desejo, excitação e orgasmo, com significância estatística apenas para o item excitação (Anova, p= 
0.006). As pacientes com até e 4 anos de relacionamento apresentaram os maiores escores de 
desejo e excitação, embora não tenha sido encontrada diferença estatística. Considerando que a 
sexualidade é um dos mais importantes indicadores da qualidade de vida das pessoas e que a idade 
e o tempo de convivência influenciam tanto os seus componentes fisiológicos, como psicológicos, 
o estudo desta correlação acrescenta novos conhecimentos para a compreensão dos aspectos da 
sexualidade feminina e para o estudo das suas disfunções. 
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Resumo:  
 
O Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) representa 38% das neoplasias malignas de cabeça e 
pescoço, com maior ocorrência em língua e lábio. No Brasil, a média de sobrevida de 5 anos para 
pacientes com CEO é de apenas 30%. A incidência desta lesão vem crescendo, no entanto, o seu 
prognóstico não tem melhorado nas últimas décadas. Este trabalho constitui um estudo 
retrospectivo com início no ano de 1995. Foram examinados 495 prontuários de pacientes com 
CEO, registrados no Setor de Cabeça e Pescoço do Hospital Dr. Luiz Antônio, em Natal/RN. Após 
realizada a avaliação dos referidos prontuários, os dados obtidos foram transcritos pelo 
pesquisador em fichas clínicas destinadas ao estudo, nas seguintes variáveis: sexo, raça, idade, 
procedência, hábitos e localização anatômica das lesões, além da presença de metástases. A 
fundamentação deste trabalho reside no fato de que entre as neoplasias malignas que acometem as 
estruturas orais, o Carcinoma Epidermóide tem uma ocorrência que chega a 95% dos cânceres 
orais, com riscos de chegar a 100% dos casos, nos próximos 20 anos, conforme visão da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Face ao exposto concluímos ser de vital importância a 
identificação do perfil da doença , levando ao conhecimento da comunidade odontológica 
informações que respaldem futuras ações preventivas e de diagnóstico precoce. 
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Resumo:  
 
Estudo dos casos de Carcinoma Epidermóide Oral (CEO), utilizando dados contidos nos 
prontuários dos pacientes atendidos no Hospital Dr. Luiz Antônio, em Natal/RN. Do universo de 
prontuários examinados, foram obtidas informações quanto ao número de ocorrências das lesões 
com suas localizações anatômicas, sexo e faixa etária do pacientes, além de hábitos como o fumo e 
o álcool, por considerar o potencial de agressão desses carcinógenos na formação do carcinoma 
epidermóide oral, uma vez que o mesmo chega a ocorrer na ordem de 90 a 95%, considerando 
todas as lesões malignas na região oral. A amostra constou de 104 casos de CEO, a partir da 
análise de prontuários de pacientes atendidos no Setor de Cabeça e Pescoço do Hospital Dr. Luiz 
Antônio, no período de 2001 a 2004. O hábito de fumar foi o mais prevalente, seguido da 
associação deste com o álcool. A localização anatômica mais atingida foi o assoalho da boca 
seguido da língua. Os resultados sugerem que o fumo e o álcool foram importantes agentes na 
carcinogênese dos casos estudados, não sendo possível relacionar o uso isolado do álcool com o 
câncer oral, devido ao hábito misto de fumar e beber.
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Resumo:  
 
Uma lectina foi purificada e caracterizada da esponja marinha Tedania ignis. O procedimento de 
purificação foi conduzido a partir do extrato bruto obtido por solubilização em tampão Bórax 
50mM, pH 7,5 e precipitação protéica com 30% de sulfato de amônio (FI). O precipitado foi 
dissolvido no tampão de extração e fracionado com 1,0 volume de acetona (F1,0). A lectina foi 
purificada desta fração por meio de cromatografia de afinidade em Sepharose 6B. Dentre os 
eritrócitos humanos testados ela aglutinou preferencialmente os do tipo B tratados com papaína. A 
atividade hemaglutinante da lectina foi dependente do cátion bivalente Mn+2 e foi inibida pelos 
carboidratos galactose, xilose e frutose. A lectina apresentou uma massa molecular de 45 kDa, 
conforme determinada por eletroforese em poliacrilamida em SDS, e se mostrou estável até a 
temperatura de 40ºC, por 1 hora. Entre os valores de pH 2,5 a 11,5, uma maior atividade foi 
encontrada no pH 7,5. Formas promastigotas de Leishmania chagasi coradas com Coomassie blue 
R-250 foram aglutinadas por F1,0 e na presença de galactose essa interação não foi observada. 
Esses resultados indicam que essa lectina pode estar envolvida no processo de defesa e que pode 
vir a ser utilizada como ferramenta biológica nos estudos com esse protozoário.
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Resumo:  
 
Na infância a Nutrição aparece como fator determinante para o desenvolvimento intelectual, 
estando nesse contexto inserido o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).Dessa 
forma, o presente trabalho teve por objetivo Analisar o valor Nutricional e os custos Totais e 
percapitas da Alimentação escolar (AE) oferecida no município de Natal/RN, nas Zonas Leste e 
Norte, subsidiando ações para a melhoria do programa. Para tanto foi analisada a composição 
química de 5 cardápios de cada uma das 8 escolas da zona Leste e 3 cardápios de cada uma das 29 
escolas da Norte,perfazendo 127 cardápios, avaliados quanto à quantidade de energia, 
macronutrientes, fibras, Vitaminas(A,C,e E) e minerais (Na,Ca,e Fe).Para os custos foi utilizado as 
informações do setor financeiro da SME. Os resultados apontaram que em ambas as zonas havia 
uma baixa contribuição energética, um baixo consumo de fibras, e no que se refere as 
vitaminas,não atenderam sequer a EAR para as vitaminas A e E, enquanto a vitamina C superou a 
RDA na maioria das escolas da zona Leste.Para os minerais, o cálcio apresentou valores inferiores 
ao recomendado, o Sódio apresentou resultados inadequados e diferentemente, o ferro mostrou-se 
adequado na maioria das escolas trabalhadas.Em relação aos custos, foi observado nas duas zonas, 
valores superiores ao repassado pelo PNAE. Diante dos resultados, pode-se aferir a necessidade de 
corrigir falhas no conteúdo nutricional da AE. 
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Resumo:  
 
Este trabalho tem como objetivo elaborar um plano de cuidados para pacientes com transtorno 
depressivo. Por meio da vivência de um caso, pode-se conhecer a situação de vida do paciente, 
identificando os problemas que interferem na sua saúde mental. Assim, tornou-se possível o 
desenvolvimento de ações de enfermagem que visaram à melhora das condições de vida do 
paciente. É imprescindível o embasamento científico com o conhecimento das particularidades dos 
transtornos depressivos para que seja prestada uma assistência de melhor qualidade e voltada para 
o suprimento das reais necessidades do doente mental. Participou do estudo a paciente M.G.L.A., 
49 anos, portadora do Transtorno Depressivo Recorrente (F33.3). Durante seis dias, a paciente foi 
acompanhada e, utilizando-se de dados fornecidos pelo prontuário e pela própria paciente por 
meio da conversa informal, foi possível identificar problemas e elaborar um plano assistencial 
tomando como referência a NANDA. No processo de assistência realizamos o histórico de 
enfermagem e detectamos os seguintes diagnósticos: prevenção de recaídas; risco de reações 
adversas; risco de sobrepeso; isolamento social; risco para auto-mutilação; ansiedade e auto estima 
baixa, crônica. O desenvolvimento do trabalho despertou para a importância do papel da 
enfermagem no tratamento das mentes acometidas por transtornos. Faz-se essencial o 
fornecimento de orientações, escuta ativa e, principalmente, assistência humanizada como forma 
de cuidar.
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Resumo:  
 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se propõe fornecer uma alimentação 
adequada aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, matriculados em escolas 
públicas e filantrópicas. Assim, objetivou-se analisar o valor nutricional e o custo dos cardápios 
oferecidos pelas escolas das zonas Oeste e Sul de Natal/RN. O trabalho foi realizado em 26 
escolas municipais da zona Oeste e em 9 escolas da zona Sul, em 2004 a 2006, sendo 
acompanhados três cardápios distintos através da elaboração de ficha técnica, preenchida por meio 
de pesagem dos per capitas das preparações,perfazendo 102 cardápios, que posteriormente foram 
submetidos a uma análise do valor nutricional. Os custos dos cardápios foram obtidos com base 
nos processos de prestação de contas das escolas à Secretaria Municipal de Educação. Os 
resultados apontam que quanto à energia, a maioria dos cardápios apresentou-se 
ineficientes.Quanto às fibras, às vitaminas A e E, e ao cálcio, a maioria das escolas apresentou 
cardápios com quantidades inferiores a EAR. Enquanto que o sódio apresentou valores acima da 
UL. A vitamina C e o ferro, na maioria das escolas, apresentam-se em quantidades dentro do 
recomendado. Nas duas zonas, o custo dos cardápios ultrapassou o valor de R$ 0,18. Dessa 
maneira, observa-se o não cumprimento do objetivo do PNAE, sendo necessária a presença de um 
número suficiente de nutricionista nas escolas, permitindo oferecer uma alimentação adequada nos 
aspectos nutricionais e de custo.

Palavras chave: Alimentação Escolar, Valor Nutricional, Custo



CÓDIGO: SB1014 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE MOLARES DECÍDUOS 
NECROSADOS SUBMETIDOS À TERAPIA PULPAR, SEM INSTRUMENTAÇÃO 
RADICULAR E UTILIZAÇÃO DAS PASTAS CTZ E GUEDES-PINTO 
ALUNO: RENAN CABRAL DE FIGUEIRÊDO (04982832404) 
ORIENTADOR: LÊDA BEZERRA QUINDERÉ CARDOSO (08614938420)  
CO-AUTOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402) 

 

Resumo:  
 
Esta pesquisa trata de um estudo clínico-radiográfico, em molares decíduos necrosados, tratados 
endodonticamente sem instrumentação de seus condutos radiculares. Tem como objetivo avaliar a 
ação das pastas CTZ e Guedes-Pinto, em relação aos tecidos orais, periapicais e dentários. Na 
avaliação clinica é observado a estrutura e cor da mucosa oral, cor e mobilidade do dente, 
enquanto radiograficamente, o comportamento de lesões radiolúscidas periapicais e reparo ósseo. 
A amostra é composta por 40 dentes de crianças compreendidas na faixa etária de 04 a 08 anos 
que freqüentam a Clínica Infantil da Disciplina de Odontopediatria do Departamento de 
Odontologia da UFRN. De acordo com o material empregado, a amostra foi dividida em dois 
grupos, Grupo I (Guedes-Pinto) Grupo II (CTZ), ambos acompanhados por 02, 08, 14 e 20 meses 
após tratamento. Os resultados parciais do estudo apontam para um sucesso terapêutico nos quais 
aparecem a normalização clínica e radiográfica dos tecidos moles e periapicais. Essa terapia pulpar 
tem como característica própria a simplicidade da técnica empregada, além de ser econômica e 
possibilitar inclusive a sua realização pelo clínico geral, fato de grande valia para o serviço público 
de saúde, além de prevenir seqüelas à oclusão dentária, por evitar as extrações precoces. 
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Resumo:  
 
A cooperação entre indivíduos é um requisito importante na manutenção das relações sociais. Em 
contrapartida, existem comportamentos não cooperativos que trazem vantagem ao indivíduo que 
os realizam, em detrimento do conjunto. Nessas relações, na população humana, é fundamental a 
existência de mecanismos que estimulem a cooperação ou inibam a não-cooperação, ou o 
comportamento de free riding. Esses são mecanismos sociais, como penalidades (multas, 
desaprovação social, exclusão do grupo) que desestimulam a não-cooperação estimulam a 
cooperação. Apesar disso, tem-se debatido na literatura algumas propensões mais profundas dos 
indivíduos para um desses tipos de comportamento: cooperação ou não-cooperação.Tendo em 
vista esses argumentos, o objetivo deste trabalho foi o de verificar quais das variáveis (sexo e grau 
de informação) mais interfere no mecanismo de cooperação um experimento usando o modelo dos 
bens públicos. Diante dos resultados constatamos que o número de doações não foi afetado pelo 
sexo e informação sobre a repetição das sessões, mas como precisamente demostrado apenas o 
tamanho do grupo se destacou como fator significativo. Grupos pequenos doaram 
significativamente mais do que os grupos grandes. 
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Resumo:  
 
Objetivo: avaliar o nível de testosterona total basal e do índice de androgênio livre (IAL) nas 
diferentes fases do ciclo menstrual normal. Metodologia: oito mulheres normais com ciclo 
menstrual regular participaram do estudo (idade 23,25 ± 2,37 anos e índice de massa corporal 
21,33 ± 0,97 kg/m2). Todos os parâmetros avaliados foram normais: glicemia de jejum 81,87 ± 
7,54 mg/dl, uréia 23,5 ± 6,2 mg/dl, creatinina 0,6 ± 0,07 mg/dl, TGO 20,2 ± 4,7 U/I, TGP 19 ± 6,5 
U/l, proteínas totais 6,8 ± 0,4 g/dl, albumina 4,1 ± 0,3 g/dl, TSH 39,87 ± 1,55 mUl/ml; os ciclos 
foram ovulatórios (nível de progesterona 12,38 ± 4,17 ng/ml na fase lútea média). Condições 
clinicas como diabetes, hipotireoidismo, anovulação, acne, hirsutismo, anemia e nefropatias foram 
excluídas. As amostras sangüíneas foram coletadas nos 7°, 12° e 21° dias do ciclo. Resultados: na 
fase folicular media, folicular tardia e lútea média, as concentrações médias da testosterona basal 
(nmol/l) foram 0,90 ± 0,54; 1,34 ± 0,47 e 1,05 ± 0,20 (p=0,18), respectivamente. Para o SHBG 
(nmol/l) foram 42,45 ± 16,23; 47,27 ± 23,71 e 46,81 ± 15,61 (p=0,85) no 7°, 12° e 21° dia do 
ciclo, respectivamente. O IAL apresentou médias de 2,34 ± 1,49; 3,19 ± 1,4 e 2,41 ± 0,76 (p=0,43) 
nos mesmos dias. Conclusões: os resultados obtidos são de grande significado clínico na avaliação 
das alterações dos níveis androgênicos femininos. 

Palavras chave: fisiologia reprodutiva, testosterona, índice de androgênio livre
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