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CÓDIGO: SB0012  
TÍTULO: RITMICIDADE CIRCADIANA DA CATAÇÃO EM CASAIS DE SAGÜIS 
AO LONGO DO CICLO OVARIANO  
ALUNO: PAULA ROCHA DE MELO (01277942471)  
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)  
CO-AUTOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO (52904911049)  
   

 

CÓDIGO: SB0016  
TÍTULO: TRATAMENTO DOS EFLUENTES DA CARCINICULTURA A PARTIR DO 
CULTIVO DE MACROALGAS.  
ALUNO: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
   

 

CÓDIGO: SB0017  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE GRACILARIA CERVICORNIS 
COMO ALIMENTO PARA CAMARÃO  
ALUNO: DANYHELTON DOUGLAS DE FARIAS DANTAS (04575620483)  
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)   
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
   

 

CÓDIGO: SB0023  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE QUANTIFICAÇÃO DE 
PENICILINA G BENZATINA (PENGB) POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 
ALTA EFICIÊNCIA  
ALUNO: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERÍSSIMO (03505558427)  
CO-AUTOR: YURY EINSTEIN GOMES DE FARIAS (00970219466)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
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CÓDIGO: SB0043  
TÍTULO: PADRÕES COMPORTAMENTAIS DURANTE A GRAVIDEZ EM 
CALLITHRIX JACCHUS  
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)  
   

 

CÓDIGO: SB0048  
TÍTULO: HOSPITALIZAÇÃO CONJUNTA: O PAPEL DO ACOMPANHANTE E DA 
FAMÍLIA NO CUIDADO À CRIANÇA INTERNADA  
ALUNO: JOVENAL DANTAS DE MEDEIROS (01103484435)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
   

 

CÓDIGO: SB0051  
TÍTULO: A ESTRUTURA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NA 
BARRAGEM MARECHAL DUTRA, ACARI/RN NO CICLO ANNUAL DE 2003-2004  
ALUNO: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418)  
   

 

CÓDIGO: SB0053  
TÍTULO: O CORPO EM LABAN: CONTRIBUIÇOES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: LAISE TAVARES PADILHA BEZERRA (04718726441)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  
   

 

CÓDIGO: SB0054  
TÍTULO: PLANTAS EXÓTICAS DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, NATAL - RN  
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
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CÓDIGO: SB0055  
TÍTULO: RESPOSTA DE DÍADES ISOSSEXUAIS DE CALLITHRIX JACCHUS 
FRENTE A MUDANÇAS AMBIENTAIS E SOCIAIS  
ALUNO: SANDRA MARA LEITE (03761713401)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
   

 

CÓDIGO: SB0056  
TÍTULO: BANCO DE LEITE HUMANO: FONTE DE VITAMINA A?  
ALUNO: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)   
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
   

 

CÓDIGO: SB0059  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA LEVEDURA SACCHAROMYCES CEREVISIAE E DA 
CIANOBACTÉRIA SPIRULINA MAXIMA NO CULTIVO DE ARTEMIA 
FRANCISCANA (CRUSTACEA) EM ESCALA LABORATORIAL  
ALUNO: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (00969717466)  
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO FREIRE DA COSTA JUNIOR (03089831490)  
   

 

CÓDIGO: SB0061  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MACROALGA GRACILARIA CERVICORNIS E DA 
CIANOBACTÉRIA SPIRULINA MAXIMA NO CULTIVO DE ARTEMIA 
FRANCISCANA (CRUSTACEA) EM ESCALA LABORATORIAL  
ALUNO: MARCOS ANTONIO FREIRE DA COSTA JUNIOR (03089831490)  
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (00969717466)  
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CÓDIGO: SB0062  
TÍTULO: ESTUDO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO AÇUDE PÚBLICO 
DE CRUZETA/ RN  
ALUNO: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470)  
   

 

CÓDIGO: SB0070  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA COLEÇÃO DIDATICA DE 
INVERTEBRADOS DO LABORATORIO DE INVERTEBRADOS BENTONICOS 
(DBEZ – CB)  
ALUNO: CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA (01216539430)  
ORIENTADOR: ELINEI ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
CO-AUTOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420)  
  

 

CÓDIGO: SB0071  
TÍTULO: METODOLOGIA DE ESTUDO DOS INVERTEBRADOS  
ALUNO: MAURO SERGIO PINHEIRO LIMA (03059913455)  
ORIENTADOR: LIANA DE FIGUEREDO MENDES (08153489836)  
  

 

CÓDIGO: SB0085  
TÍTULO: GALACTANAS SULFATADAS DE HYPNEA MUSCIFORMIS: ANÁLISE 
DE INFRAVERMELHO E ATIVIDADE ANTICOAGULANTE  
ALUNO: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: MICHELINE CRISTIANE ROCHA DE SOUZA (01113995483)  
CO-AUTOR: FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA (03470499403)  
CO-AUTOR: CAROLINE ADDISON CARVALHO XAVIER (00830788433)  
   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  5/84 

CÓDIGO: SB0090  
TÍTULO: NOTA PRÉVIA DE PHALLALES (GASTEROMYCETES) NO RIO 
GRANDE DO NORTE - BRASIL  
ALUNO: PEDRO PAULO TEIXEIRA LACERDA (05285021405)  
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420)  
  

 

CÓDIGO: SB0092  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE À LONGO PRAZO DE EMULSÕES 
ATRAVÉS DA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE CREMAGEM  
ALUNO: FABIO ROCHA FORMIGA (00986611409)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: JANUS PABLO FONSECA DE MACEDO (56584040453)  
CO-AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS ALCOFORADO (04616009430)  
  

 

CÓDIGO: SB0095  
TÍTULO: ORGANOGÊNESE INDIRETA EM MARACUJÁ AMARELO 
(PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA  
ALUNO: DIEGO DE MEDEIROS BENTO (03630154425)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: EUTÁLIA ELIZABETH NOVAES FERREIRA DA SILVA (05416074485)  
CO-AUTOR: KIEV MARTINS (01015199402)  
CO-AUTOR: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405)  
  

 

CÓDIGO: SB0096  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À INSULINA PELOS MÉTODOS 
QUICKI E HOMA, E PELO CÁLCULO DA ÁREA SOB A CURVA EM UM GRUPO 
DE PACIENTES OBESOS.  
ALUNO: RAFAELLA GONÇALVES FALCÃO DE FRANÇA (04966590493)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE ALMEIDA PIMENTA (01211597440)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
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CÓDIGO: SB0098  
TÍTULO: ALTERAÇÕES DO SUMÁRIO DE URINA DE GESTANTES COM 
DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG)  
ALUNO: AMÁLIA CINTHIA MENESES DO RÊGO (78914450368)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (72411167415)  
CO-AUTOR: HELENA HALIA CARNEIRO (01185377417)  
CO-AUTOR: MARKÊNIA KELIA SANTOS ALVES (03700190409)  
  

 

CÓDIGO: SB0103  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MICROEMULSÃO BIOCOMPATÍVEL DE 
SINVASTATINA  
ALUNO: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(91616751487)  
CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
  

 

CÓDIGO: SB0106  
TÍTULO: CRIPTOSPORIDIOSE EM CRIANÇAS COM DIARRÉIA  
ALUNO: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
  

 

CÓDIGO: SB0128  
TÍTULO: ANÁLISE DO POTENCIAL GENOTÓXICO DA VIOLACEÍNA  
ALUNO: AURIZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA (01258622459)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
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CÓDIGO: SB0130  
TÍTULO: HOMEOPATIA EM NATAL, RN: UM ESTUDO PRELIMINAR  
ALUNO: ALMÁRIA MARIZ BATISTA (01078452458)  
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
CO-AUTOR: CYNTHIA HATSUE KITAYAMA CABRAL (01274030439)  
CO-AUTOR: LÍLIAN GRACE DA SILVA SÓLON (01204453446)  
  

 

CÓDIGO: SB0131  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PARTURIENTES NO SIGNIFICADO DA 
DOR DE PARTO.  
ALUNO: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
  

 

CÓDIGO: SB0132  
TÍTULO: INCORPORAÇÃO DA PENICILINA G BENZATINA EM SOLUÇÕES 
MICELARES DE SYNPERONIC F68 E TWEEN 80  
ALUNO: CRISTIANE DE MEDEIROS MAIA (01184204454)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
  

 

CÓDIGO: SB0133  
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE CULTURAS DE CIANOBACTÉRIAS 
POTENCIALMENTE TÓXICAS  
ALUNO: RAQUEL DA SILVA PAULA (01163274488)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES SILVA (01259298469)  
CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
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CÓDIGO: SB0138  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA SUPER-EXPRESSÃO DO CDNA SCMUTM2 EM 
SISTEMAS VEGETAIS  
ALUNO: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
  

 

CÓDIGO: SB0140  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DO HOMEM/PAI SOBRE SEU RELACIONAMENTO 
CONJUGAL DURANTE A FASE DE LACTAÇÃO DO FILHO  
ALUNO: ETENIGER MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA (00971734445)  
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
  

 

CÓDIGO: SB0145  
TÍTULO: LESÕES ORAIS EM PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS  
ALUNO: LEONARDO DA SILVA PERES (00976447495)  
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420)  
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNENDES BATISTA DE AMORIM (76597083176)  
  

 

CÓDIGO: SB0157  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA MICROALBUMINÚRIA E DO 
CLEARANCE DE CREATININA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 
1.  
ALUNO: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)  
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CÓDIGO: SB0159  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DIETÉTICA EM PACIENTES COM DISTROFIAS 
MUSCULARES - HOSPITAL DE PEDIATRIA - UFRN  
ALUNO: RITA DE CAÁSSIA PEREIRA FERNANDES (01171668473)  
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
CO-AUTOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
  

 

CÓDIGO: SB0164  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO IN SILICO DE GENES QUE CODIFICAM 
TIORREDOXINAS “LIKE” NO TRANSCRIPTOMA DA CANA-DE-AÇÚCAR.  
ALUNO: JANDYRSON MARQUES CAVALCANTI (00984194479)  
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: LUIZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488)  
  

 

CÓDIGO: SB0170  
TÍTULO: “CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO 
CONSUMIDORES DE PRODUTOS LÁCTEOS”  
ALUNO: JULIANA MARIA FREITAS DE ASSIS (01146620454)  
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)  
CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
  

 

CÓDIGO: SB0172  
TÍTULO: SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL  
ALUNO: THAYSA REBOUÇAS DOS SANTOS (02714898475)  
ORIENTADOR: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (62759051749)  
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)  
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CÓDIGO: SB0174  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS REPRESENTANTES DE 
GRAMINEAE OCORRENTES NO CAMPUS DA UFRN, NATAL – RN.  
ALUNO: ARANDI ANTONGNONI DE SOUZAPEREIRA (01210766442)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 

 

CÓDIGO: SB0176  
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA MULHER COM VARIÁVEIS 
RELACIONADAS À SUA VIDA REPRODUTIVA, NA CIDADE DE NATAL-RN 
ASSOCIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA MULHER COM VARIÁVEIS RELACIONADAS 
À SUA VIDA REPRODUTIVA, NA CIDADE DE NATAL-RN ASSOCIAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DA MULHER COM VA  
ALUNO: WILLIS CARDOSO DE MORAIS (01058870483)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (03931250415)  
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
 

 

CÓDIGO: SB0177  
TÍTULO: NÍVEIS DE ESTERÓIDES DO PAR REPRODUTOR DE CALLITRHIX 
JACCUS DURANTE O PERÍODO PÓS-NATAL  
ALUNO: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO BARBOSA (09635440472)  
  

 

CÓDIGO: SB0179  
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE) E 
SEUS PARASITÓIDES EM HOSPEDEIRO NATIVO DA FAMÍLIA MORACEAE  
ALUNO: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
CO-AUTOR: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454)  
CO-AUTOR: EMANOELLY ROBERTA DE CARVALHO MORAIS (05333009406)  
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CÓDIGO: SB0180  
TÍTULO: ESTUDO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) ASSOCIADOS A PARASITÓIDES NO CAMPUS CENTRAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)  
CO-AUTOR: EMANOELLY ROBERTA DE CARVALHO MORAIS (05333009406)  
CO-AUTOR: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454)  
  

 

CÓDIGO: SB0183  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA NA ESPÉCIE APOGON 
AMERICANUS (PISCES, PERCIFORMES)  
ALUNO: ANTONIO JALES MORAES VASCONCELOS (03115245408)  
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (00947093435)  
  

 

CÓDIGO: SB0184  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO MENTAL : UM 
ESTUDO SOBRE A POPULAÇÃO DE NATAL-RN  
ALUNO: EDUARDO HEIDER BARROS FEIJO (02294918479)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)  
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)  
  

 

CÓDIGO: SB0185  
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)  
ORIENTADOR: PAULO DE MEDEIROS ROCHA (08609314472)  
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CÓDIGO: SB0186  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL DE PACIENTES COM 
SUSPEITA CLÍNICA DE DERMATOMICOSES ATENDIDOS NO HOSPITAL 
GISELDA TRIGUEIRO  
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: NICÁCIA BARBOSA CALADO (79097715415)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
  

 
 
CÓDIGO: SB0189 
TÍTULO: IMUNO-EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DA MATRIZ EXTRACELULAR 
EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 
ALUNO: CAMILLA CAVALCANTI DANTAS (01258560402)  
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: ÂNGELA MARIA DE MEDEIROS (02846868409)  
CO-AUTOR: JOÃO LUIZ DE MIRANDA (74289462634)  
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNANDES BATISTA DE AMORIM (76597083172) 

 

CÓDIGO: SB0193  
TÍTULO: COMO ATUAM OS PROFESSORES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA?– 
ANÁLISE EM DOIS COLÉGIOS DA GRANDE NATAL –RN.  
ALUNO: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: ROGÉRIA DE OLIVEIRA PINHEIRO (01027960413)  
CO-AUTOR: CAMILA NARJARA DE ARAÚJO GOIS (01195262477)  
  

 

CÓDIGO: SB0194  
TÍTULO: AS CAUSAS EXTERNAS COMO FATOR DETERMINANTE DO 
TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E POLITRAUMA.  
ALUNO: CRISTIANE RIBEIRO DE MELO (01037932404)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
CO-AUTOR: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)  
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CÓDIGO: SB0195  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DO TRAUMA EM VÍTIMAS DE CAUSA 
EXTERNA COM POLITRAUMATISMO EM UM HOSPITAL DA GRANDE NATAL, 
RN  
ALUNO: ROGÉRIA (01027960413)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: CAMILA NARJARA DE ARAÚJO GOIS (01195262477)  
CO-AUTOR: FÁTIMA HARYANNY GOMES RUFINO (01184064423)  
 

 

CÓDIGO: SB0196  
TÍTULO: DÉFICITS DE AUTOCUIDADO EM VÍTIMAS DE DOENÇA 
CARDIOVASCULAR ATENDIDAS NO SETOR DE URGÊNCIAS CLÍNICAS DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO  
ALUNO: CYNTHIA DONIDA FERREIRA (00989693406)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478)  
 

 

CÓDIGO: SB0199  
TÍTULO: PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS CÁRNEOS EM REDE DE SUPERMERCADOS EM NATAL/RN  
ALUNO: SAMARA SUENIA NOGUEIRA SERAFIM DE MELO (05143129478)  
ORIENTADOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
CO-AUTOR: ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO (28736647896)  
 

 

CÓDIGO: SB0200  
TÍTULO: TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE MEMBROS INFERIORES: 
ENSAIO CLÍNICO REALIZADO NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EM NATAL  
ALUNO: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
CO-AUTOR: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)  
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CÓDIGO: SB0203  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DO ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) NO 
TRATAMENTO DE FERIDAS: ENSÁIO CLÍNICO REALIZADO NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES EM NATAL  
ALUNO: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
CO-AUTOR: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)  
 

 

CÓDIGO: SB0204  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE PAPAÍNA 8% NO DESBRIDAMENTO DE 
ÚLCERAS VASCULARES CRÔNICAS DE MEMBROS INFERIORES  
ALUNO: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
CO-AUTOR: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
 

 

CÓDIGO: SB0205  
TÍTULO: FATORES QUE INFLUENCIAM NA CRONICIDADE DE LESÕES 
VASCULARES DE MEMBROS INFERIORES EM MULHERES: ESTUDO CLÍNICO 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL  
ALUNO: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
CO-AUTOR: MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
CO-AUTOR: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)  
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CÓDIGO: SB0206  
TÍTULO: SEXO DURANTE A GRAVIDEZ: OPINIÃO DE MULHERES  
ALUNO: KALIANNA KELLY COSME GOMES (01035379457)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)  
CO-AUTOR: MARÍLIA EUFRÁSIO DA SILVA (01118026446)  
 

 

CÓDIGO: SB0207  
TÍTULO: O SIGNIFICADO DA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO: OPINIÃO DE MULHERES GRÁVIDAS  
ALUNO: MARÍLIA EUFRÁSIO DA SILVA (01118026446)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GERMINIANA MARIA PACHECO DUTRA CARIELLO (09995809429)  
CO-AUTOR: JANINE DANIELLE LEÃO ANTUNES DE LIMA (03319804448)  
 

 

CÓDIGO: SB0213  
TÍTULO: CENÁRIOS DE CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DOS GRUPOS DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL  
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (05510206446)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
  

 

CÓDIGO: SB0214  
TÍTULO: O ALIMENTO COMO INDICADOR BIOCULTURAL : CONTRIBUIÇÕES 
PARA O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: SIMPLICIO MARCOLINO DEOLIVEIRA SILVA (06454091465)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
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CÓDIGO: SB0215  
TÍTULO: CONTEÚDO DE VITAMINA A NO COLOSTRO HUMANO DE 
PARTURIENTES A TERMO E PRÉ-TERMO  
ALUNO: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179385489)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
 

 

CÓDIGO: SB0217  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE COBRE ERITROCITÁRIO EM CRIANÇAS COM 
SOBREPESO E OBESIDADE  
ALUNO: CRISTIANE HERMES SALES (00912780401)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)  
CO-AUTOR: DÉBORA AZEVEDO DO NASCIMENTO (96926112487)  
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA (91413958400)  
 

 

CÓDIGO: SB0218  
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE UMA B-N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EXTRAÍDA 
DO MOLUSCO MARINHO STROMBUS GOLIATH.  
ALUNO: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409)  
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
  

 

CÓDIGO: SB0227  
TÍTULO: ESTUDO DO SIGNIFICADO DA PRÁTICA ESPORTIVA NA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROJETO “NOVA DESCOBERTA” 
(INSTITUTO AYRTON SENNA, UFRN).  
ALUNO: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
ORIENTADOR: HORACIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  
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CÓDIGO: SB0228  
TÍTULO: ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM DUAS ESPÉCIES DE HAEMULIDAE 
(PISCES, PERCIFORMES)  
ALUNO: LORENA CORINA BEZERRA DE LIMA (51652900268)  
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
 

 

CÓDIGO: SB0229  
TÍTULO: DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA NECROSE HIPODERMAL E 
HEMATOPOIÉTICA EM CAMARÕES LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
  

 

CÓDIGO: SB0231  
TÍTULO: POLIMORFISMO NO GENE NRAMP1 E ASSOCIAÇÃO COM 
AUTOIMUNIDADE  
ALUNO: JOSANE REGINA DE LIMA (03949993479)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA (02969303426)  
  

 

CÓDIGO: SB0233  
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO ACADÊMICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: JOÃO CARLOS NEVES DE SOUZA E NUNES DIAS (03396636422)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
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CÓDIGO: SB0234  
TÍTULO: IDENTIDICAÇÃO DE PEIXES ATRAVÉS DE OTÓLITOS  
ALUNO: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (03095950454)  
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
  

 

CÓDIGO: SB0235  
TÍTULO: DETECÇÃO DO “PAPAYA MELEIRA VIRUS” EM PLANTAS DE CARICA 
PAPAYA NO NORDESTE BRASILEIRO  
ALUNO: LUÍZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488)  
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: JANDYRSON MARQUES CAVALCANTI (00984194479)  
CO-AUTOR: AULUS ESTEVÃO ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805362404)  
  

 

CÓDIGO: SB0237  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DO CDNA DA 3-METIL-DNA-ADENINA-
GLICOSILASE, EM PLANTAS, A PARTIR DE SEQUÊNCIAS DE CANA-DE-
AÇÚCAR.  
ALUNO: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (04673204699)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  

 

CÓDIGO: SB0238  
TÍTULO: ESTUDO GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: LUCIANA FENTANES MOURA DE MELO (03149253411)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA ESTEVAM DOS SANTOS (02153210496)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
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CÓDIGO: SB0239  
TÍTULO: ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DE FUCANAS DA ALGA MARROM 
PADINA GYMNOSPORA.  
ALUNO: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: MARIA DA GLÓRIA DE LIMA SANTOS (33710384400)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
CO-AUTOR: YULYANNA MOREIRA RODRIGUES (05190890490) 
  

 

CÓDIGO: SB0241  
TÍTULO: ESTUDO IN VITRO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM RATOS 
WISTAR TRATADOS COM GLUCANTIME E PERTECNETATO DE SÓDIO.  
ALUNO: HARINA ALVES DE OLIVEIRA (01212226402)  
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE C ARVALHO XAVIER HOLANDA 
(20017065453)  
CO-AUTOR: RODRIGO DE CARVALHO HOLANDA LEITE (04781588409)  
CO-AUTOR: SILVIA MARIA VARELA DE QUEIROZ (15611418449)  
CO-AUTOR: ROBERTO LEVI CAVALCANTE JALES (10656120444)  
  

 

CÓDIGO: SB0242  
TÍTULO: A TEORIA DO AUTOCUIDADO DE OREM NA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM ÀS VÍTIMAS DE TRAUMA RAQUIMEDULAR E SEUS 
FAMILIARES  
ALUNO: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
  

 

CÓDIGO: SB0243  
TÍTULO: ATIVIDADE FÚNGICA INDUZIDA POR MICROEMULSÃO DE 
ANFOTERICINA B  
ALUNO: ISABEL ANTAS URBANO (05486990464)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(91616751487)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)  
CO-AUTOR: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)  
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CÓDIGO: SB0244  
TÍTULO: GENOMA EST DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: JOANA CRISTINA M. TAVARES (05623250424)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 

 

CÓDIGO: SB0245  
TÍTULO: CUIDADOS ESPECIAIS PARA CRIAÇÃO DE CAMUNDONGOS DO TIPO 
BALB/C  
ALUNO: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)  
CO-AUTOR: WALTEÇA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
 

 

CÓDIGO: SB0246  
TÍTULO: REPARO E MUTAGÊNESE INDUZIDAS POR OXIGÊNIO SINGLETE EM 
CEPAS BACTERIANAS PROFICIENTES E DEFICIENTES EM ENZIMAS DE 
REPARO DE DNA  
ALUNO: RITA DE CÁSSIA BARRETO DA SILVA (03445655480)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

CÓDIGO: SB0248  
TÍTULO: ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE LEVEDURAS ISOLADAS DA VAGINA 
E DO ÂNUS DE PACIENTES COM VULVOVAGINITE EM TRÊS COLETAS 
SEQUENCIAIS  
ALUNO: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: YASHA EMERENCIANO BARROS (22241353434)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
CO-AUTOR: ANTONIO ARILDO REGINALDO DE HOLANDA (22992642487)  
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CÓDIGO: SB0249  
TÍTULO: O PREPARO DO EDUCADOR EM ATUAR EM SITUAÇÕES DE 
URGÊNCIA NOS ACIDENTES E DOENÇAS OCORRIDOS NO RECINTO ESCOLAR  
ALUNO: JERUZA LUCIANA DA SILVA SOUTO (01172942412)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
CO-AUTOR: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)  

 

CÓDIGO: SB0251  
TÍTULO: DOPPING: SAÚDE, ÉTICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 
ESPORTE  
ALUNO: MARCUS VINICIUS ALVES DE LIMA (01059060426)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
  

 

CÓDIGO: SB0252  
TÍTULO: PROPOSTA DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA PARA PACIENTES COM A DOENÇA DE ALZHEIMER  
ALUNO: KEITHLEN CRUZ MOREIRA (02901707459)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: MARIA ESTELA DE MEDEIROS (00751483400)  
 

 

CÓDIGO: SB0254  
TÍTULO: ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA, DO PONTO DE VISTA 
GENOTÓXICO, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PONTA 
NEGRA, NATAL-RN.  
ALUNO: FERNANDA LIMA CAVALCANTE (04924463426)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
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CÓDIGO: SB0256  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DA LAGOA 
DE EXTREMOZ-RN.  
ALUNO: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: FERNANDA LIMA CAVALCANTE (04924463426)  
CO-AUTOR: LUCIANA FENTANES MOURA DE MELO (03149253411)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  

 

CÓDIGO: SB0257  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE PARASITAS ISÓPODES NO PEIXE TIBIRO, 
OLIGOPLITES SAURUS DO LITORAL DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: JOSÉ TICIANO ARRUDA XIMENES DE LIMA (91656702487)  
 

 

CÓDIGO: SB0258  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DE UM 
BANCO DE PLANTAS MUTANTES DE GERGELIM UTILIZANDO O MUTÁGENO 
EMS  
ALUNO: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (01056745401)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: TACIANA COUTINHO (00999469479)  
CO-AUTOR: MÁRCIA S. VIDAL (02621094767)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA ANDRÉIA LOER BELLINI (02442354497)  
 

 

CÓDIGO: SB0260  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE UMA POPULAÇÃO DE ALGODÃO COM O 
MUTÁGENO EMS (ETIL- METILSSULFONATO)  
ALUNO: PATRÍCIA ANDRÉIA LOER BELLINI (02442354497)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: TACIANA COUTINHO (00999469479)  
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (01056745401)  
CO-AUTOR: MÁRCIA S. VIDAL (02621094767)  
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CÓDIGO: SB0261  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM CASSETE DE SUPER-EXPRESSÃO DE UM CDNA 
DE CANA-DE-AÇÚCAR (SCARP1) NUM VETOR-BINÁRIO.  
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

CÓDIGO: SB0262  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO IN SILICO DE PRIMERS PARA DETECÇÃO DE GENES 
ENVOLVIDOS NA BIODEGRADAÇÃO HIDROCARBONETOS.  
ALUNO: LUDOVICO MIGLIOLO (04312172463)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
 

 

CÓDIGO: SB0266  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DOS GENES ASSOCIADOS AO PROCESSO DE 
FLORAÇÃO EM TOMATEIRO  
ALUNO: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
 

 

CÓDIGO: SB0275  
TÍTULO: INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO DOS SQUAMATA DO PARQUE 
ESTADUAL DAS DUNAS DE NATAL-RN  
ALUNO: CAROLINA Mª C. A. LISBOA (04929542405)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
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CÓDIGO: SB0277  
TÍTULO: ESTUDO DO POLIMORFISMO DO SÍTIO DE RESTRIÇÃO MSPI NO 
INTRON 6 DO GENE DA P53 NA POPULAÇÃO DE NATAL-RN  
ALUNO: TATIANA MEDEIROS GALVÃO (01193356466)  
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: THALES ALLYRIO ARAÚJO DE MEDEIROS FERNANDES 
(02751517439)  
 

 

CÓDIGO: SB0279  
TÍTULO: EFEITO ANTIOXIDANTE DE UM CHÁ DE ESPECIARIAS SOBRE 
DESPORTISTAS DA CIDADE DE NATAL/RN  
ALUNO: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  

 

CÓDIGO: SB0286  
TÍTULO: POTENCIAL ANTIMICROBIANO DA QUITOSANA COMO AGENTE 
QUÍMICO NA ODONTOLOGIA  
ALUNO: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)  
CO-AUTOR: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)  
CO-AUTOR: KELLY PATRIZA LIMA DE OLIVEIRA (87727773468)  
 

 

CÓDIGO: SB0289  
TÍTULO: ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DOS FÊMURES DE RATOS 
DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS SUPLEMENTADOS COM CÁLCIO, FÓSFORO E 
VITAMINA E.  
ALUNO: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)  
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)  
CO-AUTOR: MARCELA ABBOTT GALVÃO URURAHY (04530627411)  
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
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CÓDIGO: SB0290  
TÍTULO: EFEITO DO DIABETES MELLITUS NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA: 
ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DOS FÊMURES DE RATOS DIABÉTICOS 
EXPERIMENTAIS  
ALUNO: LUCIANA LARISSA FONSECA LOPES (01069550477)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
 

 

CÓDIGO: SB0291  
TÍTULO: PERFIL DOS USÚARIOS DE CREATINA EM ACADEMIAS DE GINÁTICA 
DA ZONA SUL DE NATAL  
ALUNO: DIANA QUITÉRIA CABRAL FERREIRA (04774155470)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: GISLAINE TCHARLIANE CARDOSO PEREIRA (04894938405)  
CO-AUTOR: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  

 

CÓDIGO: SB0294  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES NA 
CIDADE DO NATAL  
ALUNO: JULIANA COSTA REIS (71194690106)  
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404)  
CO-AUTOR: RICHARDSON OZHEAS BEZERRA CAMPOS (00913924466)  
CO-AUTOR: RAÍSSA ANIELLE SILVA BRANDÃO (00966200489)  
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO RODRIGUES (02872507418)  
 

 

CÓDIGO: SB0298  
TÍTULO: INDUÇÃO DE CALOS EMBRIOGÊNICOS DE ALGODÃO (GOSSYPIUM 
HIRSUTUM) VARIEDADE CNPA 8H  
ALUNO: MARIANNE DE MÉLO ARRUDA CÂMARA (03211518444)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
 CO-AUTOR: KLEPTURA DE OLIVEIRA E SILVA (75109085404)  
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
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CÓDIGO: SB0299  
TÍTULO: INDUÇÃO EMBRIOGÊNICA DE ALGODÃO(GOSSYPIUM HIRSUTUM L) 
IN VITRO NAS VARIEDADES CNPA 97668, CNPA 98647, CNPA 9805941  
ALUNO: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: MARIANNE DE MÉLO ARRUDA CÂMARA (03211518444)  
CO-AUTOR: KLEPTURA DE OLIVEIRA E SILVA (75109085404)  
 

 

CÓDIGO: SB0301  
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE GOMAS DE 
MANDIOCA COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NATAL – RN.  
ALUNO: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442)  
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)  
 

 

CÓDIGO: SB0305  
TÍTULO: INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA HEMOFILIA: REVISÃO 
SISTEMÁTICA DA LITERATURA  
ALUNO: DAISY AMORIM (03474605429)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: THAISY ARAUJO (03594057461)  
 

 

CÓDIGO: SB0307  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE OCLUSOPATIAS EM ESCOLARES DA CIDADE DO 
NATAL: UM ESTUDO PILOTO NAS DENTIÇÕES DECÍDUA, MISTA E 
PERMANENTE  
ALUNO: ALINNE SILVA BANDEIRA (01254487409)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: REJANE (1400890)  
CO-AUTOR: DENISE TAVARES CÂMARA (97013820059)  
CO-AUTOR: ARTHUR COSTA RODRIGUES FARIAS (00941880419)  
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CÓDIGO: SB0316  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 
QUANTO AO PARTO  
ALUNO: CRISTIANE MEIRICE MARQUES DA SILVA (03125093406)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA (03950723447)  
CO-AUTOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)  
 

 

CÓDIGO: SB0319  
TÍTULO: EXPRESSÃO DA TENASCINA E FIBRONECTINA EM LESÕES 
PROLIFERATIVAS NÃO-NEOPLÁSICAS DE MUCOSA ORAL.  
ALUNO: KATARINA SOARES PIRES (01244746401)  
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)  
CO-AUTOR: GUSTAVO PINA GODOY (85762997472)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420)  
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)  
 

 

CÓDIGO: SB0331  
TÍTULO: ICTIOFAUNA DA ORDEM PERCIFORMES DO LITORAL DE PONTA 
NEGRA E A PRODUÇÃO PESQUEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (03552707492)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: JOSÉ TICIANO ARRUDA XIMENES DE LIMA (91656702487)  
  

 

CÓDIGO: SB0332  
TÍTULO: POLISSACARÍDEOS ANTICOAGULANTES DE ALGAS MARINHAS  
ALUNO: LENDRO SILVA COSTA (04647720446)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: EDUARDO HENRIQUE CUNHA DE FARIAS (01164378473)  
CO-AUTOR: IVAN RUI LOPES DE ALBUQUERQUE (91237386420)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
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CÓDIGO: SB0336  
TÍTULO: ESTUDO DESCRITIVO DA DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL  
ALUNO: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)  
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)  
CO-AUTOR: PEDRO FLÁVIO DE OLIVEIRA BATISTA (05161656409)  
CO-AUTOR: WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES (01070486477)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
  

 

CÓDIGO: SB0338  
TÍTULO: ESFORÇO FÍSICO DO COMPORTAMENTO DE CARREGAR VERSUS 
NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA EM MACHOS DE SAGÜI, CALLITHRIX 
JACCHUS.  
ALUNO: SILVIA BEATRIZ FONSECA DE MELO (03396160401)  
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)  
 

 

CÓDIGO: SB0339  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS CENTROS CIRCADIANOS 
DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS)  
ALUNO: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)  

 

CÓDIGO: SB0340  
TÍTULO: A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES A 
FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES A FORMAÇÃO 
DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES A FORMAÇÃO DO 
ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES  
ALUNO: LAURIANA MEDEIROS E COSTA (03697809490)  
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  
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CÓDIGO: SB0343  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTRESSE, ESCORES DE ANSIEDADE E 
SENTIMENTOS RELACIONADOS À INFERTILIDADE CONJUGAL: ESTUDO 
ENVOLVENDO DIFERENTES METODOLOGIAS  
ALUNO: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)  
CO-AUTOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA (00082593485)  
 

 

CÓDIGO: SB0347  
TÍTULO: OS ACIDENTES NA INFÂNCIA E A HOSPITALIZAÇÃO  
ALUNO: JOELMA DAMASCENO MATIAS (91622131487)  
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
CO-AUTOR: ELISÂNGELA FRANCO DE OLIVEIRA (03443476481)  
 

 

CÓDIGO: SB0349  
TÍTULO: ESTUDO DAS ESPÉCIES FÚNGICAS ISOLADAS DE CATETER VENOSO 
CENTRAL NA UTI NEONATAL DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO  
ALUNO: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
 

 

CÓDIGO: SB0351  
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE CONTAGEM DE PLAQUETAS REALIZADAS 
EM DIFERENTES ÁREAS DO RETÍCULO CENTRAL DA CÂMARA DE NEUBAUER  
ALUNO: TAYNE ANDERSON CORTEZ DANTAS (03284305440)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ISABELLE RIBEIRO BARBOSA (00953152413)  
CO-AUTOR: JOAQUIM OTAVIANO DA COSTA NETO (03248944498)  
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CÓDIGO: SB0354  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE CIANOTOXINAS EM AMBIENTES DE 
ÁGUA DOCE DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DE BIOENSAIOS EM 
CAMUNDONGOS  
ALUNO: FERNANDO COSTA FERNANDES GOMES (04711585427)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: RAQUEL DA SILVA PAULA (01163274488)  
CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES SILVA (01259298469)  
CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
 

 

CÓDIGO: SB0356  
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE VARIAÇÃO TEMPORAL DE ATIVIDADES DA 
VIDA DIÁRIA E QUALIDADE DE VIDA APÓS ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL.  
ALUNO: FABIOLA DIOGENES PIMENTEL (01006904409)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: CAROLINA DUTRA GOMES PINHEIRO (01066489424)  
 

 

CÓDIGO: SB0358  
TÍTULO: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DA E-CADERINA E DA Β-CATENINA 
COM METÁSTASE NODAL EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL  
ALUNO: TABITA FERNANDES TORRES (01348053488)  
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA LOPES (40916359387)  
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400)  
CO-AUTOR: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)  
 

 

CÓDIGO: SB0368  
TÍTULO: ESTUDO IN SILICO DOS GENES E PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NA 
REDUÇÃO DE SULFATO: ED-EDITER  
ALUNO: MARIA EDMAR MORAIS DE MACÊDO (72176679415)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
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CÓDIGO: SB0372  
TÍTULO: VARIAÇÃO DA DENSIDADE BACTERIOPLANCTÔNICA NO RIO 
PITIMBU  
ALUNO: RENATA MARTINS BEZERRA (01214181465)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
 

 

CÓDIGO: SB0373  
TÍTULO: VARIAÇÃO DA DENSIDADE BACTERIOPLANCTÔNICA EM 
RESERVATÓRIOS DO SEMI-ÁRIDO POTIGUAR  
ALUNO: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: RENATA MARTINS BEZERRA (01214181465)  
 

 

CÓDIGO: SB0374  
TÍTULO: CICLO VIGÍLIA-SONO NO ESTÁGIO CRÔNICO DE RECUPERAÇÃO DO 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.  
ALUNO: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO (04916672488)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA (05250027407)  
 

 

CÓDIGO: SB0378  
TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES MICROBIOLÓGICAS EM MUCOSA ORAL 
DE CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  
ALUNO: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: ANDRÉA FERREIRA SOARES (93176961553)  
CO-AUTOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
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CÓDIGO: SB0379  
TÍTULO: OPINIÃO DE PUÉRPERAS QUANTO À PRESENÇA DO COMPANHEIRO 
DURANTE O SEU TRABALHO DE PARTO  
ALUNO: PRISCILA APARECIDA DANTAS LOURENÇO (00986433470)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: WILLIANY ROSÁLIA VIANA E SILVA (00832925438)  
 

 

CÓDIGO: SB0382  
TÍTULO: ESTUDO DOS FATORES DE RISCO E DA BACILOSCOPIA: UMA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE 
PULMONAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
ALUNO: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)  
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
CO-AUTOR: KARLA KRISTIANA DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)  
 

 

CÓDIGO: SB0383  
TÍTULO: ANÁLISE DA ASSIMETRIA MORFOLÓGICA EM ESPÉCIES DE 
MOSCAS-DAS-FRUTAS DO COMPLEXO ANASTREPHA FRATERCULUS 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE).  
ALUNO: ANA WALESKA ULISSES DE OLIVEIRA (02813002402)  
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444) 
 

 

CÓDIGO: SB0384  
TÍTULO: ANÁLISE DA ASSIMETRIA MORFOLÓGICA EM ANASTREPHA 
ZENILDAE (DIPTERA: TEPHRITIDAE)  
ALUNO: GIVANILSON BRITO DE OLIVEIRA ()  
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444) 
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CÓDIGO: SB0385  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE ETIOLÓGICO E DAS ASSOCIAÇÕES DE 
ANTIBIÓTICOS UTILIZADAS NA MENINGITE BACTERIANA AGUDA: UM 
ESTUDO INSTICTUCIONAL  
ALUNO: LÍGIA PERSICI RODRIGUES (87737973320)  
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)  
CO-AUTOR: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)  
CO-AUTOR: KERGINALDO PAULO TORRES (04990366468)  
 

 

CÓDIGO: SB0386  
TÍTULO: ESTUDO DA COMUNIDADE PROTOZOOPLANCTÔNICA NA BACIA DO 
RIO PIRANHAS ASSÚ  
ALUNO: JOSÉ AMARO DA SILVA NETO (01230084410)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: KARINA CORREIA DE VERAS (91400724449)  
 

 

CÓDIGO: SB0387  
TÍTULO: CRIANÇAS SOROPOSITIVAS X DIFICULDADES DE SOCIALIZAÇÃO: 
OPINIÃO DE PAIS PORTADORES DO HIV  
ALUNO: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (94292280487)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454)  
CO-AUTOR: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)  
 

 

CÓDIGO: SB0390  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE E ÍNDICE 
DE BARTHEL EM PACIENTES COM AVC  
ALUNO: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: KAREN ROCHA FREITAS (03064043463)  
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CÓDIGO: SB0391  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE ABACAXIZEIROS SUBMETIDOS AOS 
ESTRESSES SALINO OU HÍDRICO NO CULTIVO IN VITRO.  
ALUNO: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DELANDO NASARIO DE MEDEIROS (08857369404)  
 

 

CÓDIGO: SB0392  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA HIDROPONIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS 
VARIANTES SOMACLONAIS DE ABACAXIZEIRO MAIS RESISTENTES À 
SALINIDADE.  
ALUNO: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DELANDO NASARIO DE MEDEIROS (08857369404)  
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)  
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
 

 

CÓDIGO: SB0393  
TÍTULO: EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO 2,4D NA 
CALOGÊNESE E REGENERAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR  
ALUNO: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (062.873.234)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: RAPHAEL DANTAS ARAUJO (00919000428)  
CO-AUTOR: RAQUEL ANDRADE DE LIMA (04914572435)  
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)  
 

 

CÓDIGO: SB0394  
TÍTULO: EFEITO DA SAZONALIDADE NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE 
QUATRO VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR  
ALUNO: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DELANDO NASARIO DE MEDEIROS (08857369404)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA MARIA DE SOUZA LEAL (01099333466)  
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)  
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CÓDIGO: SB0397  
TÍTULO: ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA  
ALUNO: ROSSANA MELO VERAS (03167250488)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
 

 

CÓDIGO: SB0400  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE UM PRODUTO À 
BASE DE COLÁGENO HIDROLISADO  
ALUNO: NADJA CLEONICE PINHEIRO OLIVEIRA (03303742499)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
 

 

CÓDIGO: SB0402  
TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE UM PÃO ENRIQUECIDO DE 
GORDURAS ESSENCIAIS E ESPECIARIAS EM INDIVÍDUOS DISLIPIDÊMICOS  
ALUNO: LUANA CAROLINA DE MEDEIROS PAIVA (03385091438)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
 

 

CÓDIGO: SB0404  
TÍTULO: A DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: O CONTEXTO DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA  
ALUNO: RAISSA BIANCA CORTEZ DE MELO (06510234408)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415) 
 

 

CÓDIGO: SB0406  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE UM PÃO 
ENRIQUECIDO COM GORDURAS ESSENCIAIS E ESPECIARIAS  
ALUNO: ANDREA ALVES PRAXEDES (02393633456)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
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CÓDIGO: SB0408  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TEOR DE TANINOS TOTAIS EM SOLUÇÕES 
EXTRATIVAS DE ASTRONIUM URUNDEUVA (AROEIRA DO SERTÃO)  
ALUNO: ANDREZA KALINE SOARES DANTAS (01223611485)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
 

 

CÓDIGO: SB0409  
TÍTULO: - PREVENÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA COM O USO DE 
GLUCANA E GLUTAMINA EM RATOS SUBMETIDOS A ISQUEMIA E 
REPERFUSÃO INTESTINAL.  
ALUNO: MARIANA RÊGO DE CARVALHO (01206221496)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: HERVAL PENALVA GOMES (00847155455)  
CO-AUTOR: BRUNO CUNHA DE MEDEIROS (02767602473)  
CO-AUTOR: MANUELA DE MEDEIROS BEZERRA (03632464448)  
 

 

CÓDIGO: SB0411  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MINERAIS EM BARRAS DE CEREAIS 
ATRAVÉS DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA  
ALUNO: MÁRCIA ROSIMAR FERREIRA BARROS (03558021479)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: JOYCE OTÁVIA ARAÚJO DA CUNHA (01057393401)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 

 

CÓDIGO: SB0414  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE HEMÓCITOS TOTAIS EM 
CAMARÕES DA ESPÉCIE LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
ORIENTADOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
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CÓDIGO: SB0415  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES EXTRATIVAS DE ASTRONIUM 
URUNDEUVA (AROEIRA DO SERTÃO).  
ALUNO: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
 

 

CÓDIGO: SB0416  
TÍTULO: SABERES DA ARTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA: A DANÇA MODERNA EM 
FOCO  
ALUNO: SIMONE MAGALHÃES BRAGA (06270338492)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  
 

 

CÓDIGO: SB0421  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIPÍDEOS EM BARRAS DE CEREAIS  
ALUNO: TATIANA AIRES TELINO DA COSTA (01311664416)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: MICHELLE TOLEDO PEREIRA DE CARVALHO (05228714456)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 

 

CÓDIGO: SB0423  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE MATÉRIA-PRIMA VEGETAL DE 
SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI (AROEIRA)  
ALUNO: ANA CAROLINA DANTAS DE LIMA (01285454456)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
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CÓDIGO: SB0424  
TÍTULO: ALTERAÇÕES ORAIS ESPECÍFICAS E NÃO-ESPECÍFICAS DE 
PACIENTES PORTADORES DE LESHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR)  
ALUNO: MOISÉS FELIPE DA COSTA FERNANDES (01288196423)  
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)  
 

 

CÓDIGO: SB0425  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS EM BARRAS DE CEREAIS  
ALUNO: PATRÍCIA CRISTINA COSTA VARELA (03385947448)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: PRISCILLA JOICE DA COSTA TAVARES (04345880408)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 

 

CÓDIGO: SB0426  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DA TOPOLOGIA DE PROTEÍNAS ALKB E 
UTILIZAÇÃO DE HIDROCARBONETOS EM MICROCOSMOS.  
ALUNO: MATHEUS SILVA PEREIRA (03097760407)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750) 
 

 

CÓDIGO: SB0427  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA DE 
AMOSTRAS DE SOLO PARA ESTUDOS DE PROMOTORES ALK  
ALUNO: LEONAM GOMES COUTINHO (01254501410)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
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CÓDIGO: SB0428  
TÍTULO: CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ENFERMAGEM: A 
TRANSVERSALIDADE DO SOFRIMENTO E DO COTIDIANO  
ALUNO: LAIANE MEDEIROS RIBEIRO (01214542409)  
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
 

 

CÓDIGO: SB0431  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRAS DIETÉTICAS EM BARRAS DE 
CEREAIS  
ALUNO: EDIANE MARIA GOMES RIBEIRO (00944893430)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: JULLIANA HONÓRIO CAVALCANTI (04826641427)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 

 

CÓDIGO: SB0433  
TÍTULO: BIOLOGIA MOLECULAR DE BACTÉRIAS REDUTORAS DE FE(III)  
ALUNO: CATALINE LOURENE VALÉRIO DA SILVA (00833321463)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

CÓDIGO: SB0436  
TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DE MINERAIS PRESENTES NO LEITE 
COMERCIALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN  
ALUNO: IGOR LINANDRO PEREIRA DA SILVA (03592443437)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408)  
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CÓDIGO: SB0437  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTO SECO DE SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS RADDI (AROEIRA)  
ALUNO: LUANA JANINE LOPES DA COSTA (04719091490)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERÍSSIMO (03505578427)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
 

 

CÓDIGO: SB0439  
TÍTULO: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE CONSUMIDO NA CIDADE DE 
NATAL-RN  
ALUNO: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: IGOR LINANDRO PEREIRA DA SILVA (03592443437)  
CO-AUTOR: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408)  
 

 

CÓDIGO: SB0440  
TÍTULO: CAPACIDADE FUNCIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA 
CEREBRAL NA CIDADE DE NATAL, RN: UM ESTUDO PILOTO.  
ALUNO: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (05494171418)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: ROSANGELA LINS DE MENEZES VASCONCELOS (67684033468)  
CO-AUTOR: ANA CAROLINA SILVA DE ALMEIDA (02740756445)  

 

CÓDIGO: SB0445  
TÍTULO: BIOLOGIA POPULACIONAL DE PEIXES DA LAGOA DE 
EXTREMOZ/RN.  
ALUNO: FELIPPE DIAS LUCAS (01043659439)  
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
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CÓDIGO: SB0447  
TÍTULO: BACTÉRIAS PRODUTORAS DE BIOSURFACTANTES: ANÁLISE IN 
SILICO DE GENES E PROTEÍNAS.  
ALUNO: RICARDO AUGUSTO MELO TORRES (05174338427)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

CÓDIGO: SB0450  
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DA MUCOSA ORAL DE PACIENTES COM 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  
ALUNO: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)  
CO-AUTOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
CO-AUTOR: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)  
 

 

CÓDIGO: SB0452  
TÍTULO: TRATAMENTO DE FISTULAS ENTEROCUTÂNEAS PÓS-OPERATÓRIAS 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE VÁCUO E DIETA ORAL NORMAL  
ALUNO: BRUNO CUNHA DE MEDEIROS (02767602473)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: MANUELA DE MEDEIROS BEZERRA (03632464448)  
CO-AUTOR: MARIANA RÊGO DE CARVALHO (01206221496)  
CO-AUTOR: HERVAL PENALVA GOMES (00847155455)  
 

 

CÓDIGO: SB0453  
TÍTULO: LECTINAS EM EXTRATOS PROTÉICOS DO ECHINODERMA MELLITA 
QUINQUIESPERFORATA  
ALUNO: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: JULIANA GALVÃO DA SILVA (05750934470)  
CO-AUTOR: CRISTINA IGLESIAS OTTONI (01222218429)  
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CÓDIGO: SB0455  
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS COMPORTAMENTOS DE CORTE E 
CÓPULA DE ANASTREPHA ZENILDAE ZUCCHI (DIPTERA: TEPHRITIDAE)  
ALUNO: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
 

 

CÓDIGO: SB0456  
TÍTULO: PADRÃO DIÁRIO DE ATIVIDADE DE ANASTREPHA ZENILDAE 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM CICLO CLARO ESCURO 12:12  
ALUNO: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
 

 

CÓDIGO: SB0457  
TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES CITOMORFOLÓGICAS EM MUCOSA 
ORAL DE CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  
ALUNO: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
CO-AUTOR: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485)  
 

 

CÓDIGO: SB0459  
TÍTULO: INFECÇÃO HELMÍNTICA E ESTEATOSE HEPÁTICA COMO FATORES 
IMPLICADOS COMO CAUSA MORTIS DE SAGÜI COMUM (CALLITHRIX 
JACCHUS) EM UMA RESERVA DE MATA ATLÂNTICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE, BRASIL.  
ALUNO: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: NEUSA MARIA DA SILVA (14069008420)  
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
CO-AUTOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)  
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CÓDIGO: SB0462  
TÍTULO: CUIDADO À PROLE EM CALLITHRIX JACCHUS EM AMBIENTE 
NATURAL  
ALUNO: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)  
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)  
 

 

CÓDIGO: SB0463  
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE DOIS PROTOCOLOS DE EXTRAÇÃO DE DNA A 
PARTIR DE HEMOLINFA DE LITOPENAEUS VANNAMEI.  
ALUNO: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (09457135415)  
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
 

 

CÓDIGO: SB0464  
TÍTULO: ECOLOGIA COMPORTAMENTAL DO BOTO CINZA SOTALIA 
FLUVIATILIS NA ENSEADA DE TABATINGA, LITORAL SUL DO RIO GRANDE 
DO NORTE.  
ALUNO: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
CO-AUTOR: LÍDIO FRANÇA DO NASCIMENTO (79220118491)  
 

 

CÓDIGO: SB0467  
TÍTULO: CONTAGEM DE PLAQUETAS: AUTOMAÇÃO X MÉTODO MANUAL  
ALUNO: JOAQUIM OTAVIANO DA COSTA NETO (03248944498)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: TAYNE ANDERSON CORTEZ DANTAS (03284305440)  
CO-AUTOR: ISABELLE RIBEIRO BARBOSA (00953152413)  
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CÓDIGO: SB0468  
TÍTULO: AGREGAÇÃO FAMILIAR EM GESTANTES COM ECLÂMPSIA E 
SÍNDROME HELLP NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(70410798487)  
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
 

 

CÓDIGO: SB0470  
TÍTULO: ALCOOLEMIA EM VÍTIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2003  
ALUNO: TERESA CRISTINA EPIFÂNIO DIÓGENES RÊGO (02645891497)  
ORIENTADOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
 

 

CÓDIGO: SB0472  
TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXICIDADE DAS ÁGUAS DO RIO GOLADIM, SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE – RN.  
ALUNO: MICHELLE ANDREZZA FREITAS (03466812437)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

CÓDIGO: SB0475  
TÍTULO: ASPECTOS ESTRUTURAIS DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE 
ARTEMIA E AVALIAÇÃO DE SUA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA  
ALUNO: ADRIANA DA SILVA BRITO (05059628450)  
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: CELTON PEREIRA DE MOURA (02754394451)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCISO BRUNO M SAMPAIO (91609240472)  
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CÓDIGO: SB0477  
TÍTULO: EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA NA 
GERMINAÇÃO DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE 
ALGODÃO (GOSSIPIUM HIRSUTUM L.) IN VITRO DA VARIEDADE ANTARES.  
ALUNO: VANESSA PEREIRA MOSCA (02961900476)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
CO-AUTOR: MARIANNE DE MÉLO ARRUDA CÂMARA (03211518444) 
 

 

CÓDIGO: SB0484  
TÍTULO: NEUROEPIDEMIOLOGIA DAS EPILEPSIAS PARCIAIS NA CRIANÇA  
ALUNO: ELISÂNGELA PINTO MARINHO (04012446444)  
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
 

 

CÓDIGO: SB0490  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO DE 
LUTZOMYIA LONGIPALPIS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) EM CONDIÇÕES 
EXPERIMENTAIS  
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
 

 

CÓDIGO: SB0493  
TÍTULO: MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA EM CAMUNDONGOS BALB/C INDUZIDA 
POR Β-1,3 GLUCANA INSOLÚVEL  
ALUNO: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
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CÓDIGO: SB0495  
TÍTULO: PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEARES E ANTI-DNANATIVO 
EM PACIENTES COM INDICAÇÃO CLÍNICA DE DOENÇAS AUTOIMUNES  
ALUNO: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA (01057171425)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: DIOGO ROSADO LOPES (00814718400)  
 

 

CÓDIGO: SB0496  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DO CDNA DA 3-METIL-DNA-ADENINA-
GLICOSILASE, EM PLANTAS, A PARTIR DE SEQUÊNCIAS DE CANA-DE-
AÇÚCAR  
ALUNO: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (04673204699)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 

 

CÓDIGO: SB0497  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA MARCAÇÃO E DAS INTERAÇÕES SOCIAIS 
DURANTE O FORRAGEIO DE DINOPONERA QUADRICEPS EM AMBIENTE 
NATURAL.  
ALUNO: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434)  
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)  
 

 

CÓDIGO: SB0498  
TÍTULO: BROMÉLIAS E AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) – ANÁLISE 
DOS FATORES DE RISCO DE TRANSMISSÃO DÀ DENGUE.  
ALUNO: VIVIANE FERREIRA DE MEDEIROS (03677140439)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
CO-AUTOR: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)  
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CÓDIGO: SB0501  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE UMA BARRA À 
BASE DE PALMA(OPUNTIA SPP), GELATINA E CHOCOLATE.  
ALUNO: LIDIANA DANTAS GALVÃO DE ARAÚJO (01248505450)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
CO-AUTOR: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
CO-AUTOR: ANDREA ALEIKA ALVES HONORATO (02745628470)  
 

 

CÓDIGO: SB0507  
TÍTULO: TÉCNICA DE COLETA E COLORAÇÃO EM MEIO LÍQUIDO PARA A 
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS FASES DO CICLO ESTRAL EM RATAS 
WISTAR.  
ALUNO: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
CO-AUTOR: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
 

 

CÓDIGO: SB0510  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS FASES DO CICLO ESTRAL EM RATAS WISTAR 
E SUA QUANTIFICAÇÃO CITOLÓGICA  
ALUNO: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
ORIENTADOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
 

 

CÓDIGO: SB0513  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE MOLARES DECÍDUOS 
NECROSADOS SUBMETIDOS À TERAPIA PULPAR, SEM INSTRUMENTAÇÃO 
RADICULAR E UTILIZANDO AS PASTAS CTZ E GUEDES-PINTO  
ALUNO: DANIELA NOVAIS EVANGELISTA (03023259640)  
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402)  
CO-AUTOR: CAROLINA DE MOURA SOARES (93235429387)  
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CÓDIGO: SB0515  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DO PROTOCOLO PARA ENSAIOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO BACTERIANA DE UM DNA HOMÓLOGO A 
METILADENINA DNA–GLICOSILASE  
ALUNO: ELISÂNGELA MARIA DE LIMA (00975216473)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 

 

CÓDIGO: SB0523  
TÍTULO: OPINIÃO DE GESTANTES QUANTO À IMPORTÂNCIA DA CONSULTA 
NO PRÉ-NATAL  
ALUNO: GRACIARA ALVES TEIXEIRA (00854216421)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
 

 

CÓDIGO: SB0524  
TÍTULO: DIA DO ADOLESCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: FABÍOLA DE MEDEIROS FILGUEIRA (0096081546)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA DA COSTA (05588944453)  
CO-AUTOR: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)  
 

 

CÓDIGO: SB0527  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA 
PARA A DETERMINAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS E TANINOS TOTAIS DA 
SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI  
ALUNO: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
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CÓDIGO: SB0535  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE (G-6-PD) EM RECÉM-NASCIDOS DA MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO, NATAL RN  
ALUNO: SUSIANE DE SANTANA MOREIRA (01094997439)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  
 

 

CÓDIGO: SB0541  
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINOPATIAS EM 
PACIENTES COM DIAGNÓSTICO A ESCLARECER  
ALUNO: MILENA AZEVEDO DE SENA (04687323499)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: LIVIA LOPES MATOS (01061601412)  
CO-AUTOR: SUSIANE DE SANTANA MOREIRA (01094997439)  
 

 

CÓDIGO: SB0545  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MICRONUTRIENTES NO QUIABO  
ALUNO: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 

 

CÓDIGO: SB0546  
TÍTULO: VISÃO EPIDEMIOLÓGICA E PREVENTIVA NA DOR OCUPACIONAL 
EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA TÊXTIL  
ALUNO: ALEXANDRE VINICYUS RIBEIRO DANTAS (71015949134)  
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (93261438487)  
CO-AUTOR: ZENILTON ANDRE DA SILVA GAMA (01016659466)  
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CÓDIGO: SB0556  
TÍTULO: A EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER ORAL NO BRASIL  
ALUNO: TATIANA CARVALHO DA ROCHA (01184663483)  
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)  
CO-AUTOR: SIRIUS DAN INAOKA (01190596490)  
 

 

CÓDIGO: SB0558  
TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE RAÇÃO UTILIZADA NO 
CULTIVO DO CAMARÃO  
ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 

 

CÓDIGO: SB0561  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS CONSUMIDORES DE NATAL NO 
CONSUMO E AQUISIÇÃO DE PESCADOS  
ALUNO: HÉRIKA MYLENA MEDEIROS DE QUEIROZ (02955876445)  
ORIENTADOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
 

 

CÓDIGO: SB0566  
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE AGITAÇÃO E DA 
CONCENTRAÇÃO, NA ADSORÇÃO DE METAL PESADO EM MEIO AQUOSO 
UTILIZANDO SÍLICA ORGANOFUNCIONALIZADA  
ALUNO: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
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CÓDIGO: SB0569  
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: AUGUSTO RIBEIRO DANTAS (01097755460)  
ORIENTADOR: JOSÉ PEREIRA DE MELO (23042109435)  
 

 

CÓDIGO: SB0571  
TÍTULO: CORPO E PRÁTICAS CORPORAIS: REFLEXÕES SOBRE O 
CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: ANALWIK TATIELLE PEREIRA DE LIMA (04748477482)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 

 

CÓDIGO: SB0573  
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E ESPORTE: CONCEPÇÕES DE AULAS 
ABERTAS PARA O ENSINO DO VOLEIBOL  
ALUNO: ALLYSON CARVALHO DE ARAÚJO (01207747475)  
ORIENTADOR: JOSÉ PEREIRA DE MELO (23042109435)  
 

 

CÓDIGO: SB0575  
TÍTULO: ANÁLISE DOS GLICOSAMINOGLICANOS PRESENTES EM LÍQUIDOS 
PLEURAIS ORIGINADOS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO.  
ALUNO: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443)  
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404)  
CO-AUTOR: ELIZABETH MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE (03384104498)  
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE (17563194487)  
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CÓDIGO: SB0583  
TÍTULO: AÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS E 
POLIINSATURADOS SOBRE O COLESTEROL E LIPOPROTÉÍNAS SÉRICAS EM 
RATOS WISTAR.  
ALUNO: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474)  
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: CREUZA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO (07720831420)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
 

 

CÓDIGO: SB0586  
TÍTULO: FOTOSSINCRONIZAÇÃO EM SAGÜIS CEGOS.  
ALUNO: ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE (04611569462)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
CO-AUTOR: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
CO-AUTOR: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
 

 

CÓDIGO: SB0588  
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE QUÍMICA E NUTRICIONAL DE RAÇÕES 
PARA PEIXES PRODUZIDAS A BAIXO CUSTO  
ALUNO: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457)  
ORIENTADOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)  
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
 

 

CÓDIGO: SB0591  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM GESTANTES  
ALUNO: ANNE CRISTINE DE QUEIROZ DIÓGENES (01157548490)  
ORIENTADOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)  
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CÓDIGO: SB0603  
TÍTULO: CONHECIMENTO DAS MÃES ACERCA DA CRECHE  
ALUNO: SARA LIRA SILVA DA COSTA (04885888476)  
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)  
 

 

CÓDIGO: SB0605  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FREQÜÊNCIA DE ALONGAMENTO UTILIZANDO 
FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA FLEXIBILIDADE DOS 
MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS.  
ALUNO: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA MEDEIROS (02824265400)  
ORIENTADOR: TULIO OLIVEIRA DE SOUZA (76817261449)  
CO-AUTOR: ZENILTON ANDRE DA SILVA GAMA (01016659466)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE VINICIUS DANTAS (71015949134)  
 

 

CÓDIGO: SB0607  
TÍTULO: EFEITO DE ANTINFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES NA FOSFATASE 
ÁCIDA PLASMÁTICA EXTRAÍDA DO SANGUE PERIFÉRICO  
ALUNO: ALINE NARA DE MESQUITA BRITO (04601625432)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA (00981598447)  
CO-AUTOR: MARÍLIA OTTONI DE ANDRADE (00957998422)  
 

 

CÓDIGO: SB0608  
TÍTULO: FATORES CONTRIBUINTES PARA O COMPROMETIMENTO E 
AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DE UMA LACTENTE DE 22 DIAS: UM 
ESTUDO DE CASO  
ALUNO: ALCIONE SAYONARA DE ARAÚJO (01287157408)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: ADRIANA KELLY SOARES DE SOUZA (01180685474)  
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
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CÓDIGO: SB0609  
TÍTULO: PAPEL DE FUCANAS EXTRAÍDAS DE ALGAS PHAEOPHYTAS (ALGAS 
PARDAS) OBTIDAS NO LITORAL NORDESTINO SOBRE A RESPOSTA DE 
CÉLULAS DO SISTEMA IMUNE A AGENTES INFLAMATÓRIOS.  
ALUNO: GRACE KELLY DA SILVA (04631605413)  
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)  
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ SILVA DAVIM (01010243470)  
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
 

 

CÓDIGO: SB0610  
TÍTULO: RESPOSTA DE FASE A PULSO DE ESCURO EM SAGÜIS COM 
DEGENERAÇÃO DE FOTORRECEPTORES CLÁSSICOS  
ALUNO: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE (04611569462)  
CO-AUTOR: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
CO-AUTOR: TYRONE CESAR SILVA JUNIOR (05311087404)  
 

 

CÓDIGO: SB0611  
TÍTULO: CONDUTA TERAPÊUTICA DO CIRURGIÃO DENTISTA DIANTE DE 
LESÕES ATIVAS DE ESMALTE  
ALUNO: GILMARA CELLI MAIA DE ALMEIDA (01172416443)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
 

 

CÓDIGO: SB0612  
TÍTULO: EFEITO DE CONCENTRAÇÕES VARIÁVEIS DE BAP NA GERMINAÇÃO 
DE SEMENTES DE EPIDENDRUM 
CINNABARINUM(ORQUIDACEAE).DANTAS,R.1,3.ALOUFA,M.A.I. 2,4. 1 
GRADUADA.2 DOCENTE.3 FACEX. 4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE. (MAGDI_ALOUFA@MSN.COM).  
ALUNO: ROSIMEIRE DANTAS (63511860482)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
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CÓDIGO: SB0617  
TÍTULO: CULTURA IN VITRO DE EMBRIÕES ZIGÓTICOS DE TAMAREIRA 
PHOENIX DACTYLIFERA L., CV KHADRAWY VISANDO MICROPROPAGAÇÃO  
ALUNO: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: VIVIANE FERREIRA DE MEDEIROS (03677140439)  
 

 

CÓDIGO: SB0619  
TÍTULO: PROTOCOLO PARA MICROPROPAGAÇÃO DE TAMAREIRA PHOENIX 
DACTYLIFERA L. A PARTIR DE CULTURA IN VITRO DE EMBRIÕES ZIGÓTICOS  
ALUNO: VIVIANE FERREIRA DE MEDEIROS (03677140439)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405)  
 

 

CÓDIGO: SB0623  
TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA PROTEINÚRIA NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS 
RENAIS  
ALUNO: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA (00981598447)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ALINE NARA DE MESQUITA BRITO (04601625432)  
CO-AUTOR: MARÍLIA OTTONI DE ANDRADE (00957998422)  
 

 

CÓDIGO: SB0628  
TÍTULO: ANÁLISE DE BIÓPSIAS E PUNÇÕES ASPIRATIVAS (PAAF) DA MAMA 
E DA TIREÓIDE COM CORRELAÇÃO HISTOPATOLÓGICA  
ALUNO: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTI FREIRE DE CARVALHO (05601592420)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
CO-AUTOR: KEYLA BORGES FERREIRA ROCHA (75199734415)  
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CÓDIGO: SB0631  
TÍTULO: RECONHECIMENTO DE PADRÕES NA SEQÜÊNCIA AMINOACÍDICA 
DE CISTATINAS DE DIVERSOS ORGANISMOS  
ALUNO: MARCIO MEDEIROS SOARES (01169097499)  
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
 

 

CÓDIGO: SB0636  
TÍTULO: TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VALIDAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO DO ESTRESSE PERCEBIDO DE LEVENSTEIN (QEPL)  
ALUNO: MARILLI FERNANDES DA COSTA (03411976454)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: DANYELLA UILMANN SILVA DA COSTA (01230370420)  
CO-AUTOR: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405)  
CO-AUTOR: LORENNA RAQUEL DANTAS DE MACEDO (01157955452)  
 

 

CÓDIGO: SB0640  
TÍTULO: AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA DE PACIENTES PORTADORES DE 
LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA)  
ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
CO-AUTOR: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
CO-AUTOR: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA (00981598447)  
 

 

CÓDIGO: SB0646   
TÍTULO: ADSORÇÃO DE CR3+ EM MATRIZ DE SÍLICA 
ORGANOFUNCIONALIZADA  
ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
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CÓDIGO: SB0651  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MACRONUTRIENTES EM RESÍDUO DE 
DESPESCA DE CAMARAO  
ALUNO: BRUNO VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA (03383835499)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
CO-AUTOR: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408)  
 

 

CÓDIGO: SB0654  
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DO NM23 EM CARCINOMA 
EPIDERMÓIDE ORAL  
ALUNO: SIRIUS DAN INAOKA (01190596490)  
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420)  
CO-AUTOR: MARCIO CAMPOS DE OLIVEIRA (67676146534)  
CO-AUTOR: TATIANA CARVALHO DA ROCHA (01184663483)  
 

 

CÓDIGO: SB0656  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO TIROIDIANA DOS PACIENTES ATENDIDOS 
NO LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS  
ALUNO: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
CO-AUTOR: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
CO-AUTOR: MARÍLIA OTTONI DE ANDRADE (00957998422)  
 

 

CÓDIGO: SB0657  
TÍTULO: AS ALTERAÇOES MUSCULOESQUELETICAS E IMPLICAÇOES NA 
MARCHA DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD).  
ALUNO: RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS (03467012442)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
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CÓDIGO: SB0666  
TÍTULO: RETICULAÇÃO POLIMÉRICA X HLB CRÍTICO DE SUFACTANTES  
ALUNO: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO (05529117473)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: MARCELO GOMES DA SILVA (91413184472)  
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)  
 

 

CÓDIGO: SB0671  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MINERAIS DA FRUTA-PÃO 
(ARTOCARPUS INCISA)  
ALUNO: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
 

 

CÓDIGO: SB0672  
TÍTULO: EFEITO DOS AGENTES ALQUILANTES DERIVADOS DE PLATINA NA 
FOSFATASE ÁCIDA TARTARATO RESISTENTE (TRAP)  
ALUNO: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
CO-AUTOR: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
CO-AUTOR: ALINE NARA DE MESQUITA BRITO (04601625432)  
 

 

CÓDIGO: SB0680  
TÍTULO: MOTRICIDADE DOS PACIENTES ONCOPEDIÁTRICOS DA LIGA 
NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER.  
ALUNO: ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA BRANDÃO (03261981482)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: MONALISA FALCÃO PEREIRA (01200167457)  
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CÓDIGO: SB0683  
TÍTULO: AUTOMEDICAÇÃO ENTRE OS ESTUDANTES DE MEDICINA  
ALUNO: BARTIRA MIRIDAN CORTEZ REBOUÇAS (01230988408)  
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (10749462434)  
CO-AUTOR: EDUARDO HEIDER BARROS FEIJO (02294918479)  
 

 

CÓDIGO: SB0684  
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES ONCOPEDIÁTRICOS DA LIGA 
NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER.  
ALUNO: MONALISA FALCÃO PEREIRA (01200167457)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA BRANDÃO (03261981482)  
 

 

CÓDIGO: SB0685  
TÍTULO: BIOLOGIA MOLECULAR DE BACTÉRIAS METANOGÊNICAS: 
ESTUDOS IN SILICO  
ALUNO: DAIANE CRISTINA CABRAL FERREIRA (04543945433)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

CÓDIGO: SB0686  
TÍTULO: COMBATE À FOME: O DESAFIO DE UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO AGRESTE POTIGUAR.  
ALUNO: LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO (03126289436)  
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (15576302400)  
CO-AUTOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)  
CO-AUTOR: ALESSANDRA PINHEIRO DE PAULA (03077350440)  
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CÓDIGO: SB0687  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS NO SORGO GRANÍFERO 
(SORGHUM BICOLOR L. MOENCH)  
ALUNO: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
 

 

CÓDIGO: SB0690  
TÍTULO: TRADUÇÃO DO PROTOCOLO FUNCTIONAL ASSESSMENT MEASURE 
- FIM+FAM PARA A LÍNGUA PORTUGUESA  
ALUNO: PRISCILLA DE MEDIROS COSTA (03452829499)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: GABRIELA CHEIM PEREIRA GALVÃO (011731784-5)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA CAVALCANTI DA ROCHA (010572624-9)  
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DE NORONHA NETA (010913754-0)  
 

 

CÓDIGO: SB0695  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MICROCÁPSULAS DE GELATINA PARA 
POSTERIOR PRODUÇÃO DE DESODORANTES CORPORAIS  
ALUNO: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (51166186253)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)  
 

 

CÓDIGO: SB0696  
TÍTULO: HISTÓRIA DOS FISIOTERAPEUTAS NO RN: FATOS, FOTOS E BOATOS.  
ALUNO: FLÁVIA MENDES MARTINS (05231341428)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: RICARDO WAGNER MOTA DE OLIVEIRA (01227021402) 
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CÓDIGO: SB0697  
TÍTULO: AÇÃO BIOLÓGICA DO AGREGADO D TRIÓXIDO MINERAL (MTA)  
ALUNO: CAMILA PONTES DE PAIVA (01053641427)  
ORIENTADOR: REJANE ANDRADE DE CARVALHO (15075079415)  
CO-AUTOR: LUCIANA BASTOS ALVES (00909293490)  
 

 

CÓDIGO: SB0704  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA EM PACIENTES 
COM DOENÇAS NEUROMUSCULARES  
ALUNO: DANIELLE DE ALMEIDA DAMASCENO (03325295410)  
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA H FERREIRA (21268843334)  
 

 

CÓDIGO: SB0709  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PELO ALUNO DO CURSO 
DE ENFERMAGEM DA UFRN  
ALUNO: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)  
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)  
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO (09047085434)  
 

 

CÓDIGO: SB0715  
TÍTULO: ANÁLISE DE MICRONUTRIENTES EM RESÍDUO DA 
CARCINICULTURA  
ALUNO: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
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CÓDIGO: SB0720  
TÍTULO: ESTUDO DO POLIMORFISMO DO GENE TFF2 EM POPULAÇÃO DO RIO 
GRANDE DO NORTE COM NEOPLASIA GASTRINTESTINAL, SÍNDROME DE 
DOWN E POPULAÇÃO CONTROLE  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820)  
 

 

CÓDIGO: SB0723  
TÍTULO: AVALIAÇÃO COGNITIVA E FUNCIONAL DE PACIENTES EM 
REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA.  
ALUNO: GABRIELA CHEIM PEREIRA GALVÃO (011731784-5)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: CARLA CANDICE ALVES DE LIMA (012055964-1)  
CO-AUTOR: PRISCILLA DE MEDEIROS COSTA (03452829499)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
 

 

CÓDIGO: SB0725  
TÍTULO: ESTADO COGNITIVO E FUNCIONAL DE PACIENTES COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL – AVC  
ALUNO: ELIJANE COSTA ALVES (012582854-3)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA (048775594-4)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (011958044-6)  
 

 

CÓDIGO: SB0726  
TÍTULO: PERFIL DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
(AVC) ATENDIDOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA ENTRE 2000-2004 EM NATAL-
RN  
ALUNO: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA (048775594-4)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DE NORONHA NETA (010913754-0)  
CO-AUTOR: CARLA CANDICE ALVES DE LIMA (012055964-1)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (011958044-6)  
 

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  63/84 

CÓDIGO: SB0727  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO BENOMYL NO PROCESSO DE MICROPROPAGAÇÃO 
(MALUS DOMESTICA – BORKH – VAR. GOLDEN DELICIOUS)  
ALUNO: NAYANA SOARES DE MEDEIROS (00972706445)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA DE MACEDO BEZERRA (00835690490)  
 

 

CÓDIGO: SB0728  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) E O 
ÍNDICE DE BARTHEL (I.B)  
ALUNO: PATRÍCIA CAVALCANTI DA ROCHA (010572624-9)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
CO-AUTOR: KAREN ROCHA FREITAS (03064043463)  
CO-AUTOR: ELIJANE COSTA ALVES (012582854-3)  
 

 

CÓDIGO: SB0729  
TÍTULO: HEMATÚRIA MICROSCÓPICA E DISMORFISMO ERITROCITÁRIO: 
ACHADOS FREQÜENTES OU ESPORÁDICOS?  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: TATIANA XAVIER DA COSTA (04597334432)  
CO-AUTOR: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)  
CO-AUTOR: LUCIANA LARISSA FONSECA LOPES (01069550477)  
 

 

CÓDIGO: SB0746  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS SESSÕES DE 
ALONGAMENTO NO AUMENTO DA FLEXIBILIDADE DOS ÍSQUIOS TIBIAIS.  
ALUNO: ZENEWTON ANDRÉ DA SILVA GAMA (01016659466)  
ORIENTADOR: TULIO OLIVEIRA DE SOUZA (76817261449)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE VINICIUS DANTAS (71015949134)  
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CÓDIGO: SB0748  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DIETA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
NEFROLITÍASE ATENDIDOS NO HOSPED-UFRN  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA (00742675408)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FÁTIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(1754764449)  
CO-AUTOR: ANA SUELY DE ANDRADE (75113198408)  
 

 

CÓDIGO: SB0749  
TÍTULO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE UMA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE: 
ESTRATÉGIA DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL?  
ALUNO: LARISSA GRACE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO (00984708413)  
ORIENTADOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
 

 

CÓDIGO: SB0760  
TÍTULO: SÍNDROME HELLP (HEMOLYSIS, ELEVATED LIVER ENZYMES AND 
LOW PLATLETS): ANÁLISE DESCRITIVA DE 12 CASOS  
ALUNO: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: JÚLIA VIRGÍNIA CHAVES DE FREITAS (04615762445)  
CO-AUTOR: LORENA MEDEIROS MARQUES (01244548448)  
CO-AUTOR: TYRONE CESAR SILVA JUNIOR (05311087404)  
 

 

CÓDIGO: SB0761  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS EM ESTUDANTES 
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRN  
ALUNO: JÓICE ÉVORA DE QUEIRÓZ (04535646406)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
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CÓDIGO: SB0764  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMO GÊNICO DA SULFOTRANSFERASE 
EM PACIENTES COM CÂNCER.  
ALUNO: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463)  
ORIENTADOR: WOGELSANGER OLIVEIRA PEREIRA (02392207496)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
  

 

CÓDIGO: SB0767  
TÍTULO: PAPEL DE ANTICORPOS ANTI-LEISHMANIA NO DIAGNÓSTICO E NA 
RESPOSTA CELULAR  
ALUNO: DIOGO RAFAEL GOMES ALENCAR DE SOUZA MENEZES (01281365459)  
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: RENATA GOMES ALVES (03232804470)  
CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468)  
  

 

CÓDIGO: SB0770  
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS 
ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE, NO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO, 
NATAL/RN.  
ALUNO: JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS (00985668490)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA (01046651460)  
CO-AUTOR: KEZIANNE ROSENO DE CASTRO (05242072407)  
CO-AUTOR: ELENICE MATOS MOREIRA (37893564415)  
 

 

CÓDIGO: SB0771  
TÍTULO: USO DE BERBERINA NA CARACTERIZAÇÃO IN SITU DE 
MASTÓCITOS DO MOLUSCO ANOMALOCARDIA BRASILIANA.  
ALUNO: RODOLFO DANIEL DE A. SOARES (00981519407)  
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)  
CO-AUTOR: JANICE DA SILVA CORTEZ (83892036420)  
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CÓDIGO: SB0778  
TÍTULO: ANÁLISE SIALOQUÍMICA NA SÍNDROME DO ARDOR BUCAL (SAB)  
ALUNO: FÁBIO DE VASCONCELOS SILVA (00847012425)  
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487)  
CO-AUTOR: SERGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (66398908449)  
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
  

 

CÓDIGO: SB0779  
TÍTULO: O IMPACTO DA PRESENÇA DE FOCOS DE LIXO NO 
DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS NO BAIRRO DE NOVA CIDADE, NATAL/RN, 
DE JANEIRO DE 2003 A JULHO DE 2004  
ALUNO: ROBERTA DANTAS JALES (01079801421)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA CASTRO MAIA (05027525486)  
CO-AUTOR: ANA TERESA DE ARAÚJO TEIXEIRA (04596925429)  
CO-AUTOR: CAMILA ANDRÉ ANTUNES (01246587416)  
 

 

CÓDIGO: SB0780  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS 
PELO SISTEMA DE NASCIDOS VIVOS NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN  
ALUNO: DIOGENES LOPES DE PAIVA (01020680466)  
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)  
CO-AUTOR: MARLOS TORREÃO DE FREITAS (00993927475)  
CO-AUTOR: FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES (95772839349)  
CO-AUTOR: EMILIANO DA COSTA PEREIRA (01063645450)  
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CÓDIGO: SB0781  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DOS NASCIDOS VIVOS DE MÃES 
ADOLESCENTES E ADULTAS DO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO-RN  
ALUNO: PRISCYLLA CAROLYNNE OLIVEIRA DE MACEDO (03447156473)  
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)  
CO-AUTOR: JOSE AMORIM DE SOUZA JUNIOR (01048885470)  
CO-AUTOR: RECIDIA RAYANE REBOUÇAS FERNANDES (04608903446)  
CO-AUTOR: MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO (04680122498)  
 

 

CÓDIGO: SB0783  
TÍTULO: SINERESE COMO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE 
DE ÓVULOS DE QUITOSANA  
ALUNO: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
CO-AUTOR: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417)  
 

 

CÓDIGO: SB0784  
TÍTULO: DESAFIOS PARA O CONTROLE DE ENTEROPARASITOSES EM 
CRIANÇAS QUE VIVEM EM AMBIENTES (DES)URBANIZADOS.  
ALUNO: RÍZIA MARIA DA SILVA (00982088450)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
CO-AUTOR: ELISÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA (03078307484)  
CO-AUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (00926088416)  
 

 

CÓDIGO: SB0785  
TÍTULO: ABUNDÂNCIA, HÁBITAT E PADRÃO DE ATIVIDADE DAS ESPÉCIES 
DE LAGARTOS DOMINANTES DA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLOGICA DO 
SERIDÓ.  
ALUNO: MIGUEL FERNANDES KOLODIUK (01229225498)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
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CÓDIGO: SB0788  
TÍTULO: EFEITOS DA ENUCLEAÇÃO SOBRE O TAU DA ATIVIDADE 
LOCOMOTORA EM CAMUNDONGOS: CORRELAÇÃO COM EXPRESSÃO DE 
GFAP NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO  
ALUNO: SAUL OLIVEIRA E COSTA (04372195427)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
CO-AUTOR: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (01164912488)  
 

 

CÓDIGO: SB0791  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DO USO DE ANTIINFECCIOSOS NA ZONA OESTE DE 
NATAL  
ALUNO: MARIA ZILDA GOMES DE MEDEIROS (01167945425)  
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
 

 

CÓDIGO: SB0794  
TÍTULO: FREQÜÊNCIA DE CANDIDA SSP ISOLADA S DA CAVIDADE BUCAL 
DE CRIANÇAS COM QUADROS DE IMUNOSSUPRESSÃO INTERNADAS NO 
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, NATAL-RN  
ALUNO: IARA REGINA BANDEIRA DA SILVA (87600404400)  
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)  
CO-AUTOR: NATALIA MORAIS DE ANDRADE (01067188436)  
CO-AUTOR: ELYANE CRISTINA BORGES DIAS (00972183400)  
 

 

CÓDIGO: SB0796  
TÍTULO: SOROLOGIA PARA DOENÇA DE CHAGAS EM MORADORES DA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE, RN.  
ALUNO: RAPHAEL GUEGEL DE CARVALHO (04614039430)  
ORIENTADOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)  
CO-AUTOR: MARIANA GURGEL DO AMARAL (04509106440)  
CO-AUTOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
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CÓDIGO: SB0798  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE 
QUATRO VARIEDADES DE PANICUM MAXIMUM.  
ALUNO: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (02134003405)  
ORIENTADOR: MARIA SOLANGE DUTRA DA CRUZ (09809953453)  
CO-AUTOR: MARCUS CESAR NÓBREGA MONTENEGRO DINIZ (83720804453)  
 

 

CÓDIGO: SB0801  
TÍTULO: CULTIVO DA OSTRA NATIVA CRASSOSTREA RHIZOPHORAE 
(GUILDING, 1828) EM CONSORCIAMENTO COM O CAMARÃO MARINHO  
ALUNO: FRANCIDALVA SILVA DOS REIS (51655217291)  
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)  
CO-AUTOR: MARCO TULIO DE LIMA E CARLOS (05798075419)  
CO-AUTOR: CINTYA BULLE CAVALCANTI DE LIMA (01108226418)  
 

 

CÓDIGO: SB0802  
TÍTULO: PERÍODO DE ATIVIDADE DE PHYLLOPEZUS POLLICARIS ( SPIX, 1825 
) E DE P. PERIOSUS RODRIGUES, 1986 (SQUAMATA, GEKKONIDAE) EM 
SIMPATRIA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE 
– RN.  
ALUNO: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
 

 

CÓDIGO: SB0807  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO USO DA FLUORESCÊNCIA A LASER 
(DIAGNODENT) COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE CÁRIE  
ALUNO: FELIPE THIAGO DANTAS E SILVA (04487465494)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: GUILHERME MOURA DE CARVALHO (02758835401)  
CO-AUTOR: ARCELINO FARIAS NETO (04591192490)  
CO-AUTOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO (66427983415)  
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CÓDIGO: SB0809  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PULMONAR ATRAVÉS DA 
BACILOSCOPIA PELO MÉTODO DE COLORAÇÃO TB – COLOR:  
ALUNO: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409)  
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS LIMA (13046888449)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: DULCE ALMEIDA (00468401415)  
 

 

CÓDIGO: SB0813  
TÍTULO: HISTÓRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFRN: AS 
TRANSFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO NO CURSO DE MEDICINA DA UFRN  
ALUNO: RAIMUNDA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERNANDES (03671574461)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)  
 

 

CÓDIGO: SB0814  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAMARÃO MARINHO 
LITOPENAEUS VANNAMEI EM DIFERENTES FREQÜÊNCIAS DE OFERTA 
ALIMENTAR  
ALUNO: MYRLI ANDRADE MOREIRA (05229541466)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
 

 

CÓDIGO: SB0819  
TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DOS PRONTUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GRAVIDEZ EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR (IES)  
ALUNO: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: THIAGO ROBERTO MACIEL GROSSI (04600659473)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
CO-AUTOR: LORENA MEDEIROS MARQUES (01244548448)  
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CÓDIGO: SB0820  
TÍTULO: ECLÂMPSIA ESTUDO DE UMA SÉRIE DE CASOS  
ALUNO: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(70410798487)  
CO-AUTOR: RODOLPHO DANTAS MAFALDO PINTO (05511936464)  
CO-AUTOR: ISAURA AMALIA FREITAS BESSA (05011724409)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
  

 

CÓDIGO: SB0821  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PERINATAL DE 347 CASOS DE PACIENTES COM 
HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ  
ALUNO: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
CO-AUTOR: EVANDRO DANTAS BEZERRA (04704757498)  
CO-AUTOR: JÚLIA VIRGÍNIA CHAVES DE FREITAS (04615762445)  
 

 

CÓDIGO: SB0822  
TÍTULO: AGREGAÇÃO FAMILIAR EM GESTANTES COM ECLÂMPSIA E 
SÍNDROME HELLP NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(70410798487)  
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
 

 

CÓDIGO: SB0824  
TÍTULO: COEFICIENTE DE PARTIÇÃO E DISSOLUÇÃO DO 
BENZOILMETRONIDAZOL EM ÓVULOS DE QUITOSANA  
ALUNO: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485)  
 

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
  72/84 

CÓDIGO: SB0827  
TÍTULO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CROSCARMELOSE SÓDICA PARA 
UTILIZAÇÃO COMO MATÉRIA-PRIMA NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS.  
ALUNO: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
CO-AUTOR: ROSSANA MELO VERAS (03167250488)  
 

 

CÓDIGO: SB0828  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO À 
BASE DE AMPICILINA POR COMPRESSÃO DIRETA  
ALUNO: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
 

 

CÓDIGO: SB0829  
TÍTULO: ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA EM BAIA FORMOSA-RN  
ALUNO: HANDSON CLÁUDIO DIAS PIMENTA (00950589403)  
ORIENTADOR: ALEXANDER CESAR FERREIRA ROMAN (00755517482)  
 

 

CÓDIGO: SB0831  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE CASOS DE FUSARIUM SPP. ENTRE PACIENTES 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA 
TRIGUEIRO: RELATO DE CASO.  
ALUNO: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: NICÁCIA BARBOSA CALADO (79097715415)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
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CÓDIGO: SB0832  
TÍTULO: ENSINANDO GEOMETRIA AO SAGUÍ (CALLITHRIX JACCHUS).  
ALUNO: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
CO-AUTOR: ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE (04611569462)  
 

 

CÓDIGO: SB0834  
TÍTULO: CORPOREIDADE, CONSCIÊNCIA CORPORAL E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  
ALUNO: CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO (01131353439)  
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE (18822665449)  
 

 

CÓDIGO: SB0836  
TÍTULO: HISTÓRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFRN: A 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NO CURSO DE 
MEDICINA DA UFRN  
ALUNO: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: RAIMUNDA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERNANDES (03671574461)  
 

 

CÓDIGO: SB0837  
TÍTULO: A EQUIPE DE SAÚDE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA 
HIPERTENSÃO.  
ALUNO: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)  
ORIENTADOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR (02588073425)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: RENATA SILVA SANTOS (00880689439)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
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CÓDIGO: SB0845  
TÍTULO: PROJETOS CANGURU E HUMANIZAÇÃO: O QUE FOI MODIFICADO 
NA MEJEC  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
CO-AUTOR: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
CO-AUTOR: ORLANDO DEMÉTRIO LADISLAO JÚNIOR (01084406489)  
  

 

CÓDIGO: SB0847  
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DOS ADENOCARCINOMAS GÁSTRICOS 
(CLASSIFICAÇÃO DE LAUREN-CARNEIRO) EM AMOSTRA DE PACIENTES DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 1999 – 2003  
ALUNO: GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA LIMA (04368480406)  
ORIENTADOR: ANAN MARIA DE OLIVEIRA RAMOS (04044599487)  
CO-AUTOR: MÁRCIA MARIA DE FREITAS DIAS (04664243456)  
CO-AUTOR: DIANA ARISTOTELIS ROCHA DE SÁ (00925431460)  
CO-AUTOR: FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO (03423423471)  
  

 

CÓDIGO: SB0849  
TÍTULO: SÍNDROME DE ALAGILLE – RELATO DE UM CASO  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO ZERONCIO (39230015415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
 

 

CÓDIGO: SB0850  
TÍTULO: VARIAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS ESTÁTICAS DURANTE O 
CICLO MENSTRUAL EM MULHERES JOVENS.  
ALUNO: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (01195804466)  
ORIENTADOR: SELMA BRUNO DA SILVA (44456042400)  
CO-AUTOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
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CÓDIGO: SB0852  
TÍTULO: A COR DO ALIMENTO COMO FATOR DE ESCOLHA ALIMENTAR  
ALUNO: NÍVIA DE ARAÚJO LOPES (03593716470)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
CO-AUTOR: DANIELE FREIRE DE LACERDA (02761383419)  
CO-AUTOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
 

 

CÓDIGO: SB0853  
TÍTULO: DIFERENÇAS ENTRE OS GÊNEROS NA PERCEPÇÃO DOLOROSA 
EXPERIMENTAL  
ALUNO: ANA CAROLINA DE AZAVEDO LIMA (04877559442)  
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: SELMA BRUNO DA SILVA (44456042400)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
 

 

CÓDIGO: SB0854  
TÍTULO: PERFIL DAS PACIENTES COM ATENDIDAS NA MATERNIDADE 
ESCOLA JANUÁRIO CICCO EM 2003  
ALUNO: TIAGO CESTAROLLI (04046295635)  
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)  
CO-AUTOR: LUCIANA PINHEIRO SPINELLI (01179602412)  
CO-AUTOR: FABIANA NASCIMENTO SOUZA (89552369134)  
CO-AUTOR: FILIPE LEÃO SANTOS (00836912438)  
 

 

CÓDIGO: SB0855  
TÍTULO: ESOFAGITE EOSINOFÍLICA: RELATO DE CASO EM ADULTO 
PORTADOR DE DRGE  
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO ZERONCIO (39230015415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
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CÓDIGO: SB0859  
TÍTULO: PREFERÊNCIA ALIMENTAR EM SAGÜI COMUM (CALLITHRIX 
JACCHUS)  
ALUNO: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (01013561457)  
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
CO-AUTOR: ADOLFO RODRIGUES REIS (05949185617)  
CO-AUTOR: FELIPE NALON CASTRO (06041584673)  
 

 

CÓDIGO: SB0860  
TÍTULO: PERFIL DAS DOENÇAS MAIS PREVALENTES DO INSTITUTO JUVINO 
BARRETO  
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: CAMILLA CARLOS LEONARDO NOGUEIRA (00984955429)  
CO-AUTOR: LYDIANNE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO (03667616414)  
CO-AUTOR: THALES WAGNER PEREIRA NEGREIROS (02837822426)  
 

 

CÓDIGO: SB0866  
TÍTULO: ESTUDO DA PRESENÇA DE SULFATASES E ENDO- E EXO-
GLICOSIDASES EM EXTRATOS HEPÁTICOS DO MAMÍFERO MARINHO 
SOTALIA FLUVIATILIS: CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA -N-
ACETILGLUCOSAMINIDASE  
ALUNO: JOSÉ EDILSON GOMES JÚNIOR (01206274425)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
CO-AUTOR: CLEISIVAN DE SOUSA MACEDO (00830012478)  
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
 

 

CÓDIGO: SB0869  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL: TESTAGEM E VALIDAÇÃO DO 
INSTRUMENTO DE ESTUDO DELPHI.  
ALUNO: DANNIELLY AZEVEDO DE OLIVEIRA (02868143407)  
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
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CÓDIGO: SB0872  
TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DIETÉTICA DE IDOSOS DA 
CIDADE DE NATAL/RN. COMPARAÇÃO ENTRE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E IDOSOS ATENDIDOS HOME CARE  
ALUNO: YOANNA SILVA MONTEIRO (00947445480)  
ORIENTADOR: ANA VLÁDIA BANDEIRA MOREIRA (479.541.833)  
 

 

CÓDIGO: SB0876  
TÍTULO: ESTUDO DE SULFATASES E ENDO- E EXO-GLICOSIDASES NO 
INVERTEBRADO MARINHO ARTEMIA FRANCISCANA  
ALUNO: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: JOSÉ EDILSON GOMES JUNIOR (01206274425)  
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
 

 

CÓDIGO: SB0879  
TÍTULO: PERFIL DE IDOSOS ATENDIDOS EM PRONTO-SOCORROS DE DOIS 
HOSPITAIS PÚBLICOS GERAIS DA CIDADE DE NATAL-RN  
ALUNO: ANA JACQUELLINE MEDEIROS DE SOUSA (00989121437)  
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
 

 

CÓDIGO: SB0880  
TÍTULO: RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA E 
RELAÇÃO COM ANTECEDENTES REPRODUTIVOS  
ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
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CÓDIGO: SB0884  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS EM MULHERES NO CLIMATÉRIO, 
NATAL-RN.  
ALUNO: JOÃO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
 

 

CÓDIGO: SB0892  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO: CRITÉRIOS 
NACIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH) 1990 VS CONSENSO ROTTERDAM 
2003  
ALUNO: RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: ELVIRA MARIA MAFALDO SOARES (29507472487)  
CO-AUTOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)  
 

 

CÓDIGO: SB0897  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE HÁBITOS BUCAIS EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES 
DE NATAL.  
ALUNO: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ALEXANDRE DOS SANTOS (02843695430)  
CO-AUTOR: ANA LARISSA FERNANDES DE HOLANDA (02483727425)  
 

 

CÓDIGO: SB0900  
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NO ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM DOENÇAS INFECTO-
CONTAGIOSAS/AIDS  
ALUNO: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: ANA DANIELA SILVA DA SILVEIRA (68801319215)  
CO-AUTOR: ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR (15495728491)  
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CÓDIGO: SB0902  
TÍTULO: DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ENZIMAS DIGESTIVAS 
DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE CERATITIS CAPITATA 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE)  
ALUNO: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA 
(01146790457)  
CO-AUTOR: JOELMA CRHISTIANE MAIA PITANGA (04698838479)  
 

 

CÓDIGO: SB0903  
TÍTULO: ENTEROPARASITOSES EM CRIANÇAS DE CRECHES DO MUNICÍPIO 
DE NATAL/RN.  
ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469)  
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
CO-AUTOR: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO (00834908417)  
CO-AUTOR: LUANA DANTAS EMERENCIANO (05508866485)  
CO-AUTOR: MELISSA CHAYENIZE GUIMARÃES GOMES (05052403437)  
 

 

CÓDIGO: SB0905  
TÍTULO: CONSUMO DE ADOÇANTES EM USUÁRIOS DA BIBLIOTECA DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - UFRN  
ALUNO: LUANA BATISTA DE MACEDO (01016600496)  
ORIENTADOR: EVANIA LEIROS DE SOUZA (08614709404)  
CO-AUTOR: ANA KAROLINA TAVARES DINIZ (01055195459)  
CO-AUTOR: CHRISTIENE OLIVEIRA MARQUES (04987758440)  
 

 

CÓDIGO: SB0907  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS EM UMA 
POPULAÇÀO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN.  
ALUNO: KATARINA MELO CHAVES (01196817499)  
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
CO-AUTOR: ANA RACHEL FREITAS BARBOSA (05595626402)  
CO-AUTOR: RENATA SOARES PINTO (04579154479)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
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CÓDIGO: SB0908  
TÍTULO: CONSUMO DE FERRO, ALIMENTAR E SUPLEMENTAR, PELAS 
GESTANTES ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NA 
CIDADE DE NATAL, RN.  
ALUNO: PRISCILLA MOURA ROLIM (04526420433)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: ANA KARINA ALVES CAVALCANTI (06218495450)  
CO-AUTOR: MANUELA ALVES CUNHA (05036434454)  
 

 

CÓDIGO: SB0933  
TÍTULO: ATIVIDADE FÍSICA E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDAES 
ESPECIAIS: ESPAÇO DE INCLUSÃO SOCIAL  
ALUNO: HEDWING MICHELL SILVA (03411471417)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
 

 

CÓDIGO: SB0937  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE MISTURAS BINÁRIAS E 
TERNÁRIAS CONTENDO FUROSEMIDA  
ALUNO: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
ORIENTADOR: MARIA ELEONORA FERNANDES MARTINS (13872370472)  
CO-AUTOR: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)  
CO-AUTOR: KARINA MONIQUE LOPES E SOUZA (05093991422)  
CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS DUTRA (04530720462)  
 

 

CÓDIGO: SB0944  
TÍTULO: ANÁLISE DOS RENDIMENTOS DO HIDROMEL FABRICADO A PARTIR 
DO MEL DE ABELHA E DO MELAÇO  
ALUNO: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: ANNA THEREZA LEITE CAVALCANTI (04849384447)  
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CÓDIGO: SB0948  
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NO 
BRASIL ENTRE 1950 E 1970  
ALUNO: JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE (05073696450)  
ORIENTADOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO (09047085434)  
 

 

CÓDIGO: SB0952  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS – 
CELULOSE MICROCRISTALINA.  
ALUNO: ANNA THEREZA LEITE CAVALCANTI (04849384447)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
 

 

CÓDIGO: SB0954  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE GRANULADOS DE RIFAMPICINA E 
ISONIAZIDA  
ALUNO: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE NORONHA G. DOS SANTOS (04854017465)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
 

 

CÓDIGO: SB0955  
TÍTULO: A INCIDÊNCIA DE MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS EM 
RESIDÊNCIAS DA REGIÃO SUL DE NATAL-RN.  
ALUNO: VINICIUS LINHARES LUNGUINHO (05927713424)  
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
CO-AUTOR: CLAUDIO MARCIO DE MEDEIROS MAIA (04468665475)  
CO-AUTOR: LIDDIANE KALINE DO AMARAL RIBEIRO (01317346440)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
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CÓDIGO: SB0959  
TÍTULO: ESPECIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AMIDO DE 
MILHO  
ALUNO: INARA DANTAS DA SILVA (04600881494)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE NORONHA G. DOS SANTOS (04854017465)  
 

 

CÓDIGO: SB0969  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR E ESTILO DE VIDA DE ESCOLARES 
DE INSTITUIÇÕES DO ENSINO PARTICULAR,RELACIONADOS AOS FATORES 
DESENCADEANTES DA OBESIDADE.  
ALUNO: CAROLINE LIRA DA NÓBREGA (04615997400)  
ORIENTADOR: EVANIA LEIROS DE SOUZA (08614709404)  
CO-AUTOR: GLEYCE KELLY DE AZEVEDO SOARES (04611729419)  
 

 

CÓDIGO: SB0984  
TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO QUANTO À 
FOTOPROTEÇÃO EM BANHISTAS DA PRAIA DE PONTA NEGRA EM NATAL, RN  
ALUNO: ANA CLÁUDIA PINTO NOBRE (01197251421)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: MÁRCIA MARIA DE FREITAS DIAS (04664243456)  
CO-AUTOR: TIAGO MARTINS RODRIGUES (93772424104)  
 

 

CÓDIGO: SB1001  
TÍTULO: RECONHECIMENTO DE PADRÕES COMPORTAMENTAIS EM SAGUI 
COMUM (CALLITRHIX JACCHUS, LINNAEUS, 1758) PORTANDO A “WASTING 
MARMOSET SYNDROME” – SÍNDROME DO EMAGRECIMENTO PERMANENTE 
(SEP)  
ALUNO: MARIA SARA MAIA DE QUEIROZ (00810068451)  
ORIENTADOR: ADRIANO DE CASTRO LEÃO (38110806449)  
CO-AUTOR: DAISY BATISTA DE SOUZA (1145330401)  
CO-AUTOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
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CÓDIGO: SB1004  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE PARTÍCULAS DE RIFAMPICINA.  
ALUNO: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)  
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420)  
CO-AUTOR: KARINA MONIQUE LOPES E SOUZA (05093991422)  
CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS DUTRA (04530720462)  
CO-AUTOR: MARIA ELEONORA FERNANDES MARTINS (13872370472)  
 

 

CÓDIGO: SB1005  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE MISTURAS CONTENDO 
RIFAMPICINA E ISONIAZIDA.  
ALUNO: RAFAELA REGIS DA SILVA (05169246480)  
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420)  
CO-AUTOR: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
CO-AUTOR: EILIKA ANDREA FEITOSA DE VASCONCELOS (02426131446)  
 

 

CÓDIGO: SB1007  
TÍTULO: CAPITAL SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE 
PARTICIPAM DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE  
ALUNO: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA (04937025473)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: LIANA SILVA NUNES DE CARVALHO (01180919483)  
CO-AUTOR: TASSIANE MICHELINE DE O. SILVA (04985801488)  
 

 

CÓDIGO: SB1008  
TÍTULO: PROGRAMAS CONVIVER, CAPITAL SOCIAL E SAÚDE.  
ALUNO: LÍGIA DAIANA PINHEIRO DA SILVA (05202506481)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: PATRICIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL (05253943463)  
CO-AUTOR: GLORIA DIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO (01073081427)  
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CÓDIGO: SB1010  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E DESENVOLVIMENTO DO 
CAPIM TANZÂNIA (PANICUM MAXIMUM JACQ. CV. TANZÂNIA) SUBMETIDO 
A DIFERENTES ALTURAS DE CORTE, SOB IRRIGAÇÃO  
ALUNO: ANDRÉ FERNANDES DA FONSECA TINOCO (91641373415)  
ORIENTADOR: MARCUS CESAR NÓBREGA MONTENEGRO DINIZ 
(83720804453)  
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CÓDIGO: SB0012  
TÍTULO: RITMICIDADE CIRCADIANA DA CATAÇÃO EM CASAIS DE SAGÜIS 
AO LONGO DO CICLO OVARIANO  
ALUNO: PAULA ROCHA DE MELO (01277942471)  
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)  
CO-AUTOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO (52904911049)  
 
 
Resumo: 

Um ritmo biológico pode ser modulado pela expressão de outros ritmos. Em sagüis, o 
comportamento de catação apresenta um perfil circadiano e contribui para o fortalecimento 
da ligação entre o par reprodutor. Com objetivo de verificar a existência de modulação do 
perfil circadiano da autocatação pelo ciclo ovariano em Callithrix jacchus, foi registrada a 
duração horária da autocatação em 3 díades de machos e fêmeas adultos com contato físico 
parcial, alojados em condições climáticas semi-naturais. As fases do ciclo ovariano foram 
determinadas a partir da extração e dosagem da progesterona fecal através do método 
ELISA. Foram obtidos 2 ciclos ovarianos para duas díades e 1 ciclo para a outra. A 
comparação dos totais médios diários indicou que existe diferença entre os sexos e os pares 
(Anova, p<0,05), mas não houve diferença entre os machos (Anova, p=0,069), entre as 
fêmeas (Anova, p=0,640) e entre as fases (p>0,05). A distribuição diária da autocatação 
apresentou um perfil unimodal para todas as fases do ciclo ovariano. A amplitude (Cosinor, 
p<0,05) aumentou na fase periovulatória em relação as demais fases em apenas uma fêmea, 
enquanto que as acrofases (Cosinor, p<0,05) ocorreram pela manhã em todas as fases. A 
análise dos resultados sugere a ausência de modulação do perfil circadiano da autocatação 
pelo ciclo ovariano. Entretanto, como foram obtidos menos de 3 ciclos para cada fêmea, é 
necessária a continuidade deste estudo.  

Palavras chave: circadiano, catação, ciclo ovariano  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0016  
TÍTULO: TRATAMENTO DOS EFLUENTES DA CARCINICULTURA A PARTIR DO 
CULTIVO DE MACROALGAS.  
ALUNO: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
  
  
Resumo:  

Com o objetivo de obter informações sobre o uso de macroalgas no tratamento biológico de 
efluentes da carcinicultura, foi realizado o cultivo de Gracilaria cervicornis em viveiro e no 
canal de abastecimento de uma fazenda de camarão situada em Arês, RN (35o09’W–
06o12’S). Para a execução do trabalho, foram confeccionadas 2 gaiolas, subdivididas em 3 
compartimentos com dimensões de 0,50m x 0,50m x 0,15m. Em cada espaço foi inserido 
1kg de alga (3kg por gaiola). O registro da biomassa e das variáveis ambientais 
(temperatura, salinidade, pH, DO, turbidez, NO3, NH4 e PO4) foram obtidos 
quinzenalmente. A taxa de crescimento relativo (TCR=[ln(Pf/Pi)/)Tf-Ti)x100) foi calculada 
com base na biomassa obtida no estudo. Para as análises estatísticas dos dados, foram 
utilizados a correlação de Pearson, o teste t e ANOVA. Os valores de biomassa (g) e TCR 
(%.d-1) obtidos no cultivo em viveiro (1523,7 ± 57,0g e 2,86 ± 0,31%.d-1) foram 
considerados superiores aos resultados encontrados no canal de abastecimento (1355,7 ± 
199,6g e 2,12 ± 1,09%.d-1). Essa alteração pode estar relacionada às diferenças existentes 
entre as variáveis ambientais nestes locais. A partir do teste t foi possível observar que 
algumas das variáveis monitoradas ao longo do estudo apresentaram diferenças 
significativas entre os dois locais estudados, sendo elas: temperatura (t= 2,68; p= 0,01); 
oxigênio (t= 0,54; p=0,04); turbidez (t=0,90; p=0,38) e os nutrientes, amônia (t=5,56; 
p<0,001) e ortofosfato (t=2,45; p=0,02).  

Palavras chave: Macroalgas, Filtros biológicos, Carcinicultura  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0017  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE GRACILARIA CERVICORNIS 
COMO ALIMENTO PARA CAMARÃO  
ALUNO: DANYHELTON DOUGLAS DE FARIAS DANTAS (04575620483)  
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)   
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
 
 
Resumo: 

A aquicultura intensiva tem despertado o interesse para o desenvolvimento de rações com 
alto valor protéico e baixo custo de ingredientes. Com o objetivo de avaliar a utilização de 
Gracilaria cervicornis como alimento para camarão, foi realizado um experimento de 
cultivo utilizando três dietas: (1) ração comercial, (2) ração constituída unicamente de 
macroalga e (3) ração mista (50% macroalga e 50% ração comercial). Para cada tratamento 
foram utilizados 3 aquários (25 litros) contendo 10 exemplares do camarão (0,3g). A 
alimentação era ofertada duas vezes ao dia (manhã e tarde) em uma proporção de 10% da 
biomassa. A taxas de sobrevivência dos camarões foram registradas diariamente, e os 
valores de biomassa e taxa de crescimento específica (TCE) foram obtidos no início, após 
quinze dias e no final do experimento (30 dias). Os valores de biomassa dos camarões 
alimentados com as rações comercial, mista e macroalga foram de 1,47±0,13g, 1,29±0,06g 
e 0,41±0,13g, respectivamente. Com relação à taxa de crescimento especifico, foi 
observado que os indivíduos alimentados com a dieta comercial (5,11 ± 0,24 %d-1) e mista 
(4,71 ± 0,48 %d-1) apresentavam um modelo similar de crescimento ao longo do 
experimento. A taxa de sobrevivência para os camarões tratados com ração comercial e 
mista foi de 100%. A ração à base de macroalga, foi de 40%. Os resultados demonstraram 
que rações com percentuais de Gracilaria cervicornis podem ser utilizadas como 
complemento na dieta de camarão.  

Palavras chave: Macroalgas, Gracilaria, camarão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0023  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE QUANTIFICAÇÃO DE 
PENICILINA G BENZATINA (PENGB) POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 
ALTA EFICIÊNCIA  
ALUNO: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (03437538470)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERÍSSIMO (03505558427)  
CO-AUTOR: YURY EINSTEIN GOMES DE FARIAS (00970219466)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
 
 
Resumo: 

Os ensaios de robustez são realizados para avaliar a estabilidade ou reprodutibilidade de 
métodos analíticos sob diferentes condições de trabalho. Freqüentemente estes testes são 
executados no último estágio da validação e, desta forma, envolvem risco quando o método 
não é robusto. Portanto, a identificação das principais fontes de variação deve ser realizada 
desde os primeiros estágios do desenvolvimento do método. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a influência de variações nas condições operacionais do método sobre a 
sua resposta. As variáveis foram: composição da fase móvel (25:75, 20:80 ou 15:85 – 
acetonitrila:tampão fosfato 0,01 M, pH 7.0, V/V), fluxo (0,5, 0,75 e 1,0 mL/min) e 
comprimento de onda (210, 254 e 263 nm). Como respostas foram estudados o tempo de 
retenção e a altura do pico. A análise foi realizada em cromatógrafo Shimadzu LC-10Avp 
equipado com coluna µbondapack C18 Waters. A PenGB, molécula modelo, foi diluída em 
MeOH, injetada e eluida de forma isocrática. Os resultados demonstraram que a variação 
da fase móvel foi o fator mais influente sobre as respostas do método, afetando tanto o 
tempo de retenção quanto à altura dos picos. Maior sensibilidade foi observada para o λ de 
210 nm e o aumento no fluxo foi responsável pela redução no tempo de retenção da 
amostra. As condições selecionadas para início do desenvolvimento do método foram: 
acetonitrila:tampão (20:80; V/V), 1 mL/min de fluxo e λ em 210 nm.  

Palavras chave: Penicilina, Robustez, Cromatografia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0043  
TÍTULO: PADRÕES COMPORTAMENTAIS DURANTE A GRAVIDEZ EM 
CALLITHRIX JACCHUS  
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)  
 
 
Resumo: 

Em pares de Callithrix jacchus ocorrem alterações comportamentais durante as diferentes 
fases do ciclo reprodutivo. A ligação entre o macho e a fêmea caracteriza-se pela presença 
de interações sociais e sexuais mais freqüentes. O objetivo desse estudo foi caracterizar a 
interação sócio-sexual do par reprodutor de C. jacchus durante a gravidez, na tentativa de 
demonstrar uma ligação diferenciada do par nesta fase reprodutiva. Foram estudados oito 
casais do Núcleo de Primatologia-UFRN, alojados em gaiolas individuais e vivendo sob 
condições naturais de temperatura, umidade e ciclo claro-escuro. Apenas em 2 pares as 
fêmeas não engravidaram (grupo controle= GC) e os 6 restantes foram considerados como 
grupo experimental (GE). As observações ocorreram 3 vezes por semana e utilizou-se o 
método focal contínuo. Os comportamentos analisados foram: contato, catação social, 
aproximações, marcação de cheiro anogenital e piloereção e de cópula e tentativas de 
cópula. A análise estatística considerou as diferenças significativas entre os dois grupos 
quando p<0.05. De acordo com o teste t de Student, o comportamento de marcação de 
cheiro de machos e fêmeas não se modifica durante a gravidez. A catação social de machos 
GE foi mais elevada do que de machos GC provavelmente como parte do investimento 
parental indireto. A piloereção apresentou-se mais elevada em fêmeas grávidas, reforçando 
um achado da literatura que aponta para a relação entre a piloereção e a sinalização da 
gravidez em fêmeas dessa espécie. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, Gravidez, Comportamentos sexuais e afiliativos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0048  
TÍTULO: HOSPITALIZAÇÃO CONJUNTA: O PAPEL DO ACOMPANHANTE E DA 
FAMÍLIA NO CUIDADO À CRIANÇA INTERNADA  
ALUNO: JOVENAL DANTAS DE MEDEIROS (01103484435)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
 
 
Resumo: 

O estudo visa discutir o papel dos acompanhantes junto à criança hospitalizada devido à 
autora ter observado as constantes reclamações, insatisfações destes, resultando em 
situações de estresse, no decorrer da internação de seus filhos. Assim acredita-se que 
poderá prestar assistência mais humanizada e integral à criança e ao seu acompanhante no 
cotidiano da enfermaria, conhecendo suas opiniões e expectativas pela equipe de saúde, 
especificamente pela enfermagem. A pesquisa é do tipo descritiva exploratória, de 
metodologia qualiquantitativa, desenvolvida no hospital pediátrico da UFRN, com 22 mães 
acompanhantes; a coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada com 
perguntas abertas e fechadas, observações e anotações. Os acompanhantes são constituídos 
por mães, na sua maioria, tinha de 17-26 anos, 1-2 salários mínimos, ensino fundamental 
incompleto. As acompanhantes higienizam a criança (100%), alimentam (86%). Mas teve 
três mães que não gostaram de realizar algumas atividades tais como: assistir a criança a 
tomar medicamento, os injetáveis, limpar a cânula, cortar as unhas, dar banho. Além disso, 
elas opinam que o atendimento da equipe de saúde é satisfatório (82%) e não tiveram 
dificuldades na internação (82%). Esses dados indicam que, apesar do sofrimento causado 
pela própria condição de hospitalização da criança, as mães se esforçam cuidando da 
criança, minimizando dessa forma estresse e sofrimento já existente.  

Palavras chave: Hospitalização, Acompanhante, Criança  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0051  
TÍTULO: A ESTRUTURA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NA 
BARRAGEM MARECHAL DUTRA, ACARI/RN NO CICLO ANNUAL DE 2003-2004  
ALUNO: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418)  
 
 
Resumo:  
 

O presente trabalho foi realizado durante o ciclo anual de 2003-2004 no reservatório 
Gargalheiras ou Açude Público Federal Marechal Dutra em Acari/RN.Pertence à bacia do 
Piranhas-Açu,de clima semiarido e vegetação de caatinga.Abastece com água potável as 
cidades de Acari e Currais Novos.Eutrofização acarreta o florescimento de cianobactérias 
produtoras de toxinas no açude nos últimos anos o que motivou o trabalho.A metologia 
incluiu amostragem do fitoplâncton coletadas em um determinado ponto do reservatório, 
bem como os principais parâmetros: fósforo total, nitrogênio total, amônia, clorofila a, 
oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e diversidade.As coletas foram mensais entre os 
período agosto de 2003 a julho de 2004.O açude apresentou uma heterogeneidade de 
espécies durante os meses. Conclui-se que existiu uma mudança composicional 
fitoplanctônica das populações de diatomáceas, clorofíceas e cianofíceas. As 
Cianobactérias dominaram durante período seco de maneira a ser favorecidas pela alta 
concentração de N/P e pela estabilidade d'água e a quebra desta estabilidade pelas 
precipitações foi responsável pelo surgimento das clorofíceas da ordem Chroococcales, 
durante o período chuvoso em substituição aos grupos filamentosos de cianobacterias ali 
existentes. Os elevados valores de nutrientes, formações de blooms, anoxia hipolimnética e 
a abundância relativa das espécies da classe das Cianobacterias são sinais do processo de 
eutrofização no referido ecossistema.  

Palavras chave: Eutrofização, Fitoplancton, Reservatório Gargalheiras  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0053  
TÍTULO: O CORPO EM LABAN: CONTRIBUIÇOES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: LAISE TAVARES PADILHA BEZERRA (04718726441)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  
  
 
Resumo: 

Esta pesquisa objetiva investigar o corpo nos estudos de Rudolf Laban e a partir desses 
apontar contribuições para a compreensão de corpo na Educação Física. Assim, 
questionamos: Quais as concepções de corpo presentes nos estudos de Rudolf Laban? Que 
perspectivas essas concepções apontam para a compreensão de corpo na Educação Física? 
O referencial metodológico é a Fenomenologia Hermenêutica para a interpretação de 
textos, especialmente os de Rudolf Laban. Os estudos de Laban trouxeram para a educação 
ocidental uma proposta diferenciada de ensino da dança, uma vez que libertou o corpo e o 
movimento de seus recônditos, criticando o tolhimento do gesto e abrindo-se à polissemia 
de interpretações do mundo a partir da exploração dos movimentos corporais. Laban 
desvelou uma visão de corpo indissociável de sua condição cultural, social e histórica, 
visão essa que contribuiu para a superação de modelos mecanicistas divulgados pela 
tradição ocidental na primeira metade do século XX. Evidenciamos a análise coreológica, 
como uma contribuição de Laban para a Educação Física e para outras áreas do 
conhecimento, uma vez que possibilita novas explorações e apreciações do movimento 
corporal. Os estudos de Laban contribuem para problematizar as referências corporais 
advindas exclusivamente das ciências naturais, marcantes na história da Educação Física, 
favorecendo assim, a possibilidade de diálogo entre diversos horizontes que compõem o 
repertório de saberes do corpo nesta área.  

Palavras chave: Corpo, Dança Moderna, Educação Física  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0054  
TÍTULO: PLANTAS EXÓTICAS DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, NATAL - RN  
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 
 
Resumo: 

 Este trabalho objetivou realizar o levantamento das plantas exóticas existentes na área de 
abrangência do Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (5º 50´ 
25´´ S e 35º 12´ 08´´ W), no município de Natal - RN. Foram feitas excursões por toda a 
área de estudo durante o período de março/2003 a julho/2004, para coleta de material 
botânico com flores e/ou frutos e observação dos indivíduos. O estudo baseou-se 
principalmente na análise morfológica dos caracteres vegetativos e reprodutivos. Após o 
processo de coleta, todo o material obtido foi herborizado de acordo com técnicas 
convencionais e, posteriormente, identificado através de bibliografias especializadas. Toda 
a coleção resultante foi depositada no herbário UFRN do Departamento de Botânica, 
Ecologia e Zoologia - CB. Foram registradas 30 famílias, 46 gêneros e 56 espécies. Desse 
total, as famílias com maior representatividade em número de taxa foram: Leguminosae (5 
gêneros e 7 espécies); Liliaceae (3 gêneros, 6 espécies) e Euphorbiaceae (3 gêneros e 3 
espécies). As espécies mais utilizadas na ornamentação foram Senna siamea (Lam.) Irwin 
& Barneby (Leg./Caesalpinioideae), Tradescantia spathacea SW.(Commelinaceae) e Cocos 
nucifera L.  

Palavras chave: Plantas, Exotica, UFRN  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0055  
TÍTULO: RESPOSTA DE DÍADES ISOSSEXUAIS DE CALLITHRIX JACCHUS 
FRENTE A MUDANÇAS AMBIENTAIS E SOCIAIS  
ALUNO: SANDRA MARA LEITE (03761713401)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
  
 
Resumo:  

Machos e fêmeas de sagüi comum, reagem de maneira diferente ao estresse produzido pela 
separação de parceiros sociais, dependendo do sexo e grau de parentesco. Essas diferenças 
parecem indicar estratégias comportamentais diferenciadas dos animais frente a 
determinados contextos sociais. O objetivo desse estudo foi caracterizar a resposta 
comportamental de fêmeas de Callithrix jacchus diante do novo ambiente e à separação, 
quando estas estão vivendo em díades isossexuais. Foram utilizadas 4 díades de fêmeas 
gêmeas, que foram retiradas do grupo familiar e alojadas em gaiolas individuais para cada 
díade. As observações comportamentais tiveram 30 minutos de duração e o experimento foi 
dividido em 4 fases(F): F1 (Basal), o par encontrava-se alojado na mesma gaiola; F2 
(Ambiente Novo), o par foi transferido para uma nova gaiola; F3 (Separação), o par foi 
separado e as fêmeas foram transferidas para gaiolas diferentes; F4 (Reunião), o par 
retornou à gaiola de origem (mesma de F1). O comportamento de auto-catação foi mais 
elevado em F3 e a catação social mais baixa em F2 para a maioria dos pares. A duração do 
contato foi também mais baixa em F2, indicando competição reprodutiva entre as fêmeas e 
que estão se expressando em situações onde há potencial de disputa. Esses resultados são 
diferentes dos observados quando as fêmeas são separadas de machos e sugerem que a 
competição é um dos principais comportamentos implicados na inibição reprodutiva entre 
fêmeas de sagüi comum.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, resposta ao estresse, estratégias reprodutivas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0056  
TÍTULO: BANCO DE LEITE HUMANO: FONTE DE VITAMINA A?  
ALUNO: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)   
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
 
 
Resumo: 

O leite humano é a única fonte de vitamina A para o lactente alimentado ao seio e a 
capacidade de adquirir seu requerimento depende da concentração e do volume consumido. 
O Banco de Leite Humano processa e armazena o leite de mulheres saudáveis, para recém-
nascidos pré-termo e de baixo peso, que não formaram reservas de vitamina A. Este estudo 
pretende analisar o efeito do processamento sobre a vitamina A no leite do BLH da 
Maternidade Escola Januário Cicco, bem como avaliar a cobertura nutricional de vitamina 
A do leite oferecido. Foram coletadas 60 amostras de leite doadas ao BLH, sendo divididas 
em duas alíquotas de 5 mL. Uma alíquota foi extraída segundo Giuliano et al (1994), e a 
outra foi pasteurizada e extraída posteriormente. As amostras foram analisadas por 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para análise estatística utilizou-se o teste “t” de 
Student (p<0,05). O retinol no leite anterior e processado foi 55,4 ± 34,0 µg/100 mL e 36,6 
± 26,1 µg/100 mL, respectivamente (p=0,001). A perda de retinol durante o processamento 
pode ser resultante da exposição dos frascos à luz, pois a vitamina A é fotossensível e o 
processamento ocorre em ambiente iluminado. O nível de retinol no leite do BLH não é 
suficiente para proteger o lactente da hipovitaminose A. Estes resultados sugerem 
modificação nos frascos de leite e no ambiente de processamento; ou suplementação da 
vitamina para garantir ao lactente seu aporte necessário, evitando morbidades e 
mortalidade.  

Palavras chave: Vitamina A, Leite Materno, Banco de Leite Humano  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0059  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA LEVEDURA SACCHAROMYCES CEREVISIAE E DA 
CIANOBACTÉRIA SPIRULINA MAXIMA NO CULTIVO DE ARTEMIA 
FRANCISCANA (CRUSTACEA) EM ESCALA LABORATORIAL  
ALUNO: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (00969717466)  
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO FREIRE DA COSTA JUNIOR (03089831490)  
  
 
Resumo: 

Náuplios (instar I) de Artemia franciscana (Crustacea) foram estocados em 12 cones de 
Imhoff (100 ind./L), alimentados com diferentes combinações de Spirulina maxima e 
Saccharomyces cerevisiae (100/0; 75/25; 50/50; 25/75; e 0/100), e avaliados quanto à 
sobrevivência e performance reprodutiva. Após doze dias, as taxas de sobrevivência nos 
tratamentos 75/25 (45,5 % ± 10,6), 50/50 (40,0 % ± 25,5) e 25/75 (38,5 % ± 47,4) foram 
superiores àquelas obtidas nos tratamentos integralmente à base de Spirulina maxima (27,5 
% ± 2,1) e de Saccharomyces cerevisiae (4,5 % ± 0,7). Ao fim do experimento, 93,2 % (± 
7,9) das fêmeas apresentavam-se ovígeras no tratamento 75/25, 72,4 % (± 18,4) no 
tratamento 50/50, 62,5 % (± 23,1) no tratamento 100/0 e 32,0 % (± 0,0) no tratamento 
25/75. O tratamento 0/100 não apresentou fêmeas ovígeras. Quanto ao modo reprodutivo, 
foi observada uma predominância de ovoviviparismo (n = 46) em relação ao oviparismo (n 
= 6) em todos os tratamentos. Por sua vez, a fecundidade das fêmeas ovíparas variou de 63 
cistos (± 2,8) no tratamento 50/50 a 105,0 cistos (± 33,2) no tratamento 75/25, ao passo que 
a fecundidade das fêmeas ovovivíparas variou de 45,3 embriões (± 8,9) no tratamento 
25/75 a 92,0 embriões (± 34,9) no tratamento 75/25. Os resultados demonstram um melhor 
desempenho (sobrevivência e performance reprodutiva) nos tratamentos que associaram 
Spirulina maxima à Saccharomyces cerevisiae (75/25, 50/50 e 25/75).  

Palavras chave: Crustacea, Artemia, Nutrição  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0061  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MACROALGA GRACILARIA CERVICORNIS E DA 
CIANOBACTÉRIA SPIRULINA MAXIMA NO CULTIVO DE ARTEMIA 
FRANCISCANA (CRUSTACEA) EM ESCALA LABORATORIAL  
ALUNO: MARCOS ANTONIO FREIRE DA COSTA JUNIOR (03089831490)  
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
 CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (00969717466)  
  
 
Resumo: 

Diferentes combinações (100/0; 75/25; 50/50; 25/75; e 0/100) da cianobactéria Spirulina 
maxima e da macroalga Gracilaria cervicornis foram utilizadas como dietas experimentais 
no cultivo de Artemia franciscana (Crustacea) em laboratório. O experimento foi realizado 
em 12 cones de Imhoff (100 ind./L) e sob condições adequadas de pH, temperatura, 
salinidade, oxigênio dissolvido e luminosidade. A sobrevivência e performance reprodutiva 
de Artemia franciscana foram utilizadas como critérios de avaliação. Após doze dias, as 
taxas de sobrevivência nos tratamentos 75/25 (38,5 % ± 10,6) e 25 /75 (62,0 % ± 1,4) 
foram superiores àquelas obtidas nos tratamentos integralmente à base de Spirulina maxima 
(25,5 % ± 33,2) ou de Gracilaria cervicornis (17,5 % ± 24,7). Ao fim do experimento, 93,4 
% (± 0,5) das fêmeas apresentavam-se ovígeras no tratamento 75/25, 84,0 % (± 22,6) no 
tratamento 100/0, 64,3 % (± 50,5) no tratamento 50/50 e 37,6 % (± 2,6) no tratamento 
25/75. O tratamento 0/100 não apresentou fêmeas ovígeras. Quanto ao modo reprodutivo, 
houve predominância de ovoviviparismo (n = 52) em relação ao oviparismo (n = 3). Por 
sua vez, a fecundidade variou de 79,9 embriões (± 54,2) nos tratamentos 100/0, 75/25 e 
25/75 a 82,3 cistos (± 48,3) nos tratamentos 75/25 e 25/75. Os resultados indicaram maior 
sobrevivência e melhor performance reprodutiva (percentual de fêmeas ovígeras e 
fecundidade) no tratamento que associou Spirulina maxima à Gracilaria cervicornis na 
proporção 75/25.  

Palavras chave: Crustacea, Anostraca, Artemia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0062  
TÍTULO: ESTUDO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO AÇUDE PÚBLICO 
DE CRUZETA/ RN  
ALUNO: JULIANA LEITE DE MEDEIROS (02977368418)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: SOILAMAR DE JESUS ALMEIDA CUNHA (02850685470)  
  
 
Resumo: 
 

O Açude Público de Cruzeta está localizado na região do Seridó Ocidental do Estado do 
Rio Grande do Norte, nas coordenadas 06º 24’ 42’’ S e 36º 47’ 23’’ W. Este reservatório é 
de extrema importância para o município de Cruzeta, pois representa a única fonte de 
abastecimento e dá suporte a um número considerável de pescadores. O estudo da 
comunidade fitoplanctônica torna-se importante em virtude do aumento natural dessas 
populações, devido à quantidade de nutrientes inorgânicos nas águas das represas, 
possibilitando assim uma área de grande produtividade primária. As coletas foram 
realizadas nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2003 e nos meses de janeiro, 
março, maio e junho de 2004. Foram identificados durante o período de estudo 68 táxons 
infragenéricos, dos quais as clorofíceas (28) apresentaram uma maior diversidade, seguida 
das diatomáceas (16) e cianofíceas (15). Os dados abióticos apresentaram as seguintes 
médias para o período de estudo, pH : 8,50; temperatura: 28,87 ºC; condutividade elétrica: 
472 µs/cm³; oxigênio dissolvido: 4,97mg/L. O nitrato apresentou uma média de 0,52 mg/, 
amônia: 0,04mg/L e fosfato: 0,35 mg/ L. Foram detectadas espécies formadoras de 
florescimentos e de comprovado potencial de toxicidade, como Cylindrospermopsis 
raciborskii e Anabaena planktonica. A co-dominância de diatomáceas e cianofíceas nos 
meses de seca foi relacionada com a alta concentração de nutrientes inorgânicos e com os 
fatores físico-químicos.  

Palavras chave: Açude público Cruzeta, comunidade fitoplanctônica, semi-árido  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0070  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA COLEÇÃO DIDATICA DE 
INVERTEBRADOS DO LABORATORIO DE INVERTEBRADOS BENTONICOS 
(DBEZ – CB)  
ALUNO: CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA (01216539430)  
ORIENTADOR: ELINEI ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
CO-AUTOR: ROSANGELA GONDIM D OLIVEIRA ARAUJO (10629343420)  
  
 
Resumo:  

Na zoologia, uma coleção didática diversificada e bem conservada é fundamental para o 
desenvolvimento das aulas práticas, pois permite concretizar a informação contida na 
literatura. Este estudo teve como objetivo caracterizar qualitativamente o acervo biológico 
que dá suporte às aulas práticas da disciplina “Invertebrados II” do curso de Ciências 
Biológicas, fazendo parte do projeto de monitoria “Zoologia: aprender fazendo”. Avaliou-
se a diversidade biológica existente no Laboratório de Invertebrados Bentônicos (DBEZ-
CB) identificando-a ao nível de Filo, Subfilo, Classe e Ordem. Como resultado, foram 
encontrados representantes de quatro Filos distintos: a) Annelida representado por três 
Classes (Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea); b) Arthropoda compreendendo três Subfilos 
(Chelicerata, Crustacea, Myriapoda), sete Classes (Arachnida, Branchiopoda, Cirripedia, 
Copepoda, Malacostraca, Chilopoda, Diplopoda) e dez Ordens (Amblypygi, Araneae, 
Opilones, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Uropygi, Anostraca, Thoracica, Decapoda, 
Isopoda); c) Echinodermata constituído de três subfilos (Asterozoa, Crinozoa, Echinozoa) e 
cinco Classes (Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea); e d) 
Chordata sendo representado por um Subfilo (Urochordata) e uma Classe (Ascidiacea). 
Este levantamento, juntamente com a caracterização dos filos encontrados, agilizou a 
preparação das aulas práticas da referida disciplina permitindo, assim, uma melhor 
abordagem sobre os grupos mencionados.  

Palavras chave: Zoologia, Invertebrados, Coleção didática  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0071  
TÍTULO: METODOLOGIA DE ESTUDO DOS INVERTEBRADOS  
ALUNO: MAURO SERGIO PINHEIRO LIMA (03059913455)  
ORIENTADOR: LIANA DE FIGUEREDO MENDES (08153489836)  
 
 
Resumo: 

Foram realizadas diversas atividades durante o Projeto de Ensino “Metodologia de Estudo 
dos Invertebrados” do semestre letivo de 2004.1, como: preparação de aulas práticas, 
elaboração de exercícios de filogenia, e participação das aulas teóricas e seminários. Todas 
as atividades contaram com a supervisão da professora responsável pela disciplina de 
Invertebrados I, Profa. Liana Mendes. Inicialmente, o material biológico existente no 
DBEZ foi triado, ou seja, houve a separação dos invertebrados I (de esponjas a moluscos), 
dos invertebrados II (de anelídeos a urocordados). Este material foi utilizados em aulas 
práticas para a elaboração dos roteiros, então os alunos identificavam e desenhavam as 
estruturas morfológicas dos animais expostos em bandejas, lupas e microscópicos. Foram 
efetuadas coletas de exemplares em campo, sendo estes novos organismos fixados 
posteriormente no laboratório. Para uma melhor compreensão da sistemática filogenética, 
foi elaborado um exercício de filogenia, juntamente com um estudo dirigido, onde os 
alunos puderam assimilar os fundamentos da sistemática filogenética, a ciência mais 
moderna para o entendimento das relações de parentesco entre os organismos. Durante o 
desenvolvimento da disciplina foi possível a interação do monitor com os alunos, nas aulas 
práticas e teóricas. Através do desempenho e dedicação do monitor à disciplina, nota-se 
uma considerável melhoria da mesma, devido à atenção dobrada dispendida aos alunos.  

Palavras chave: Invertebrados, Filogenia, Prática  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0085  
TÍTULO: GALACTANAS SULFATADAS DE HYPNEA MUSCIFORMIS: ANÁLISE 
DE INFRAVERMELHO E ATIVIDADE ANTICOAGULANTE  
ALUNO: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: MICHELINE CRISTIANE ROCHA DE SOUZA (01113995483)  
CO-AUTOR: FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA (03470499403)  
CO-AUTOR: CAROLINE ADDISON CARVALHO XAVIER (00830788433)  
 
 
Resumo: 

Estudos têm demonstrado que os polissacarídeos de algas têm ação anti-viral, anti-
bacteriana, anti-tumoral ou anti-coagulante, merecendo por isto particular atenção. A alga 
marinha vermelha H. musciformis possui na matriz de suas células galactanas sulfatadas 
que são utilizados em larga escala pelas indústrias farmacêutica e alimentícia por sua ação 
estabilizante e espessante. A alga H. musciformis, foi coletada na praia de Búzios, litoral do 
RN, e posteriormente trazida ao laboratório onde foi submetida a processos de secagem, 
pulverização e delipidação. Para a extração das galactanas, ao cru de polissacarídeos obtido 
após a proteólise com a enzima maxatase foi adicionado volumes crescentes de acetona (0,3 
a 3,0v), resultando em seis frações de polissacarídeos. A fração eluída com 1,0v de acetona 
obteve alto rendimento e mostrou perfil eletroforético metacromático. As dosagens 
químicas demonstraram teores de sulfato da ordem de 19%, açúcares totais 65,06%, e 
proteínas 0,1%. A espectroscopia de infra-vermelho apresentou absorção a 930 cm-1 
característica de anidrogalactose e 1260 cm-1 relacionada ao grupo sulfato. A absorção a 
848 cm-1 é característica de i-carragenana. Testando a eficácia da fração 1,0v no teste de 
aPTT , tendo como padrão a heparina, obteve-se um resultado da ordem de 110s, 
utilizando-se 200 mg do composto o que demonstra que este polímero age na via intrínseca 
da cascata. Não foi observada ação anticoagulante pelo teste de TP (tempo de protrombina). 

Palavras chave: galactanas, atividade anticoagulante, alga  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0090  
TÍTULO: NOTA PRÉVIA DE PHALLALES (GASTEROMYCETES) NO RIO 
GRANDE DO NORTE - BRASIL  
ALUNO: PEDRO PAULO TEIXEIRA LACERDA (05285021405)  
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (67421199420)  
  
 
Resumo:  

A ordem Phallales (Gasteromycetes) apresenta cinco famílias, totalizando cerca de 60 
gêneros e 331 espécies. Seus representantes têm ampla distribuição geográfica, entretanto, a 
grande diversidade encontra-se nas florestas tropicais, onde apresentam grande importância 
no âmbito florestal, como agentes biológicos responsáveis pela reciclagem de matéria 
orgânica vegetal, bem como, na formação de micorrizas com plantas nativas. Objetivando 
contribuir para o maior conhecimento dos Gasteromycetes no Brasil, foram coletados 
diversos basidiomas de representantes de Phallales, no período de maio a julho de 2004, em 
dois importantes remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte: A RPPN Mata 
Estrela - Senador Antônio Farias que abrange uma área total de 2.039,93 ha (06º22’10” S e 
35º00’28” W) e o Parque Estadual Dunas do Natal com 1.172 ha de área (05º46’ S e 35º12’ 
W). Como resultado prévio, foram identificados até o momento seis gêneros: Aseroë, 
Geastrum, Linderia, Mutinus, Phallus e Staheliomyces. São apresentadas fotos e chaves 
para identificação dos gêneros e, adicionalmente, fornecidas observações ecológicas sobre 
as relações entre estes fungos e seus agentes dispersores.  

Palavras chave: Fungos, Gasteromycetes, Phallales  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0092  
Título: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE À LONGO PRAZO DE EMULSÕES 
ATRAVÉS DA DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE CREMAGEM  
ALUNO: FABIO ROCHA FORMIGA (00986611409)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: JANUS PABLO FONSECA DE MACEDO (56584040453)  
CO-AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS ALCOFORADO (04616009430)  
  
 
Resumo: 

Emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis obtidos pela incorporação de dois 
líquidos não miscíveis, sendo formulações de ampla utilização na indústria farmacêutica. 
Sua estabilidade pode ser investigada através da avaliação do aspecto visual do produto. 
Este trabalho estudou a estabilidade de um grupo de dez emulsões preparadas pelo método 
tradicional de inversão de fases, de acordo com uma planilha de variação de HLB (Balanço 
Hidrófilo-Lipófilo). As amostras foram armazenadas em tubos de ensaio à temperatura 
ambiente (25 ± 2°C) e à 4°C. A estabilidade dos sistemas foi avaliada pelo aspecto visual 
das emulsões, monitoradas por 180 dias, e pela determinação do nível de cremagem. Este 
parâmetro de instabilidade é precursor de coalescência nos sistemas emulsionados e o 
Índice de Cremagem (IC) é obtido pela relação entre o valor numérico da camada de creme 
no tubo de ensaio e o valor numérico da camada total de emulsão. A caracterização das 
emulsões armazenadas à diferentes temperaturas constatou comportamentos distintos em 
relação à formação de creme na superfície. Os sistemas mantidos à 25 ± 2°C foram mais 
susceptíveis à instabilidade, pois valores de IC superiores a 12% foram encontrados. As 
emulsões mantidas à 4 °C apresentaram uma menor tendência à instabilidade, visto que não 
foram observados valores de IC superiores a 10%. Desta forma, conclui-se que a 
determinação do IC é uma ferramenta útil na previsão da estabilidade à longo prazo de 
emulsões.  

Palavras chave: Emulsões, Estabilidade, Creme  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0095  
TÍTULO: ORGANOGÊNESE INDIRETA EM MARACUJÁ AMARELO 
(PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA  
ALUNO: DIEGO DE MEDEIROS BENTO (03630154425)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: EUTÁLIA ELIZABETH NOVAES FERREIRA DA SILVA (05416074485)  
CO-AUTOR: KIEV MARTINS (01015199402)  
CO-AUTOR: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405)  
 
 
Resumo: 

O sucesso de técnicas biotecnológicas no melhoramento in vitro de maracujá amarelo 
depende de protocolos eficientes para regeneração de plantas. Objetivou-se avaliar o efeito 
de diferentes concentrações de BAP na organogênese indireta da fruteira. Obteve-se 
calogênese em meio MS + 2,5mg/l de KIN e 2,0mg/l de 2,4-D. Um mês depois da 
inoculação foram sorteados doze calos e de cada um retirou-se quatro porções de 0,250g 
que foram inoculadas nos meios de regeneração: MS+10%(v/v) de água de coco e quatro 
concentrações distintas de BAP (tratamentos A–0 mg/l;B–1mg/l;C–2mg/l e D–3mg/l), 
totalizando quatro tratamentos com doze repetições cada, formando o 1º bloco do 
experimento. O restante dos doze calos sorteados foi subcultivado em meio MS sem 
hormônios, tentando-se diminuir o efeito residual do 2,4-D. No subcultivo seguinte, dos 
mesmos doze calos retirou-se quatro porções e o procedimento foi repetido para a 
montagem do 2º bloco, diferindo do 1º apenas na idade dos calos matrizes e tempo de 
permanência em meio M&S simples. Os calos foram avaliados semanalmente quanto à 
aparência e número de brotos regenerados. O objetivo de outro bloco é avaliar a idade 
máxima dos calos para se obter organogênese. Ocorreu organogênese em todos os 
tratamentos, com taxa proporcional à concentração de BAP (chegando a 63,6% no 
tratamento “D” do bloco 2), sendo maior no bloco 2, indicando que o maior tempo dos 
calos matrizes no meio MS simples foi benéfico, devido à redução do efeito residual do 
2,4-D.  

Palavras chave: maracujá amarelo, organogênese indireta, biotecnologia vegetal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0096  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À INSULINA PELOS MÉTODOS 
QUICKI E HOMA, E PELO CÁLCULO DA ÁREA SOB A CURVA EM UM GRUPO 
DE PACIENTES OBESOS.  
ALUNO: RAFAELLA GONÇALVES FALCÃO DE FRANÇA (04966590493)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE ALMEIDA PIMENTA (01211597440)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
  
 
Resumo: 

A resistência à insulina é uma condição genética ou adquirida, na qual, concentrações 
fisiológicas de insulina provocam resposta subnormal no que se refere à captação de glicose 
pelas células, especialmente as musculares, contribuindo para a hiperglicemia e 
constituindo-se no melhor preditor para o aparecimento de diabetes melito tipo 2. Com o 
objetivo de prevenir e/ou retardar a manifestação do DM-2, no grupo de pacientes obesos, 
atendidos no ambulatório de endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes – 
HUOL/UFRN, foi investigada a prevalência da resistência à insulina (RI), mediante os 
métodos indiretos de QUICKI e HOMA, e do cálculo da área sob a curva, a partir da 
medida da glicemia e da insulina no estado de jejum por métodos semi-automatizados e 
automatizados, e dos dados obtidos com a realização das curvas glicêmicas e insulinêmicas. 
Observou-se que 56,9 % dos pacientes submetidos aos testes do cálculo da área sob a curva 
apresentaram algum grau de RI, com maior prevalência naqueles com IMC mais elevados e 
com maior relação cintura quadril. Observou-se, através dos métodos de QUICKI e 
HOMA, a prevalência de 32,3% de pacientes com obesidade grau I, sendo essa população a 
que apresentou maior incidência de resistência à insulina. Os achados confirmaram o fato 
de que a obesidade, principalmente a andróide, é um fator determinante na manifestação da 
resistência à insulina, mas que o aumento do grau de obesidade não é um fator determinante 
para a mesma.  

Palavras chave: Resistência à insulina, QUICKI e HOMA, Obesidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0098  
TÍTULO: ALTERAÇÕES DO SUMÁRIO DE URINA DE GESTANTES COM 
DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG)  
ALUNO: AMÁLIA CINTHIA MENESES DO RÊGO (78914450368)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (72411167415)  
CO-AUTOR: HELENA HALIA CARNEIRO (01185377417)  
CO-AUTOR: MARKÊNIA KELIA SANTOS ALVES (03700190409)  
 
 
Resumo:  

A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) é uma doença que surge com maior 
freqüência após a 20ª semana de gravidez, atingindo de 5 a 10% das gestantes, geralmente 
primíparas. Ela se manifesta por uma tríade sintomática, caracterizada por HAS, edema e 
proteinúria, apresentando uma evolução em graus variados, indo da pré-eclampsia a 
eclampsia, onde ocorre o comprometimento do SNC com convulsões. Com o objetivo de 
avaliar as alterações em EAS de gestantes, com suspeita de DHEG, internadas na MEJC–
UFRN, cujos exames foram realizados no setor de uroanálise do complexo laboratorial de 
analise clínicas do HUOL–UFRN, fez-se um levantamento, através de consultas aos 
arquivos do referido setor, de todos os EAS das gestantes, realizados no período de 
outubro/2003 a fevereiro/2004. Após catalogar os dados, observou-se que 147 sumários de 
urina eram de gestantes com DHEG e os resultados mostraram: cilindrúria 33,3%; 
proteinúria 65,3%; hematúria 79,6% com 74,2% acima de 2 hemácias/campo; 51,7% 
apresentaram acima de 5 leucócitos/campo, com 23,1% na forma de grumos leucocitários; e 
bacteriúria 22,4%. A partir dos dados levantados pode-se concluir que as gestantes 
analisadas apresentavam alterações discretas no EAS, podendo se acentuar com a evolução 
da gravidez, mostrando assim a necessidade de uma realização periódica do exame de urina 
nessas pacientes a fim de auxiliar na avaliação da função renal e do trato urinário, 
minimizando as complicações no final da gravidez.  

Palavras chave: DHEG, SUMÁRIO DE URINA, PROTEINÚRIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0103  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MICROEMULSÃO BIOCOMPATÍVEL DE 
SINVASTATINA  
ALUNO: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(91616751487)  
CO-AUTOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
 
 
Resumo: 

A sinvastatina é um fármaco largamente utilizado no tratamento da hipercolesterolemia. É 
um pó cristalino praticamente insolúvel em água e pobremente absorvido no trato 
gastrointestinal. Devido sua baixa solubilidade, muitos estudos vêm sendo realizados com o 
intuito de melhorar sua biodisponibilidade através da incorporação em formulações 
lipídicas. Microemulsão (ME), uma destas formulações, consiste em um sistema 
termodinamicamente estável, isotropicamente translúcido, de fases oleosas e aquosas 
estabilizadas por um conjunto de tensoativos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
uma ME O/A biocompatível e estudar o comportamento deste sistema frente à incorporação 
de Sinvastatina. A ME foi preparada com 68% (p/v) de tampão fosfato pH 7,4, 11% (p/v) 
de MiglyolÒ 812 N, 6,3% (p/v) de PhospholiponÒ 90 G e 14,7% (p/v) de TweenÒ 80. Para 
o preparo da ME, os componentes foram pesados e, após breve homogeneização manual, 
submetidos a uma agitação de 19000 rpm durante 15 minutos, e a sinvastatina foi 
incorporada através de leve agitação magnética. A ME formada apresentou-se como um 
sistema translúcido, tipo Winsor IV. Após a incorporação da Sinvastatina, o sistema 
manteve suas características originais indicando, provavelmente, que o fármaco migrou 
para as vesículas lípidicas da ME. Os resultados, embora ainda pré-liminares, demonstram 
que este pode vir a se tornar um veículo favorável para administração da sinvastatina, 
merecendo ainda muitas avaliações e estudos.  

Palavras chave: Microemulsão, Sinvastatina, Hipercolesterolemia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0106  
TÍTULO: CRIPTOSPORIDIOSE EM CRIANÇAS COM DIARRÉIA  
ALUNO: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
  
 
Resumo: 

Criptosporidiose é uma infecção causada por coccídeos do gênero Cryptosporidium, 
manifestando-se como um quadro diarréico, principalmente em pacientes 
imunocomprometidos. A transmissão da doença ocorre através da via fecal-oral, por 
contato direto hospedeiro-hospedeiro. O presente estudo objetivou estudar a prevalência do 
Cryptosporidium sp. em crianças de creches da cidade do Natal, compreendidas entre 0 e 6 
anos, observando também a freqüência de outras enteroparasitoses. O material fecal foi 
analisado no Laboratório de Parasitologia Clínica do curso de Farmácia da UFRN. As 
formas de oocisto do Cryptosporidium sp. foram pesquisadas após prévia concentração do 
material fecal pela técnica do formol-éter e posterior coloração pela técnica de Ziehl-
Neelsen modificado, e os demais enteroparasitas pela técnica de Hoffman, Pons e Janer. 
Das 200 amostras analisadas, 166 (83%) foram positivas para enteroparasitas, e dentre 
estas, 29 (15%) estavam positivas para Cryptosporidium sp.. Do total dos enteroparasitas 
encontrados, os mais freqüentes foram Endolimax nana, com 117 (25%), Giardia lamblia 
94 (20 %), Entamoeba histolytica 73 (15 %),e Ascaris lumbricoides 57 (12%). O 
considerável percentual de positividade encontrado para o Cryptosporidium sp. enfatiza a 
importância de se pesquisar este enteroparasita nesses indivíduos, fazendo parte não 
somente da rotina dos laboratórios, como também dos programas governamentais de 
prevenção.  

Palavras chave: Criptosporidiose, crianças, prevalencia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0128  
TÍTULO: ANÁLISE DO POTENCIAL GENOTÓXICO DA VIOLACEÍNA  
ALUNO: AURIZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA (01258622459)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
  
 
Resumo: 

A violaceína é um pigmento violeta produzido pela Chromobacterium violaceum, bactéria 
gram-negativa que habita áreas tropicais e subtropicais. Este pigmento possui vasta 
aplicabilidade biológica, das quais se destaca o amplo espectro bactericida, ação 
antichagásica, antileishmanial e antiviral, que confere a violaceína potencial farmacológico. 
Porém, para que tal substância possa ser efetivamente utilizada como componente de 
fármacos faz-se necessário investigar o seu possível potencial mutagênico. Muitos 
pigmentos apresentam potencial lesivo sobre o DNA, atuando através de mecanismo de 
fotossensibilização do tipo II, que consiste na transferência de energia da molécula 
fotossensibilizadora, após iluminação, para o oxigênio molecular, gerando moléculas 
reativas de oxigênio, como o oxigênio singlete. Diante do exposto, o trabalho se propõe a 
caracterizar a violaceína quanto ao seu potencial fotossensibilizador. Para tanto, o DNA 
plasmidial (pBC) foi tratado in vitro com violaceína e luz, em diferentes concentrações e 
tempos de iluminação. Após tratamento, o DNA foi incubado em presença da enzima de 
reparo de DNA exonuclease III. As amostras tratadas foram analisadas através de 
eletroforese em gel de agarose, visando à identificação de quebras de DNA e sítios 
sensíveis a exonuclease III. O tratamento com violaceína não induziu quebras de DNA, 
assim como não foram detectados sítios sensíveis a exonuclease III, sugerindo que a 
violaceína possa não atuar como fotossensibilizador.  

Palavras chave: violaceína,, fotossensibilizador, reparo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0130  
TÍTULO: HOMEOPATIA EM NATAL, RN: UM ESTUDO PRELIMINAR  
ALUNO: ALMÁRIA MARIZ BATISTA (01078452458)  
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
CO-AUTOR: CYNTHIA HATSUE KITAYAMA CABRAL (01274030439)  
CO-AUTOR: LÍLIAN GRACE DA SILVA SÓLON (01204453446)  
  
 
Resumo: 

Entrevistas com farmacêuticos e pacientes foram feitas no sentido de avaliar o crescimento 
da homeopatia em Natal. Considerando a procura crescente por formas de tratamento 
eficazes e menos agressivos e que a homeopatia é a mais importante prática médica oficial 
capaz de satisfazer essa necessidade, a desaceleração de crescimento neste segmento é 
paradoxal. Foram aplicados questionários padronizados a pacientes e farmacêuticos de 
Natal/RN entre nov/02 e mar/03. Os resultados foram tabulados em software statística 
aplicando-se um teste de hipóteses com nível de significância de 5%. Somente 28% dos 
entrevistados procuraram serviços de homeopatia; apenas 44% foram capazes de fazer 
algum tipo de distinção entre homeopatia e outras formas de tratamento. A maioria dos 
farmacêuticos considerou o conteúdo relativo à homeopatia ministrado em seu curso 
deficiente. Nota-se uma demanda reprimida na área de homeopatia. Pelo fato de ser uma 
abordagem apenas preliminar, os dados não são conclusivos, mas apontam que a base do 
problema pode estar nos profissionais atuantes. O aprofundamento do trabalho será 
esclarecedor.  

Palavras chave: Cynthia Hatsue Kitayama Cabral, Lílian Grace da Silva Sólon, Ana Maria 
Marinho Andrade de Moura  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0131  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PARTURIENTES NO SIGNIFICADO DA 
DOR DE PARTO.  
ALUNO: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
  
 
Resumo: 

Considerando-se a dor durante o trabalho de parto como um assunto complexo, a decisão 
em realizar este estudo surgiu pela observação diária, em centros obstétricos, de mulheres 
ao demonstrarem os mais variados comportamentos e emoções durante o processo da 
parturição. Baseando-se nestas considerações, a pesquisa teve como objetivo, apreender as 
Representações Sociais de parturientes internadas em uma Unidade de Parto Humanizado, 
quanto à dor de parto. Estudo descritivo com abordagem qualitativa, fundamentando-se na 
Teoria das Representações Sociais. Identificou-se que, das 19 entrevistadas, 13 eram 
adultas jovens e 06 adolescentes. Do total, 14 eram casadas e 05 solteiras. Foi possível 
identificar também, que a dor de parto significa para essas mulheres um momento difícil, 
terrível e de sofrimento, abrandado pelo nascimento da criança, porém não destituído de ser 
um evento doloroso e sofrível, ao ser considerado como uma experiência individualizada. 
Esse evento está representado, segundo as entrevistadas, pela intensidade e qualidade da 
dor; à localização; à procriação e predestinação; à compensação, observando-se ainda, o 
antagonismo que simboliza essa dor ao referirem: “é uma coisa boa e ao mesmo tempo 
ruim por causa da dor.” O ato de parir tem representações comuns às mulheres que o 
vivencia, no esquema cognitivo que cada uma possui. Essas representações vão depender 
em muito, dos conceitos construídos de geração a geração, no contexto do que seja a dor de 
parto.  

Palavras chave: Dor, Parturientes, Representações sociais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0132  
TÍTULO: INCORPORAÇÃO DA PENICILINA G BENZATINA EM SOLUÇÕES 
MICELARES DE SYNPERONIC F68 E TWEEN 80  
ALUNO: CRISTIANE DE MEDEIROS MAIA (01184204454)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
  
 
Resumo: 

A penicilina G benzatina (PenGB) é derivada da penicilina G com atividade antimicrobiana 
semelhante a esta, mas dada a sua baixa solubilidade em água, tem ação prolongada. Por 
apresentar tal propriedade esta molécula é o fármaco de escolha para o tratamento da febre 
reumática. Este trabalho objetiva desenvolver um sistema de liberação de PenGB usando 
um carreador micelar. Os micélios são potenciais sistemas de liberação por apresentarem 
vantagens como capacidade de solubilização e simplicidade na preparação. As soluções 
micelares foram preparadas a partir da solubilização dos tensoativos Synperonic F68 
(HLB=29,00) e Tween 80 (HLB=15,00) em 200mL de água com concentração de 5%. 
Após homogeneização, as duas soluções-mãe foram distribuídas em 10 amostras de 20mL 
para cada solução. A PenGB foi adicionada nessas amostras em quantidades crescentes 
variando de 2 a 35 mg. As amostras foram deixadas em agitação magnética durante 24 
horas, 25ºC ± 1ºC. Após agitação, filtrou-se as amostras com filtro Millipore mStar 0,8mm. 
No caso do Synperonic F68, apenas a solução contendo 2mg de PenGB apresentou aspecto 
límpido enquanto as demais apresentaram aspecto leitoso. Já as soluções de Tween 80 
mantiveram aspecto límpido até 10mg de PenGB. De acordo com a análise visual, as 
soluções micelares de Tween 80 apresentam maior capacidade de incorporação de PenGB. 
Porém, os estudos de doseamento com HPLC para determinar a real taxa de incorporação 
de cada micélio será a próxima etapa neste projeto.  

Palavras chave: Penicilina G benzatina, micélios, incorporação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0133  
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE CULTURAS DE CIANOBACTÉRIAS 
POTENCIALMENTE TÓXICAS  
ALUNO: RAQUEL DA SILVA PAULA (01163274488)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES SILVA (01259298469)  
CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
  
 
Resumo: 

Cianobactérias são microrganismos procarióticos e importantes componentes do 
fitoplâncton. Florações de cianobactérias representam um problema ambiental e sócio-
econômico em reservatórios e lagoas, pois alguns gêneros produzem toxinas prejudiciais à 
saúde humana, assim como para animais silvestres e domésticos. No Rio Grande do Norte, 
florações tóxicas de cianobactérias são freqüentes em reservatórios de abastecimento 
público e viveiros de camarão. Um Banco de culturas de cianobactérias tóxicas está sendo 
implantado no Depto. de Microbiologia e Parasitologia (UFRN) com o objetivo de realizar 
estudos ecotoxicológicos e ecofisiológicos sobre cianobactérias de interesse. Amostras 
foram coletadas com rede de plâncton nos reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves, 
Passagem das Traíras e Itans. Cianobactérias foram identificadas ao microscópio (400X), 
semeadas em meio ASM1 sólido e também isoladas com pipetas de Pasteur, e inoculadas 
em meio ASM1 líquido. As culturas são mantidas em temperatura de 24 a 27ºC, 
intensidade luminosa de 80-1700 LUX, e 12:12 horas para o ciclo claro:escuro. Até o 
momento o Banco de Cultivo conta com as seguintes espécies em culturas multiespecíficas: 
Microcystis aeruginosa, M. panniformis, Pseudanabaena sp., Limnothrix sp. e a cultura 
unialgal da cepa ITEP 018 Cylindrospermopsis racibroskii. Plaqueamento e isolamento por 
capilaridade estão sendo aplicados para obtenção de culturas monoespecíficas.  

Palavras chave: cianobactérias, florações, toxinas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0138  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA SUPER-EXPRESSÃO DO CDNA SCMUTM2 EM 
SISTEMAS VEGETAIS  
ALUNO: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
  
 
Resumo: 

A molécula de DNA é constantemente ameaçada por fatores externos e internos. Para 
prevenir o aparecimento de mutações, os organismos desenvolveram mecanismos de 
reparo, entre eles o reparo por Excisão de Bases. Em estudos prévios, foram identificadas 
seqüências homólogas ao gene MutM em cana-de-açucar, e este trabalho tem como 
objetivo caracterizar funcionalmente o gene scMutM2 de cana-de-açucar através da 
superexpressão em plantas. Para isso, o gene scMutM2 foi subclonado no pKCS19 e no 
pAHC17, vetores para dicotiledôneas e monocotiledôneas. O plasmídeo contendo o gene 
scMutM2 foi digerido utilizando as enzimas de restrição NotI e SalI, depois foi tratado com 
a enzima de modificação T4-DNA polimerase a fim de criar pontas cegas tornando possível 
a sua ligação com os vetores de expressão pKCS19 e pAHC17. Os vetores foram tratados 
com a enzima de modificação fosfatase alcalina, para a remoção do grupo fosfato. Este 
material foi ligado, transformado em E.coli DH10B, e algumas colônias foram 
selecionados. Foi obtido um clone em pKCS19 que apresenta o gene scMUTM2 em 
orientação anti-sense. Este clone será transferido para um vetor binário e posteriormente 
introduzido em plantas de Arabidopsis thaliana e Nicotiana tabacum utilizando o sistema de 
Agrobacterium tumenfaciens. No vetor pAHC17 foram obtidos dois clones, um na 
orientação sense e um anti-sense, os quais foram encaminhados para Coperçucar, onde 
serão introduzidos em cana-de-açúcar através de bombardeamento de calos.  

Palavras chave: DNA, Reparo, cana-de-açúcar  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0140  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DO HOMEM/PAI SOBRE SEU RELACIONAMENTO 
CONJUGAL DURANTE A FASE DE LACTAÇÃO DO FILHO  
ALUNO: ETENIGER MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA (00971734445)  
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
  
 
Resumo: 

O estudo objetivou identificar a percepção do pai acerca das mudanças ocorridas no seu 
relacionamento conjugal durante a lactação do filho. As alterações na vida sexual do casal 
tendem a se intensificar e repercutir no aleitamento natural. Além disso, muitos homens 
julgam-se excluídos desse processo, porém, vêm redimensionando sua participação 
levando-nos a questionar como ele percebe as mudanças que ocorrem no seu cotidiano 
conjugal durante a prática da amamentação. Estudo qualitativo junto a 13 pais 
acompanhantes de seus filhos aos serviços básicos de saúde em Natal/RN. Os dados foram 
coletados através de entrevista semi-estruturada e tratados seguindo a técnica de análise 
temática proposta por Bardin. Os resultados apontam que os pais desenvolvem atitudes de 
cuidar, sentimentos de competição e compartilhamento das mamas lactantes com seu filho; 
aproximam-se física/afetivamente e consideram que suas parceiras afastam-se física, 
emocional e sexualmente deles; atribuem a diminuição do interesse e das relações sexuais à 
decisão das respectivas companheiras; reconhecem que as alterações são mais evidentes 
nos três primeiros meses de vida e tentam compreender/entender as mudanças ou 
demonstram indiferença/passividade frente as mesmas. Portanto, os participantes percebem 
que o aleitamento materno desencadeia mudanças no seu relacionamento conjugal e sexual, 
embora elas não sejam consideradas como algo negativo em suas vidas.  

Palavras chave: Aleitamento materno, pai, relacionamento sexual  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0145  
TÍTULO: LESÕES ORAIS EM PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS  
ALUNO: LEONARDO DA SILVA PERES (00976447495)  
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (67269621420)  
CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNENDES BATISTA DE AMORIM (76597083176)  
 
 
Resumo: 

Poucos são os estudos disponíveis na literatura sobre a prevalência de lesões orais em 
crianças. Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise retrospectiva de todos os 
casos de lesões orais em pacientes pediátricos de 0 a 12 anos de idade, encaminhados para 
análise histológica no Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre os anos de 1970 e 2003. Informações 
sobre prevalência e ocorrência das lesões orais quanto às variáveis sexo, idade e raça dos 
pacientes foram analisadas. De um total de 505 pacientes, observou-se que o gênero 
masculino foi acometido em 46,73% dos casos e o feminino, em 53,26%. A raça branca foi 
predominante com 72,47% dos casos e, em relação à distribuição por faixa etária, verificou-
se o aumento da incidência das lesões com o aumento da idade, sendo as idades mais 
acometidas as de 11 e 12 anos, com 16,83 % e 18,61%, do total de lesões, respectivamente. 
O grupo etário menos acometido foi de 01 ano e menos de 01 ano, com 0,79% e 1,18%, 
respectivamente. Evidenciou-se neste estudo que as lesões que com maior freqüência 
acometeram a cavidade oral em crianças foram: fenômeno de retenção de muco (17,75%), 
cisto dentígero (11,02%), granuloma piogênico (6,73%), hiperplasia fibrosa inflamatória 
(6,73%), papiloma (5,10%), odontoma (3,76%) e cisto periapical (3,67%).  

Palavras chave: ODONTOPEDIATRIA, LESÕES ORAIS NA INFÂNCIA, 
EPIDEMIOLOGIA  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0157  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA MICROALBUMINÚRIA E DO 
CLEARANCE DE CREATININA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 
1.  
ALUNO: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)  
  
 
Resumo: 

Conhecendo a grande importância dos rins para manutenção da homeostasia e sabendo que 
pacientes diabéticos tipo 1 apresentam no decorrer da doença risco de apresentarem 
comprometimento da função renal, foi proposto esse estudo com o objetivo de avaliar a 
função renal destes pacientes através da determinação do Clearance de creatinina e da 
Microalbuminúria. Foram analisados 30 pacientes crianças e adolescentes com Diabetes 
mellitus tipo 1, no período de 1 ano, sendo  3,3 anos e±39% do sexo masculino e 61% do 
sexo feminino com idade média de 10   2,4 anos. A média de hemoglobina glicada foi 
de±tempo médio de doença de 3   3,6%. Os resultados da microalbuminúria mostraram-se 
dentro dos valores±11,4 %  de referência em 73% dos pacientes. Quanto ao clearance de 
creatinina, 47% estavam abaixo dos valores de referência e 40% encontravam-se dentro dos 
valores de referência. Aplicando-se o teste de correlação de Pearson para se observar a 
alteração da função renal desses pacientes, observou-se uma fraca correlação negativa entre 
os resultados, pois mostraram que em relação à microalbuminúria os valores estão na faixa 
de referência porém em relação ao clearance de creatinina, já estão um pouco abaixo da 
referência, indicando que já pode estar havendo um leve comprometimento na filtração 
glomerular.  

Palavras chave: Diabetes, Microalbuminúria, Clereance de creatinina  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0159  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DIETÉTICA EM PACIENTES COM DISTROFIAS 
MUSCULARES - HOSPITAL DE PEDIATRIA - UFRN  
ALUNO: RITA DE CAÁSSIA PEREIRA FERNANDES (01171668473)  
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
CO-AUTOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
 
 
Resumo: 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ingestão dietética de pacientes com distrofia 
muscular atendidos no Hosped - UFRN, por meio dos indicadores dietéticos. A amostra foi 
constituída por 20 pacientes, com idade média de 8,6 ± 2,1 anos. Os dados foram coletados 
após consentimento livre e esclarecido dos pais ou responsáveis. Para a avaliação do 
consumo dietético foi utilizado o método do recordatório de 24 horas, aplicado em dois 
momentos distintos, durante as consultas e os dados analisados pelo Virtual Nutri 1.0, 
considerando macronutrientes (DRI, 2002), calorias (FAO/OMS, 1985) e fibras. Os 
resultados demonstraram que dos pacientes avaliados, 3 tinham diagnósticos confirmados 
de Distrofia Muscular de Duchenne, 1 com Miastenia Gravis, 1 com Distrofia Muscular do 
tipo Cinturas e, finalmente 1 com Doença de Charcot. O restante tinha diagnóstico de DM a 
esclarecer. Quanto ao consumo dietético, observou-se que a ingestão calórica ficou abaixo 
das necessidades em 18 pacientes. A ingestão de proteínas e carboidratos estava dentro da 
faixa da normalidade na maioria dos pacientes, no entanto a ingestão de lipídeos foi abaixo 
da recomendação em 55% dos casos. A ingestão de fibras foi deficiente em 65% dos 
pacientes. Os resultados demonstraram que medidas de intervenções nutricionais devem ser 
implementadas, de forma que estes pacientes tenham uma alimentação equilibrada para 
manter um estado nutricional adequado e uma melhor qualidade de vida.  

Palavras chave: distrofias musculares, nutrição, avaliação dietética  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0164  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO IN SILICO DE GENES QUE CODIFICAM 
TIORREDOXINAS “LIKE” NO TRANSCRIPTOMA DA CANA-DE-AÇÚCAR.  
ALUNO: JANDYRSON MARQUES CAVALCANTI (00984194479)  
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: LUIZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488)  
  
 
Resumo: 

Tiorredoxinas são enzimas oxido-redutases do tipo tioldissulfeto encontradas em todos os 
organismos vivos. Seu sítio ativo característico WCGPC permite a oxidação, redução ou 
isomerização de pontes dissulfeto de proteínas alvo. Diferentes tipos de tiorredoxinas foram 
identificadas segundo sua localização na célula tais como cloroplásticas, citoplasmáticas ou 
mitocondriais. Além destas, define-se como tiorredoxinas "like" aquelas que apresentam 
centros ativos atípicos e domínios característicos de tiorredoxinas. Neste trabalho, 
objetivou-se identificar in silico genes de tiorredoxinas "like" no transcriptoma da cana-de-
açúcar. A metodologia utilizada consistiu em empregar os recursos de bioinformática do 
SUCEST para realizar alinhamentos de seqüência (BLAST) e recursos do NCBI para 
definição dos quadros de leitura abertos (ORF-Finder). A busca considerou os "clusters" 
contendo genes potencialmente tecidos específicos (de 1 até 3 "reads"). As análises de 
seqüência permitiram a identificação de 10 “clusters” dos quais 5 são representados por 
uma única seqüência, 4 por duas seqüências e 1 por três seqüências. Os genes identificados 
apresentam expressão em diferentes tecidos sendo 2 encontrados em bibliotecas de flor, 4 
em raízes, 2 em tecidos infectados por bactérias, 1 em meristema apical e 1 em gema lateral 
de folha. A identificação dos "clusters" e a análise das seqüências constituem um primeiro 
passo para a caracterização funcional dos genes em questão.  

Palavras chave: tiorredoxinas "like", transcriptoma, cana-de-açucar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0170  
TÍTULO: “CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COMO 
CONSUMIDORES DE PRODUTOS LÁCTEOS”  
ALUNO: JULIANA MARIA FREITAS DE ASSIS (01146620454)  
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (05195601836)  
CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
  
 
Resumo: 

Foram entrevistados 50 funcionários da Universidade Federal do Rio grande do Norte com 
o objetivo de avaliar o perfil destes em relação aos fatores que determinam o consumo de 
produtos lácteos e derivados. O método utilizado para coleta das informações foi o da 
entrevista sistematizada. As variáveis utilizadas foram armazenadas em planilhas e 
analisadas através de estatísticas descritivas testadas pelo método do qui-quadrado (p < 
0,05). Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados não consome leite ou 
derivados que não seja bovina o que mostra a falta de acesso ou conhecimento da existência 
de leite ou produtos de outras espécies como a caprina e bubalina. Campanha de divulgação 
sobre estes produtos e sua importância é necessária para incentivar o consumo, pois o Rio 
Grande do Norte apresenta-se como grande produtor de leite e derivados de leite caprino. 
Apesar dos funcionários de uma universidade poderem ter mais acesso a informações, a 
maioria dos respondentes não sabia as diferenças entre os tipos de leite (A,B e C), achando 
muitas vezes que a única diferença era quanto à porcentagem de gordura. No entanto, as 
principais diferenças estão na forma de obtenção e processamento do leite, fatores estes que 
influenciam na qualidade final do produto. Com isto, pode-se concluir que a designação 
A,B e C contida nas embalagens do leite em saco não traz as informações necessárias ao 
consumidor, que fica sem saber realmente o que está consumindo.  

Palavras chave: consumo de lácteos, funcionários da universidade, produtos lácteos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0172  
TÍTULO: SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL  
ALUNO: THAYSA REBOUÇAS DOS SANTOS (02714898475)  
ORIENTADOR: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (62759051749)  
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)  
  
 
Resumo: 

O presente estudo teve por objetivo identificar na população de Natal-RN atendida pelo 
PSF, a existência de problemas de sofrimento psíquico e sua relação com a satisfação das 
famílias com a sua qualidade de vida. Iniciamos pelo bairro de Cidade Nova, com uma 
amostragem aleatória de 220 famílias, combinando métodos qualitativos e quantitativos. A 
análise foi desenvolvida em dois níveis: satisfação das famílias com a sua qualidade de vida 
e percepção social de problemáticas de sofrimento psíquico. Os resultados evidenciaram 
elevada insatisfação da população com sua qualidade de vida, sobretudo com os itens 
«insegurança no bairro onde vivem» e «alguém com quem falar e contar nas horas difíceis» 
(quebra dos vínculos familiares e de amizade). Quanto à saúde mental, os itens mais 
freqüentes foram: medo, insônia, ansiedade, irritabilidade, agressividade, uso abusivo de 
álcool e outras drogas, além de um elevado percentual de pessoas que já pensaram em se 
matar. O cruzamento dos dados mostrou: a quebra dos vínculos familiares e a agressividade 
ocorriam associadas, freqüentemente, ao uso abusivo de álcool ou outra droga; ressaltou-se 
a freqüência do uso de medicamentos psicotrópicos; as problemáticas prevalentes eram 
associadas à qualidade de vida. Os cuidados de saúde mental necessários exigem 
desenvolvimento de ações efetivas do governo municipal nas diversas políticas sociais 
articuladas às ações do sistema de saúde com ênfase na promoção e reabilitação da saúde. 

Palavras chave: qualidade de vida, sofrimento psiquico, saude mental  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0174  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS REPRESENTANTES DE 
GRAMINEAE OCORRENTES NO CAMPUS DA UFRN, NATAL – RN.  
ALUNO: ARANDI ANTONGNONI DE SOUZAPEREIRA (01210766442)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
  
 
Resumo: 

A família Gramineae ou Poaceae é considerada uma das mais ricas em número de taxa, 
sendo constituída por cerca de 8.000 espécies e distribuídas em 700 gêneros. Seus 
representantes apresentam notável importância econômica podendo ser empregados para 
diversos fins como forrageira, alimentação humana e ornamentação. O objetivo deste 
trabalho foi registrar, identificar as diversas espécies nativas de gramíneas ocorrentes no 
Campus central da UFRN, localizado em Natal (5º50’25’’S e 35º 12’08’’W) com uma área 
de aproximadamente 124 ha. As amostras botânicas foram coletadas entre março e 
setembro de 2004. Para cada espécime vegetal foram obtidos cerca de cinco amostras com 
tamanho aproximado de 35-40 cm. Informações gerais sobre as plantas foram anotadas em 
caderneta de campo. Após o processo de herborização e secagem, os espécimes foram 
identificados com ajuda de literatura especializada e através de comparações com materiais 
já identificados no herbário IPA (Recife-PE). Foi elaborada uma tabela com diversas 
informações das espécies registradas. O material coletado foi incorporado ao acervo do 
Herbário UFRN. Foram registrados nessa área nove taxa genéricos: Andropogon, Aristida, 
Cenchrus, Dactyloctenium, Digitaria, Eragrostis, Panicum, Pappophorum, Paspalum. Os 
caracteres diferenciais para separar as espécies se basearam principalmente na morfologia 
das flores e inflorescências. 

Palavras chave: Diversidade, Gramineae, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0176  
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA MULHER COM VARIÁVEIS 
RELACIONADAS À SUA VIDA REPRODUTIVA, NA CIDADE DE NATAL-RN 
ASSOCIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA MULHER COM VARIÁVEIS RELACIONADAS 
À SUA VIDA REPRODUTIVA, NA CIDADE DE NATAL-RN ASSOCIAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DA MULHER COM VA  
ALUNO: WILLIS CARDOSO DE MORAIS (01058870483)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (03931250415)  
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
  
 
Resumo: 

Este trabalho apresenta alguns resultados do estudo multicêntrico sobre sáude reprodutiva 
no Brasil, relativos ao estado do Rio Grande do Norte, que procurou investigar a existência 
de associação da educação da mulher com sua vida reprodutiva. Realizado através de um 
estudo longitudinal entrevistando a mulher em três momentos:1. Início da gravidez (até 22ª 
semana de gestação); 2.Final da gravidez (entre 30 e 40 dias antes da data provável do 
parto) e 3. Após o nascimento do bebê (entre 15 e 45 dias pós-parto). Deveriam satisfazer a 
alguns critérios de elegibilidade, como ter entre 18 e 40 anos, residir e ter o filho em Natal. 
Foram realizadas 433 entrevistas no primeiro momento (questionário Q1), 380 no segundo 
(Q2) e 269 no terceiro (Q3), Para verificar a existência de associação entre a educação da 
mulher e outra variável selecionada, utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson, 
estabelecendo-se um nível de significância de 5%, processando-se os dados através do 
software SPSS. A variável educação, denominada de Educ4, classificada em quatro 
categorias de anos de escolaridade: 0-4; 5-8; 9-11 e 12 e +. Foram selecionadas 26 
variáveis para cruzar com a variável educação, onde doze delas apresentou associação 
estatisticamente significante (p-valor < 0,05). Alguns resultados podem ser considerados 
um reflexo de um maior poder aquisitivo das mulheres com melhor escolaridade, condições 
nas quais tendem a ter plano de saúde e possibilidade de acesso a bens e serviços.  

Palavras chave: FECUNDIDADE, PARTO CESÁREA, LIGADURA DE TROMPAS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0177  
TÍTULO: NÍVEIS DE ESTERÓIDES DO PAR REPRODUTOR DE CALLITRHIX 
JACCUS DURANTE O PERÍODO PÓS-NATAL  
ALUNO: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEDROSA PINTO BARBOSA (09635440472)  
  
 
Resumo: 

A presença de filhotes recém-nascidos no grupo familiar em Callitrhix jaccus que apresenta 
cuidado da prole cooperativo, com forte participação do macho nas atividades de cuidado, 
produzem alterações na dinâmica familiar. Neste trabalho foi observado o comportamento 
do par reprodutor de Callitrhix jaccus no período pós-natal, tendo em vista a amamentação 
e ovulação nas fêmeas e o cuidado parental em machos, correlacionando com os níveis de 
esteróides nesses animais. Espera-se que ocorram alterações nos níveis de esteróides de 
machos e fêmeas, quando comparados aos períodos imediatamente anterior ao parto. Foram 
observados cinco casais jovens de Callitrhix jaccus em cativeiro (Núcleo de primatologia 
da UFRN), sob condições ambientais, no período da manhã, nas quatro semana de pós-
parto. Foram coletados fezes e sangue, e usando-se o método ELISA obteve-se os níveis 
hormonais nesses materiais. Para análise dos dados foram utilizados testes estatísticos não-
paramétricos. Os níveis de progesterona e cortisol em plasma de fêmeas diminuíram 
quando comparados ao período pré-natal, enquanto em machos os níveis de andrógenos, 
estradiol e cortisol em fezes não apresentaram diferenças estatisticamente significantes. Nas 
fêmeas a alteração hormonal marca o restabelecimento do sistema hipotálamo-hipófise-
gonadal. Já nos machos, esses achados apontam para ausência da modulação hormonal do 
comportamento após o nascimento dos filhotes por esses esteróides.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, Pós-parto, Hormônios esteróides  
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE) E 
SEUS PARASITÓIDES EM HOSPEDEIRO NATIVO DA FAMÍLIA MORACEAE  
ALUNO: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
CO-AUTOR: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454)  
CO-AUTOR: EMANOELLY ROBERTA DE CARVALHO MORAIS (05333009406)  
 
 
Resumo: 

As moscas-das-frutas apresentam-se como uma praga de grande relevância para a economia 
fruticultora do Estado do Rio Grande do Norte. O presente trabalho tem como objetivo 
verificar quais as espécies de moscas-das-frutas e seus parasitóides se encontram 
associados à espécie Ficus organensis, (Miq) Miq.(Moraceae). Este hospedeiro mostra-se 
como um fruto nativo pequeno de pericarpo fino e mesocarpo raso, sendo abundante no 
Parque das Dunas do Natal. Durante o período de frutificação, de Janeiro à Fevereiro de 
2004, realizaram-se coletas semanais de frutos, totalizando 8,98kg. Os frutos foram pesados 
e isolados individualmente, após a emergência dos adultos realizou-se a identificação. De 
342 adultos observou-se a presença das espécies, Anastrepha macrura (50,44%), A. 
serpentina (49,27%) e Ceratitis capitata (0,29%), com uma viabilidade pupal de 53,27%. 
De um total de 87 parasitóides, identificou-se 89,65% de Doryctobracon areolatus, com 
parasitismo de 53,42%, e 10,35% de Opius sp., com parasitismo de 42,86%, no qual ambos 
apresentaram-se associados com A. serpentina. Dos 1.501 frutos hospedeiros amostrados, 
verificou-se um índice de infestação de 71,79 pupários/kg, sendo o estágio de maturação 
verde o mais afetado. Constatou-se a presença de larvas de A. macrura se alimentando da 
semente do fruto, enquanto A. serpentina e C. capitata do mesocarpo. No trabalho discute-
se a presença de braconídeos parasitando moscas-das-frutas em hospedeiro nativo.  

Palavras chave: Moscas-das-frutas, Parasitóides, Moraceae  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0180  
TÍTULO: ESTUDO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) ASSOCIADOS A PARASITÓIDES NO CAMPUS CENTRAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: TIAGO CARDOSO DA COSTA LIMA (01070273481)  
CO-AUTOR: EMANOELLY ROBERTA DE CARVALHO MORAIS (05333009406)  
CO-AUTOR: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454)  
 
 
Resumo: 

As moscas-das-frutas são importantes pragas para a fruticultura no mundo, dificultando a 
exportação de frutos in natura. No Rio Grande do Norte destacam-se o pólo Mossoró-Assu, 
produzindo melão e banana e o Litolal Leste com destaque para o mamão e manga. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade de espécies de moscas-das-frutas na área do 
Campus central da UFRN associados a seus parasitóides. Os frutos foram coletados de 
agosto de 2003 a maio de 2004 os quais foram pesados, colocados em frascos 
individualizados com vermiculita e cobertos com tecido voile. Semanalmente os pupários 
foram contados e os adultos emergidos, sexados e identificados. Em 31,66 quilos de frutos 
amostrados observou-se 5.317 espécimes de Ceratitis capitata e 457 de Anastrepha spp.. De 
um total de 49 espécimes de Doryctobracon areolatus, 41 se originaram de T. catappa, 
parasitando tanto C. capitata como Anastrepha spp. e 8 se originaram de L. tomentosa, 
parasitando C. capitata. Observou-se que cinco hospedeiros foram infestados pelos gêneros 
Ceratitis (C. capitata) e Anastrepha (A. fraterculus, A. alveata e Anastrepha sp.). Constatou-
se que Terminalia catappa e Ximenia americana apresentaram os maiores índices de 
infestação, sendo 0,36 e 0,30 respectivamente, enquanto Malpighia glabra e Psidium 
guajava apresentaram maiores índices de viabilidade pupal, atingindo 94,9% e 87,5% 
respectivamente.  

Palavras chave: Moscas-das-frutas, Parasitóides, Ceratitis capitata  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0183  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA NA ESPÉCIE APOGON 
AMERICANUS (PISCES, PERCIFORMES)  
ALUNO: ANTONIO JALES MORAES VASCONCELOS (03115245408)  
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (00947093435)  
  
 
Resumo: 

A família Apogonidae distribui-se nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, sendo 
representada por 22 gêneros e 207 espécies. Dados citogenéticos têm revelado um alto 
conservadorismo cromossômico numérico em Perciformes, porém informações para 
Apogonidae são bastante escassas. Análises cariotípicas foram realizadas em 25 exemplares 
(machos e fêmeas) de Apogon americanus proveniente do litoral do Rio Grande do Norte. 
Foram utilizadas técnicas citogenéticas para a obtenção de cromossomos mitóticos, 
evidenciação de Ag-RONs e visualização das regiões heterocromáticas. Apesar de um 
número basal de 2n=48 cromossomos acrocêntricos ser freqüentemente encontrado nos 
Perciformes, o estudo realizado em Apogon americanus, apresentou um cariótipo com 
número diplóide reduzido igual a 36 cromossomos (12m+8sm+6st+10a) sem 
heteromorfismo sexual evidente. Ag-RONs simples foram evidenciadas em posição 
telomérica no braço curto do 16 par acrocêntrico. As regiões de heterocromatina são 
bastante escassas, localizadas em posição centromérica da maioria dos pares 
cromossômicos, inclusive intercalando-se aos sítios ribossomais. Assim como A. 
americanus, outros representantes da família possuem características similares, com 
reduzido número cromossômico e macroestrutura marcantemente diferenciada, o que difere 
de uma condição basal de 48 cromossomos originalmente encontrada entre os Perciformes, 
isto sugere um padrão evolutivo dinâmico, possivelmente determinado pela ocorrência de 
fusões cêntricas.  

Palavras chave: Genética, Citogenética, Perciformes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SOFRIMENTO MENTAL : UM 
ESTUDO SOBRE A POPULAÇÃO DE NATAL-RN  
ALUNO: EDUARDO HEIDER BARROS FEIJO (02294918479)  
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (43006698720)  
CO-AUTOR: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)  
  
 
Resumo: 

O objetivo deste estudo foi de conhecer e interpretar como a população de Natal representa 
socialmente o sofrimento mental e lida com esta problemática, sobretudo ao buscar 
assistência médico-psicológica junto ao SUS. Nos três anos de atividades desta pesquisa 
realizamos: uma ampla revisão bibliográfica; uma investigação sobre o perfil dos internos 
no Hospital Dr. João Machado (1999-2000); uma investigação exploratória sobre o 
sofrimento mental na população da Zona Norte de Natal, para construir um instrumento de 
coleta de dados adequado à cultura local; uma pesquisa empírica sobre as representações 
sociais do sofrimento psíquico desta população, identificando os seus núcleos centrais e os 
seus elementos periféricos. Diversas técnicas de investigação foram utilizadas permitindo 
perceber quatro sistemas sócio-cognitivos expressos pelas categorias «loucura é doença», 
«o louco é perigoso», «lugar de louco é o hospício» e «nervosismo não é doença mental». 
Entre os elementos periféricos representados referimos três grandes categorias de doença 
mental: hereditárias, traumáticas e espirituais. Alguns elementos justificam preconceitos e o 
estigma da doença mental na vida cotidiana, materializados pela negação do componente 
psicológico dos problemas de saúde e pela busca de recursos médicos não-psiquiátricos. 
Por outro lado, observamos que a noção de saúde mental ainda não alcançou pleno 
desenvolvimento no plano das representações sociais, constituindo-se como o negativo da 
doença.  

Palavras chave: Representações sociais, Sofrimento mental, Saúde mental  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0185  
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MARCOS DANIEL HETZEL DE MACEDO (03632530416)  
ORIENTADOR: PAULO DE MEDEIROS ROCHA (08609314472)  
  
 
Resumo: 

Esse estudo procurou avaliar o perfil das equipes do Programa Saúde da Família (PSF) no 
Rio Grande do Norte e a sua relação com suas possibilidades inovadoras de reorganização 
das práticas assistenciais do setor saúde, nos anos noventa. No contexto mais amplo das 
políticas de saúde, procuramos perceber a expressão da dinâmica do processo de trabalho 
dos profissionais de saúde inseridos nas unidades básicas de saúde do PSF. Para isso, 
utilizamos instrumentos e técnicas metodológicas diversas tais como: revisão bibliográfica, 
análise de documentos oficiais e aplicação de questionários semi-estruturados junto às 
equipes do PSF dos sistemas municipais de saúde. A revisão bibliográfica da pesquisa 
priorizou a discussão dos principais conceitos e marcos teóricos sobre a formação médica e 
o processo de educação continuada, bem como a evolução histórica dos pólos de 
capacitação em saúde da família, implantados no Brasil, no final dos anos noventa. Foram 
analisados também os principais elementos do processo de implantação do Pólo de 
Capacitação em Saúde da Família do RN, as políticas adotadas para a atenção básica de 
saúde e sua relação com o desenho das necessidades de capacitação das equipes de SF. 
Neste XV CIC, apresentaremos os principais resultados desta pesquisa, comparando-os, 
tecendo considerações sobre o desenvolvimento dos processos de capacitação em saúde da 
família e estabelecendo proposições para o aperfeiçoamento desta estratégia de mudança do 
modelo assistencial do SUS.  

Palavras chave: Saúde da Família, Recursos Humanos, Politicas de Saúde  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
 
 
Resumo: 

Introdução: As dermatomicoses são infecções que atingem pele, pêlos e unhas, 
apresentando como agentes etiológicos fungos dermatófitos, agentes clássicos de micoses 
superficiais e cutâneas ou ainda, fungos oportunistas dos gêneros Fusarium, Nattrassia entre 
outros, podendo ser confundidas com outras afecções cutâneas como dermatite de contato, 
psoríase e eczemas. Objetivos: Avaliar a prevalência das dermatomicoses entre os pacientes 
atendidos no ambulatório de dermatologia do Hospital Giselda Trigueiro. Materiais e 
métodos: De 01 de março de 2002 a 30 de julho de 2004, foram avaliados pacientes com 
suspeita clínica de micose cutânea. As amostras foram coletadas através da raspagem de 
escamas epidérmicas, ungueais e de couro cabeludo, e de pêlos possivelmente infectados. O 
material clínico foi submetido ao exame microscópico direto e cultura. Resultados: Foram 
examinadas 489 amostras de 416 pacientes, diagnosticando 237 casos de micoses cutâneas 
(48,5%): 82 casos de tinea unguium (34,6%), 69 de tinea corporis (29,1%), 15 de tinea 
capitis (6,3%), 18 de pitiríase versicolor (7,6%) e 1 de piedra branca (0,4%). Os agentes 
fúngicos isolados com maior freqüência foram Candida spp. 72 (30,4%), Trichophyton 
rubrum, 49 (20,7%), Malassezia spp 18 (7,6%) e Trichosporun spp 12 (5,1%). Conclusões: 
Nossos dados atestam a importância da validação laboratorial das micoses superficiais e 
cutâneas, no sentido de orientar a conduta terapêutica. 

Palavras chave: Dermatomicose, Dermatófito, Candida  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CO-AUTOR: RIVADÁVIO FERNANDES BATISTA DE AMORIM (76597083172)  
 
 
Resumo:  

A busca constante do entendimento dos possíveis mecanismos envolvidos no processo de 
invasão do carcinoma epidermóide oral vem constituindo o objetivo de numerosos estudos. 
A presente pesquisa objetivou analisar a expressão de proteínas da matriz extracelular em 
uma série de carcinomas epidermóides de lábio inferior e língua, uma vez sabida a 
diferença entre os prognósticos nestas distintas localizações. Doze casos de lábio e doze de 
língua foram corados pela técnica da imuno-histoquímica, utilizando-se anticorpos 
específicos para colágeno IV, laminina, fibronectina, tenascina e colágeno I. Durante a 
análise microscópica, foi priorizada a frente de invasão tumoral. O colágeno IV e a 
laminina, quando presentes, exibiram fraca intensidade de marcação, em padrão 
predominantemente linear, delgado e descontínuo em ambas as localizações. A fibronectina 
mostrou-se intensamente marcada em membrana basal e em estroma peritumoral em toda a 
amostra. A tenascina exibiu intensa marcação em membrana basal da maioria dos casos de 
lábio e língua, demonstrando intensidade mais forte no estroma dos carcinomas linguais. 
Foi observada fraca expressão do colágeno I no estroma peritumoral da maioria dos casos 
estudados. O padrão de expressão das proteínas observado confirma o potencial de invasão 
inerente ao carcinoma epidermóide e, particularmente, a expressão da tenascina sugere um 
caráter mais agressivo para aqueles com localização lingual, quando comparado com 
aqueles em lábio inferior. 

Palavras chave: Câncer de Boca, Carcinoma Epidermóide, Matriz extracelular 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local 
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CO-AUTOR: ROGÉRIA DE OLIVEIRA PINHEIRO (01027960413)  
CO-AUTOR: CAMILA NARJARA DE ARAÚJO GOIS (01195262477)  
 
 
Resumo: 

Consideramos de fundamental importância a participação de educadores nas instituições de 
ensino com qualidades e preparo para atuarem como prestadores de assistência em 
situações críticas, selando assim, o compromisso da escola, não somente com um bom 
ensino, como também com a manutenção da saúde e bem estar da comunidade discente e 
docente. Tentando identificar esta participação procuramos caracterizar os professores de 
duas instituições de ensino quanto a idade, sexo e o grau de escolaridade; identificar a 
formação profissional e o tempo de docência dos professores, analisar a atuação dos 
professores em situações de urgência nos acidentes e doenças ocorridas no recinto escolar 
em dois colégios da grande Natal-RN. Estudo exploratório descritivo, quantitativo com 112 
professores de duas escolas, entre março e maio de 2004. Dos professores, 37 (33,04%) 
pertencem a faixa etária entre 31 a 40 anos; 68 (60,71%) do sexo feminino; 69 (61,61%) 
possuem nível superior completo; 21 (18,75%) tem formação em pedagogia; 72 (64,29%) 
têm mais de 10 anos de tempo de serviço na docência, a maioria 59 (52,68%) comunica ao 
coordenador ou responsável a situação de urgência e 46 (41,07%) atuam diretamente. 
Podemos inferir que a maioria era do sexo feminino, entre 31 a 40 anos, com nível superior 
completo e formação em pedagogia; após o evento a única iniciativa foi apenas 
comunicando ao coordenador ou responsável, não prestando nenhum cuidado por não se 
considerarem aptos.  

Palavras chave: professores, situações de urgências, acidentes e doenças  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
CO-AUTOR: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)  
 
 
Resumo:  

As causas externas levam a um grande número de óbitos em praticamente todos os países 
do mundo ocupando a 2ª ou 3ª posição. A maioria das vítimas que sobrevivem apresentam 
trauma crânioencefálico (TCE) ou politraumatismo. Considerando a importância destes 
fatos, realizamos este trabalho com o objetivo de caracterizar as vítimas de causa externa 
com TCE ou Politrauma, quanto a idade, sexo e lesões corpóreas e analisar a gravidade do 
trauma. Estudo exploratório descritivo e quantitativo em 97 pacientes, vítimas de causa 
externa, em Hospital de Natal. Usamos a escala Abbreviated Injury Scale/Injury Severity 
Score (AIS/ISS) e a Escala de Coma de Glasgow (ECG) para avaliar a gravidade do 
trauma. Dos pesquisados 78(80,41%) eram do sexo masculino; 53(54,64%) entre 16 e 35 
anos; 16(16,33%) vítimas de acidentes automobilísticos; 41(42,27%) com lesões leves na 
superfície externa do corpo (AIS 1), dos quais 36 (87,80%) ECG de 12 a 15, e 7 
(17,07%)(ISS 5); 7(17,07%)(ISS 10); 27(27,84%) tiveram lesões graves na cabeça sem 
ameaçar a vida (AIS 3); destes, 23 (85,19%) a ECG variou de 12 a 15; 8(29,63%)(ISS 13). 
Concluímos que os pacientes com TCE e politrauma são jovens do sexo masculino, com 
principal causa externa os acidentes automobilísticos; a região mais atingida foi a superfície 
externa, com lesões leves, seguida da cabeça/pescoço com lesões graves, sem ameaçar a 
vida. A EGC variou de 12 a 15, sendo as lesões de leves a moderadas.  

Palavras chave: acidentes e violências, medida de gravidade do trauma, politrauma e TCE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0195  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DO TRAUMA EM VÍTIMAS DE CAUSA 
EXTERNA COM POLITRAUMATISMO EM UM HOSPITAL DA GRANDE NATAL, 
RN  
ALUNO: ROGÉRIA (01027960413)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: CAMILA NARJARA DE ARAÚJO GOIS (01195262477)  
CO-AUTOR: FÁTIMA HARYANNY GOMES RUFINO (01184064423)  
  
 
Resumo: 

As causas externas são constituídas por acidentes e violências, sendo importantes 
problemas de saúde pública nos países industrializados. Em 1994 a mortalidade por essas 
causas destacou-se como a segundo mais freqüente. O estudo visa caracterizar a população 
politraumatizada segundo causa externa, idade, sexo; determinar a gravidade das lesões e a 
gravidade do trauma desses pacientes por meio da Abbreviated Injury Scale/Injury Severity 
Score (AIS/ISS); determinar o nível de consciência desses pacientes através da Escala de 
Coma de Glasgow (ECG); Estudo descritivo, exploratório, quantitativo, realizado no 
Hospital Clóvis Sarinho com 53 pacientes politraumatizados por causa externa. Dos 
pesquisados, 42(79,25%) eram do sexo masculino; 28 (52,83%) com 16 e 35 anos; vítimas 
de atropelamento por carro 7 (12,96%), colisão entre carros 7 (12,96%) e acidente de moto 
sem colisão 7 (12,96%); 48 (90,57%), encontravam-se com o Glasgow de 12-15; a 
superfície externa foi a região mais atingida foi com lesões leve 22 (41,51%) e com lesões 
moderada 22 (41,51%), seguida de cabeça/pescoço com trauma moderado 10 (18,87%). A 
maioria, vítimas de atropelamento por carro, colisão entre carros ou acidente de moto sem 
colisão; predominando o sexo masculino; com a faixa etária entre 16 e 35 anos e com ECG 
de 12-15. A região mais atingida foi a superfície externa com lesões de leve a moderada, 
seguida de cabeça/pescoço com trauma de gravidade moderado.  

Palavras chave: causas externas, gravidade do trauma, gravidade dos acidentes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0196  
TÍTULO: DÉFICITS DE AUTOCUIDADO EM VÍTIMAS DE DOENÇA 
CARDIOVASCULAR ATENDIDAS NO SETOR DE URGÊNCIAS CLÍNICAS DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO  
ALUNO: CYNTHIA DONIDA FERREIRA (00989693406)  
ORIENTADOR: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO (13040600478)  
  
 
Resumo: 

As doenças cardiovasculares no Brasil são responsáveis por 33% dos óbitos com causas 
conhecidas, tendo sido a primeira causa de hospitalização no setor público, entre 1996 e 
1999. Estas doenças, quando incapacitantes, limitam a funcionalidade do indivíduo, suas 
atividades diárias, profissionais ou de lazer. Como referencial para este estudo utilizou-se a 
Teoria autocuidado universal e nos desvios de saúde. Trata-se de um estudo exploratório-
descritivo, realizado em um pronto socorro público, durante o período de 26 a 30 de janeiro 
de 2004 que objetivou caracterizar vítimas de doenças cardiovasculares atendidas no setor 
de urgências clínicas de um hospital público e identificar os déficits de autocuidado. Foram 
pesquisados 92 pacientes através de entrevista estruturada. Constatamos uma 
predominância do sexo feminino (60%), faixa etária acima de 75 anos (35%). Identificamos 
que 19% ingere gordura, 18% sal e 78% massas e 78% não pratica atividade física. 
Observamos que 26% compareceram ao pronto socorro tendo como queixa principal dor no 
peito e 67% tem conhecimento sobre algum fator de risco associado ao desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. Concluímos que os pesquisados apresentam déficit elevado nos 
requisitos de autocuidado universal e desvios de saúde, o que demanda uma exigência para 
um repensar da prática do enfermeiro quanto à valorização do autocuidado do paciente na 
prevenção de doenças cardiovasculares.  

Palavras chave: Doenças Cardio Vasculares, Hospital de Urgência, Autocuidado  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0199  
TÍTULO: PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS CÁRNEOS EM REDE DE SUPERMERCADOS EM NATAL/RN  
ALUNO: SAMARA SUENIA NOGUEIRA SERAFIM DE MELO (05143129478)  
ORIENTADOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
CO-AUTOR: ANGELA PATRICIA ALVES COELHO GRACINDO (28736647896)  
 
 
Resumo:  

Foi realizada uma pesquisa em alguns estabelecimento comerciais de Natal, RN, com o 
objetivo de avaliar o perfil dos entrevistados quanto ao consumo e aquisição da carne e 
derivados. A coleta de dados foi baseada em questionário de opinião pública, aplicados nas 
principais redes de supermercados localizados em regiões distintas da cidade (2 na zona sul, 
1 na zona leste e 1 na zona norte). Através dos resultados obtidos, observa-se que mais de 
96,00% dos entrevistados consomem carne e desses, apenas 58,44% têm conhecimento 
sobre os fatores contaminantes da carne e seus derivados, embora mais de 80,00% afirmem 
observar data de fabricação e validade desses produtos. A característica organoléptica mais 
observada em ocasião da compra da carne foi a cor, e para o consumo, as características 
mais importantes foram sabor e maciez. Verificou-se também que cerca de 54,00% dos 
entrevistados compram a carne resfriada e realizam o congelamento desse produto em casa, 
consumindo-a em até uma semana depois da compra.  

Palavras chave: Consumo de produtos cárneos, aquisição de produtos cárneos, 
características organolépticas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0200  
TÍTULO: TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE MEMBROS INFERIORES: 
ENSAIO CLÍNICO REALIZADO NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO EM NATAL  
ALUNO: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
CO-AUTOR: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)  
 
 
Resumo:  

Trata-se de um ensaio clínico descritivo realizado no setor de curativos do ambulatório de 
clínica cirúrgica do HUOL em Natal, objetivando avaliar o tratamento de úlceras venosas 
de membros inferiores. Amostra de 14 pacientes do sexo masculino, portadores de lesões 
venosas agudas e crônicas, avaliados de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e nos 
finais de semana e feriados no domicílio através da evolução diária em prontuário 
específico. Faixa etária predominante de 61 a 80 anos (65%), renda familiar de 1 SM 
(50%), aposentados (85%) e nutricionais precárias (86%). Predomínio de 1 a 20 anos de 
ocorrência das lesões (85%) e doenças crônicas associadas (100% insuficiência venosa, 
14% hipertensão arterial e 14% diabetes mellitus). 100% com terapêutica de curativos 
úmidos com SF 0,9% associado a outras coberturas (85% AGE, 46% Granúgena, 30% 
Substâncias Enzimáticas). Observamos que 64% adotavam terapêuticas domiciliares 
inadequadas, 71% repouso insatisfatório, 71% não tinham acompanhamento médico. 50% 
foram excluídos por não seguirem a conduta terapêutica, 29% receberam alta e 23% 
continua em tratamento. Concluímos que a presença conjunta de doenças associadas, 
fatores sistêmicos e locais, econômicos e sociais agravados pela falta de repouso, 
irregularidade do tratamento, condutas inadequadas em domicílio e falta de 
acompanhamento clínico foram os principais responsáveis insucesso do tratamento das 
lesões vasculares estudadas, levando a manutenção da cronicidade das mesmas.  

Palavras chave: Úlcera Venosa, Hospital Universitário, Tratamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0203  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DO ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) NO 
TRATAMENTO DE FERIDAS: ENSÁIO CLÍNICO REALIZADO NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES EM NATAL  
ALUNO: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
CO-AUTOR: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)  
 
 
Resumo: 

Trata-se de um ensaio clínico realizado no setor de curativos do HUOL, objetivando avaliar 
o uso do AGE em feridas. Amostra foi constituída por 29 usuários, sendo 54% masculino e 
46% feminino. Todos os pacientes foram avaliados quanto ao aspecto do processo 
cicatricial e redução da lesão com o uso do AGE em curativos úmidos com SF 0,9% a cada 
24 horas. Os pesquisados com faixa etária superior a 61 anos (48%), apresentavam doenças 
associadas: (59%) insuficiência venosa, (34%) diabetes e (31%) com hipertensão arterial. 
Quanto a etiologia das lesões 69% venosa, 14% arterial, 10% cirúrgica e 7% traumática, 
sendo 73% crônica e 27% aguda. O tempo médio de tratamento foi de 23 semanas, 62% 
apresentaram evolução (38% venosa, 10% arterial crônicas e 10% cirúrgica aguda) e 38% 
sem evolução (34% venosa e 3% arterial crônica). Verificamos uma tendência de evolução 
lenta nas lesões de etiologia vascular venosa crônica com presença de doenças associadas 
(HAS, DM e Insuficiência venosa) que retardam a evolução, como também, identificamos 
uma resposta satisfatória quando a intervenção com o AGE ocorre na fase aguda das lesões 
e na presença de repouso e condutas adequadas de tratamento em domicílio/ambulatório. 
Com base nos resultados, consideramos a viabilidade do AGE no tratamento de feridas 
vasculares e cirúrgicas agudas e crônicas na sua fase inicial, sendo mais lento na presença 
de doenças associadas, ausência de repouso e condutas inadequadas no tratamento.  

Palavras chave: Úlcera Venosa, Ácido Graxo Essencial (AGE), Avaliação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0204  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE PAPAÍNA 8% NO DESBRIDAMENTO DE 
ÚLCERAS VASCULARES CRÔNICAS DE MEMBROS INFERIORES  
ALUNO: ROSIANE GOMES DE MEDEIROS (01023002400)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: : MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
CO-AUTOR: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
 
 
Resumo: 

Trata-se de um ensaio clínico realizado no ambulatório de um hospital universitário em 
Natal, que objetivou avaliar a ação da papaína 8% no desbridamento de úlceras vasculares 
de membros inferiores. As úlceras vasculares crônicas têm tendência a produzir fibrina e 
necrose, sendo estes tecidos desvitalizados responsáveis pelo retardo da evolução 
cicatricial, o que implica na sua remoção como conduta prioritária. A papaína, uma enzima 
de propriedade digestiva, derivada da Carica papaya, tem a ação de digerir tecidos 
desvitalizados e fibrinótico sem danificar as células da granulação. A amostra foi 
constituída por oito pacientes de ambos os sexos, sendo sete portadores de úlceras venosas 
crônicas e uma arterial. Para evolução e avaliação das lesões foram utilizados instrumentos 
de registro, admissão, evolução, anotações e avaliação do tratamento e conduta terapêutica 
instituída. A inclusão das participantes no estudo só ocorreu após aprovação pelo comitê de 
ética em pesquisa/ UFRN. A papaína 8% mostrou-se eficaz na remoção de tecidos 
desvitalizados em 86% dos casos e nos outros 24% não evoluiu bem devido a inconstância 
desses usuários no uso do produto. O tempo de tratamento variou de 4 a 6 semanas 
associado a curativo úmido com SF a 0,9%. Com base nos resultados deste estudo quanto a 
avaliação da papaína 8%, observamos sua viabilidade no desbridamento de tecidos 
desvitalizados e fibrinótico em úlceras vasculares crônicas de membros inferiores.  

Palavras chave: Úlcera Vasculares Crônicas, Papaína, Avaliação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0205  
TÍTULO: FATORES QUE INFLUENCIAM NA CRONICIDADE DE LESÕES 
VASCULARES DE MEMBROS INFERIORES EM MULHERES: ESTUDO CLÍNICO 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL  
ALUNO: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: CADIDJA BATISTA DE ARAÚJO (04621205463)  
CO-AUTOR: MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES (03472381493)  
CO-AUTOR: ÉRICA SAMARA DUTRA DO NASCIMENTO (02925213405)  
 
 
Resumo:  

Estudo de caso clínico descritivo realizado no setor de curativos do ambulatório do HUOL 
em Natal entre 2001 e 2003, com objetivo de identificar os fatores que influenciam a 
ocorrência crônica das lesões vasculares nas usuárias assistidas no projeto de extensão de 
assistência clínica no tratamento de feridas considerando além de fatores vasculares, outros, 
de natureza sistêmica, comuns em pacientes crônicos, como doenças de base (diabetes 
mellitus e neuropatias), podendo retardar o processo fisiológico de reparação. Amostra foi 
constituída por 18 mulheres portadoras de úlceras vasculares de membros inferiores, sendo 
78% venosa e 22% arterial. Os instrumentos para coleta de dados foram os registros, 
evolução, anotações sobre as lesões. A análise dos dados foi feita pela técnica de análise de 
dados categorizados por tabelas de contingências, além do tratamento estatístico descritivo. 
Observamos uma tendência de lesões crônicas em mulheres com faixa etária entre 50 e 80 
anos. 78% apresentava uma úlcera, 63% com tempo de ocorrência da lesão crônica, com 
predomínio de 3 a 30 anos (41%), o tipo de tratamento tópico e condutas domiciliares 
inadequados (84%) e doenças crônicas associadas. Concluímos que falta de repouso, 
irregularidade do tratamento, condutas inadequadas em domicílio e doenças associadas e a 
presença conjunta de fatores sistêmicos, locais, econômicos e sociais identificados 
interferem e contribuem na ocorrência e manutenção crônicas dessas úlceras vasculares.  

Palavras chave: Úlcera Vasculares Crônicas, Hospital Universitário, Fatores 
Influenciadores  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0206  
TÍTULO: SEXO DURANTE A GRAVIDEZ: OPINIÃO DE MULHERES  
ALUNO: KALIANNA KELLY COSME GOMES (01035379457)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)  
CO-AUTOR: MARÍLIA EUFRÁSIO DA SILVA (01118026446)  
 
 
Resumo: 

Durante a gravidez o organismo materno passa por alterações físicas e emocionais, 
inclusive no que diz respeito à atividade sexual. A vida sexual do casal passa por 
adaptações durante a gravidez, a qual é influenciada diretamente por crenças e concepções 
acerca desse assunto. Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo, investigar opiniões de 
puérperas internadas em alojamento conjunto quanto à atividade sexual durante a gravidez. 
Foi um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa e desenvolvido em uma 
Maternidade Pública de Natal/RN. Utilizou-se para a coleta de dados a entrevista semi-
estruturada e a amostra constituiu-se de 20 puérperas com idade entre 14 e 46 anos. Para a 
maioria, 40% dessas puérperas, apesar da prática sexual durante a gravidez não alterar sua 
freqüência em relação ao período anterior à gestação, ela é influenciada por alguns fatores 
como: medo, mitos (machucar o bebê, vergonha do ato em relação ao filho), preocupações, 
auto-estima, desejo e prazer sexual. O referido estudo esclarece questões que contribuem de 
maneira significativa para a saúde da mulher, por trazer informações sobre sexo durante a 
gravidez. Constatou-se que a prática do mesmo é saudável, desde que não seja detectado 
nenhum problema que ponha em risco o curso fisiológico da gestação.  

Palavras chave: Sexo, Gravidez, Puérperas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0207  
TÍTULO: O SIGNIFICADO DA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO: OPINIÃO DE MULHERES GRÁVIDAS  
ALUNO: MARÍLIA EUFRÁSIO DA SILVA (01118026446)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GERMINIANA MARIA PACHECO DUTRA CARIELLO (09995809429)  
CO-AUTOR: JANINE DANIELLE LEÃO ANTUNES DE LIMA (03319804448)  
  
 
Resumo: 

A integração entre parturiente e acompanhante é fundamental durante o processo do 
trabalho de parto, definindo, certamente, estabilidade emocional e ajuda mútua entre 
ambos, com a finalidade de vivenciarem e desenvolverem expectativas diversas quanto à 
chegada do bebê. Diante disto, teve-se como objetivo para o estudo, conhecer a opinião de 
gestantes quanto ao significado da presença do acompanhante durante o trabalho de parto. 
Foi um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, fundamentado na Teoria 
das Representações Sociais e desenvolvido no ambulatório da Maternidade Escola Januário 
Cicco/UFRN, em Natal/RN. Entrevistaram-se gestantes à espera da consulta pré-natal e a 
técnica de análise dos dados foi definida a partir da análise temática, segundo Bardin. Das 
19 entrevistadas, 03 eram adolescentes e 16 adultas jovens, com idade entre 15 e 38 anos. 
Observaram-se 10 casadas, 06 em união consensual e 03 solteiras. Não completaram o 1º 
grau 8 e o mesmo número referiram o 2º grau completo. Suas representações sociais quanto 
à presença do acompanhante durante o trabalho de parto, estavam relacionadas à segurança; 
à confiança; à tranqüilidade e à força. Denota-se, portanto, que o acompanhante para as 
entrevistadas é essencial no sentido de diminuir a ansiedade e o medo, transmitindo 
segurança e tranqüilidade por estarem perto da figura da mãe ou do companheiro, como 
também um ponto de apoio na hora do parto, representado pela força.  

Palavras chave: Trabalho de parto, Acompanhante, Gestantes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0213  
TÍTULO: CENÁRIOS DE CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DOS GRUPOS DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL  
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (05510206446)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 
 
Resumo:  

A investigação insere-se no contexto do Projeto Ciência e Tecnologia para o Brasil, 
desenvolvido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, visando promover um 
amplo estudo de cenários de desenvolvimento científico e tecnológico nas diferentes áreas 
de conhecimento e regiões do país. O levantamento irá subsidiar a política de Ciência e 
Tecnologia no país, com delineamento de cenários de consolidação dos laboratórios 
existentes, prioridades e programas estruturantes. O Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte é uma das Sociedades Científicas representadas no Projeto, cuja tarefa é o 
levantamento da situação em que se encontra a pesquisa básica e a formação de recursos 
especializados na área da Educação Física. Questões de pesquisa: Qual o perfil dos 
pesquisadores da área da Educação Física no Brasil? Quais as linhas de pesquisa, áreas de 
conhecimento e setores de atividade em desenvolvimento? Quais as condições de infra-
estrutura e recursos especializados para o desenvolvimento da pesquisa? A investigação é 
de natureza descritiva e o corpus de análise foi constituído a partir do diretório dos Grupos 
de Pesquisa da Plataforma Lattes do CNPq. Como resultados iniciais, destacamos o perfil 
dos grupos de pesquisa em Educação Física no Brasil, condições e perspectivas de 
desenvolvimento científico. Identifica-se a pesquisa na área com as matrizes epistêmicas 
das ciências biológicas, humanas e sociais e setores de atividades ligados à educação e à 
saúde.  

Palavras chave: ciência, educação, saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0214  
TÍTULO: O ALIMENTO COMO INDICADOR BIOCULTURAL : CONTRIBUIÇÕES 
PARA O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: SIMPLICIO MARCOLINO DEOLIVEIRA SILVA (06454091465)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 
 
Resumo:  

Interrogamos a respeito da condição biocultural do corpo humano, revelada pelas práticas 
alimentares. Objetivamos identificar nas práticas alimentares, indicadores da relação entre 
alimento e saúde, alimento, cultura e existência, no sentido de apresentar argumentos que 
fortaleçam a estratégia interdisciplinar para a compreensão do corpo, das práticas corporais 
e do conhecimento da Educação Física. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
fenomenológica, com trajetória do fenômeno situado. Como resultados iniciais temos que o 
alimento, a partir de uma natureza transformada, cria uma dietética que vai além da 
nutrição para garantir a sobrevivência; indicando um código especial, fundado no conjunto 
das maneiras à mesa e no pertencimento social que os alimentos revelam. A Antropologia, 
a Sociobiologia e a Semiótica têm apresentado indicadores da articulação entre códigos 
biológicos e culturais, revelando que o mundo humano ultrapassa os marcadores 
biológicos, criando códigos culturais. A relação entre alimento, dietética e práticas 
corporais configura-se como significativa para compreendermos o conhecimento da 
Educação Física. Para ampliar a rede de significados, na continuidade da pesquisa, 
realizaremos entrevistas com estudantes das áreas de saúde e humanas da UFRN, 
indagando sobre suas práticas alimentares. A amostra será composta de modo intencional e 
por acessibilidade e as entrevistas serão analisadas de acordo com a técnica de análise 
ideográfica proposta na fenomenologia  

Palavras chave: alimento, fenomenologia, corpo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0215  
TÍTULO: CONTEÚDO DE VITAMINA A NO COLOSTRO HUMANO DE 
PARTURIENTES A TERMO E PRÉ-TERMO  
ALUNO: ILLANA LOUISE PEREIRA DE MELO (01179385489)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
 
 
Resumo: 

A vitamina A é um micronutriente essencial nos períodos de gravidez e na primeira 
infância. No prematuro, suas necessidades são maiores que em qualquer outra época da 
vida. O leite humano é o alimento completo para o lactente a termo. Entretanto, o leite 
prematuro apresenta algumas inadequações nutricionais do ponto de vista quantitativo. O 
objetivo deste trabalho é avaliar os níveis de retinol no colostro de parturientes a termo e 
pré-termo. Participaram do estudo 78 parturientes atendidas na Maternidade Escola 
Januário Cicco, sendo 39 a termo e 39 pré-termo. Foi aplicado um questionário para coleta 
de dados socioeconômicos e de saúde materno-infantil, bem como a coleta das amostras de 
leite. A extração do retinol foi baseada no método de Giuliano et al (1994) e o teor 
determinado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para as análises estatísticas foi 
utilizado o Test-t Student, considerando como significante p<0,05. O valor médio de retinol 
no grupo a termo foi 89,4±46,1 µg/dL, enquanto que para o grupo pré-termo foi 55,6±27,7 
µg/dL, com p < 0,05. Os resultados obtidos neste trabalho indicam que o retinol presente no 
leite prematuro tem uma concentração menor do que o leite a termo, sugerindo que as 
necessidades do recém-nascido pré-termo não podem ser completamente supridas por uso 
exclusivo de leite humano.  

Palavras chave: Colostro, Prematuro, Retinol  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0217  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE COBRE ERITROCITÁRIO EM CRIANÇAS COM 
SOBREPESO E OBESIDADE  
ALUNO: CRISTIANE HERMES SALES (00912780401)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)  
CO-AUTOR: DÉBORA AZEVEDO DO NASCIMENTO (96926112487)  
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA (91413958400)  
 
 
Resumo: 

Foi realizado um estudo caso-controle (n=44; n=21) no Ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica da UFRN, com o objetivo de avaliar o cobre em crianças e adolescentes com 
sobrepeso e obesidade, uma vez que distúrbios de cobre têm sido associados à oxidação de 
lipoproteínas em pacientes obesos. O cobre eritrócito é considerado um biomarcador das 
reservas a longo prazo. Foram avaliados 44 pacientes, dos quais 29 eram do grupo 
obesidade, sendo 14 do sexo masculino (10,9; DP=1,8 anos) e 15 do sexo feminino (11,0; 
DP=3,0 anos); e 15 eram do grupo sobrepeso, 6 do sexo masculino (12,1; DP=2,0 anos) e 9 
do sexo feminino (12,0; DP=1,4 anos). O grupo controle foi constituído por 21 crianças, 
sendo 10 do sexo masculino (11,2; DP=2,3 anos) e 11 do sexo feminino (11,4; DP=3,1 
anos). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. As análises de 
cobre foram realizadas por espectrofotometria de absorção atômica e padronizadas no 
laboratório durante este estudo. Observamos que não houve diferença significativa no cobre 
eritrocitário entre os três grupos, com tendência de ser maior no sexo masculino. Os 
resultados foram similares aos obtidos na literatura. Os dados de cobre plasmático 
analisados previamente apresentaram-se ligeiramente maiores do que o eritrocitário. 
Concluímos que as reservas intracelulares de cobre não se alteram na obesidade, o que 
sugere um controle homeostático importante para compensar as oscilações plasmáticas e 
alterações metabólicas da doença.  

Palavras chave: Obesidade, sobrepeso, cobre  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0218  
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE UMA B-N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EXTRAÍDA 
DO MOLUSCO MARINHO STROMBUS GOLIATH.  
ALUNO: CYNTHIA ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (01835455409)  
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
  
 
Resumo: 

Estudos em nosso laboratório mostram que glicosidases obtidas de moluscos como: 
Anomalocardia brasiliana, Anadara notabilis, Pomacea sp, etc., atuam na degradação de 
glicosaminoglicanos sulfatados, entretanto não existem dados sobre a presença destas no 
molusco marinho Strombus goliath. Cerca de 150g dos tecidos do Strombus goliath foram 
homogeneizadas em tampão acetato de sódio 0,1M pH 5, 0, em seguida a parte sólida foi 
removida por centrifugação a 10.000 x g, 4°C, por 10 minutos e o sobrenadante foi 
fracionado com sulfato de amônio com duas concentrações diferentes de sulfato de amônio, 
0-50% e 50-80%. Os precipitados correspondentes foram denominados de F1 e F2, 
respectivamente. A fração F2 (50-80%) foi quem apresentou uma maior atividade catalítica 
sobre os glicosaminoglicanos sulfatados, por esta razão foi escolhida para os experimentos 
subseqüentes. Foi então submetida à cromatografia de gel filtração (Bio-Gel A 1.5m). As 
concentrações protéicas das frações eluidas foram detectadas por absorção a 280nm e suas 
atividades enzimáticas mensuradas usando os p-nitrophenis derivados como substratos. A 
b-N-acetilglucosaminidase isolada apresentou uma massa molecular de 80kDa determinado 
por SDS-PAGE. Mostrou uma atividade ótima a um pH 5,0, a uma temperatura de 500C, 
seu Km e Vmáx foram 139.07 e 0.75 mmol/min, respectivamente. O grau de pureza foi de 
627 vezes ratificado através de CLAE com um rendimento de 0,20%.  

Palavras chave: Glucosaminidase, Strombus goliath, Glicosaminoglicano  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0227  
TÍTULO: ESTUDO DO SIGNIFICADO DA PRÁTICA ESPORTIVA NA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROJETO “NOVA DESCOBERTA” 
(INSTITUTO AYRTON SENNA, UFRN).  
ALUNO: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
ORIENTADOR: HORACIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  
  
 
Resumo: 

No Brasil, a promoção da saúde é ainda um conceito mal assimilado, resumindo-se, para o 
público em geral e para os profissionais de saúde em particular, à ação curativa. Aceita-se 
hoje, que a Saúde é um fenômeno multidimensional e multideterminado, resultante de um 
equilíbrio dinâmico entre fatores internos a cada indivíduo e fatores externos, próprios do 
meio ambiente e das condições de vida que o rodeiam pois, segundo a OMS, saúde se 
constitui no equilíbrio biopsicossocial. A ampliação dos conhecimentos possibilitada pela 
teoria das Representações Sociais permite novos horizontes na percepção e compreensão da 
relação Educação, Esporte e Saúde. Assim, pretendeu-se identificar as Representações 
Sociais acerca das relações entre Esporte e Saúde, visando apreender as noções do senso 
comum e identificar as demandas e expectativas dos pais de alunos envolvidos no projeto 
Nova Descoberta. Foi utilizada a técnica de entrevista estruturada em situação individual e 
para o tratamento analítico dos dados, utilizou-se um programa informático de análise 
quantitativa de dados textuais denominado ALCESTE. A pesquisa ainda está em 
andamento e os resultados aqui expostos são parciais. Diante dos resultados obtidos, pôde-
se observar que a idéia de esporte e saúde esteve bem relacionada e o significado da prática 
esportiva esteve vinculado ao estabelecimento de uma vida saudável para as crianças e/ou 
promover a manutenção da saúde dessas. 

Palavras chave: Fundação Ayrton Senna, Esporte, Saúde  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0228  
TÍTULO: ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM DUAS ESPÉCIES DE HAEMULIDAE 
(PISCES, PERCIFORMES)  
ALUNO: LORENA CORINA BEZERRA DE LIMA (51652900268)  
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
 
 
Resumo:  

Entre os peixes, a Ordem Perciformes destaca-se por sua enorme diversidade, onde cerca de 
80% de seus representantes são marinhos. Entretanto, a maioria dos estudos citogenéticos 
neste grupo referem-se as suas espécies dulcícolas, com dados escassos a respeito das 
espécies marinhas. Este é o caso da família Haemulidae, que até o presente momento 
dispõe de aproximadamente 7% de suas 150 espécies cariotipadas.O presente trabalho 
descreve o cariótipo de duas espécies desta família, "Haemulon plumieri" e "Haemulon 
striatum", coletadas no litoral potiguar. Os dados foram analisados por coloração 
convencional com giemsa, técnica de coloração com nitrato de prata (Ag-RONs) e 
bandamento C utilizando o agente desnaturante formamida. As duas espécies apresentaram 
cariótipos compostos por 48 cromossomos acrocêntricos, com pequena variação de 
tamanho entre os pares. As RONs netas espécies mostraram-se simples, localizadas sobre 
um par de homólogos em posição pericetromérica. As regiões heterocromáticas revelaram-
se reduzidas, localizadas em posição pericentromérica e telomérica. Estes padrões 
cariotípicos observados nestas espécies corroboram a idéia de conservadorismo na 
macroestrutura cromossômica desta família, semelhante ao que ocorre em outros grupos de 
Perciformes.  

Palavras chave: Haemulidae, Citogenética, Conservadorismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0229  
TÍTULO: DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA NECROSE HIPODERMAL E 
HEMATOPOIÉTICA EM CAMARÕES LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
 
 
Resumo: 

A criação de camarão marinho Litopenaeus vannamei é uma importante atividade 
econômica no Rio Grande do Norte, porém, um dos problemas enfrentados na 
carcinicultura são as doenças infecciosas. Os vírus da necrose hipodermal e hematopoiética 
(IHHNV), da síndrome Taura (TSV) e mais recentemente, da mionecrose infecciosa 
(IMNV), podem causar perdas catastróficas em cultivos de L. vannamei. Desta forma, os 
objetivos deste trabalho é padronizar protocolos de amplificação de seqüências específicas 
do genoma do vírus IHHNV. Para isto foi coletado camarões de 2 viveiros de reprodutores. 
A identificação de IHHNV em tecidos de camarão foi feita por amplificação de DNA, pela 
reação da polimerase em cadeia (PCR). A incidência do referido vírus foi de 44,5% e 65% 
em dois viveiros, porém a coleta não foi randômica, com o objetivo de encontrar camarões 
infectados pelo IHHNV, para possibilitar a padronização da PCR. Dando continuidade à 
presente pesquisa, outras coletas serão realizadas, para detectar o IHHNV e comparar a 
prevalência deste vírus em diferentes fazendas. 

Palavras chave: Diagnóstico, IHHNV, Camarão  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0231  
TÍTULO: POLIMORFISMO NO GENE NRAMP1 E ASSOCIAÇÃO COM 
AUTOIMUNIDADE  
ALUNO: JOSANE REGINA DE LIMA (03949993479)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA (02969303426)  
 
 
Resumo: 

A autoimunidade é um estado patológico caracterizado pela formação de auto-anticorpos e 
de células T reativas às estruturas próprias. Fatores genéticos e ambientais estão associados 
com o desenvolvimento de doenças auto-imunes. Entre os genes associados com o risco 
elevado de doenças auto-imunes, estão aquele mapeados dentro do Complexo Principal de 
Histocompatibilidade e outros. O presente estudo tem por objetivo avaliar a influência do 
polimorfismo no gene NRAMP1 (natural resistance associated macrophage protein 1). 
Foram arrolados e genotipados pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) (n=52) e 
Artrite Reumatóide (AR) (n=17) atendidos no Hospital Universitário "Onofre Lopes" 
(HUOL) e indivíduos controles (n= 24), sem sinal da doença autoimune ou doença 
infecciosa. A genotipagem consistiu na análise dos alelos do ponto de mutação na posição -
236 do promotor do gene NRAMP1 por SSCP-PCR. As amostras foram amplificadas por 
PCR e analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida de alta resolução. O alelo 2 (C) 
foi encontrado em maior frequência nos pacientes com LES e AR, respectivamente, 73% e 
79,4%, em comparação aos controles, 52,1%. O genótipo CC também foi encontrado com 
freqüência elevada, 51,5% e 58,8%, respectivamente nos pacientes com LES e AR , em 
comparação a 25% nos indivíduos controles. A diferença na freqüência do genótipo CC em 
pacientes e controles parece ser significativa, porém é necessário aumentar a amostra de 
indivíduos controles.  

Palavras chave: Polimorfismo, gene NRAMP1, Autoimunidade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0233  
TÍTULO: A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO ACADÊMICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: JOÃO CARLOS NEVES DE SOUZA E NUNES DIAS (03396636422)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 

Resumo: 

Tendo como problemática a constituição da racionalidade no campo acadêmico da 
Educação Física, objetivamos interpretar os discursos referentes às proposições científicas 
nessa área de conhecimento. Para tanto, apresentamos as seguintes questões de estudo: 
Qual a caracterização das proposições científicas quanto ao objeto de estudo, ao método de 
investigação e a concepção de ciência? Quais são as perspectivas para a organização do 
conhecimento da área? No desenvolvimento metodológico utilizamos a análise de 
conteúdo, tendo como recorte os documentos impressos nos anais do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte, a partir do Grupo Temático de Epistemologia, entre os anos de 1997 a 
2003, perfazendo um total de 37 artigos analisados. Como resultados da pesquisa, 
constatamos a crítica ao modelo de ciência fundamentada no positivismo e a busca pela 
demarcação do objeto de estudo. Enquanto método de investigação nas pesquisas realizadas 
na área, identificamos a abordagem empírico-analítica, o materialismo histórico e a 
fenomenologia-hermenêutica. Como perspectiva para pensarmos a constituição do campo 
teórico e metodológico para a Educação Física, considerando sua escrita histórica e 
epistêmica, destacamos as práticas corporais como indicador epistemológico, considerando 
o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento a partir de um arranjo mais flexível do 
conhecimento, de natureza inter ou transdisciplinar.  

Palavras chave: Epistemologia, Educação Física, Ciência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0234  
TÍTULO: IDENTIDICAÇÃO DE PEIXES ATRAVÉS DE OTÓLITOS  
ALUNO: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (03095950454)  
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
 

Resumo: 

Otólitos ou “ear-stone” são concreções calcáreas encontradas no ouvido interno dos peixes 
ósseos e de outros vertebrados. Por apresentarem alta especificidade morfológica, são 
caracteres taxonômicos consistentes para a determinação de espécies ícticas. Considerando 
o exposto acima e aliado à carência de estudos sobre as comunidades ícticas da Bacia do 
Nordeste brasileiro, em especial do semi-árido potiguar, o presente estudo objetivou 
caracterizar a morfologia do otólito lapilli para 10 espécies de peixes. Os exemplares foram 
obtidos através de coletas mensais realizadas entre 2000 a 2003, no Rio Ceará Mirim em 
Umari distrito de Taipu, Rio Grande do Norte, com auxílio de redes de espera de vários 
tamanhos, peneiras, tarrafas e picaré. Para todos os exemplar capturados foram obtidos o Lt 
e Ls em cm e o Wt em g com auxílio de ictiômetro e balança de precisão. Após o 
cozimento do peixe, a cápsula ótica foi removida e os otólitos retirados, cada peça foi 
submetida à lavagem, secagem, acondicionados em sacos de polietileno e etiquetados para 
posterior análise. Através das feições dos otólitos de Serrapinnus heterodon, Astyanax 
bimaculatus, Astyanax fasciatus, Poecilia vivípara, Cichlasoma orientale, Crenicichla 
menezesi, Steindachnerina notonota, Hoplias malabaricus, Compsura heterura, 
Characidium bimaculatum está sendo desenvolvida uma chave de identificação a fim de 
subsidiar a sistemática e outros estudos baseados em otólitos.  

Palavras chave: Otólitos, Peixes, Rio  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0235  
TÍTULO: DETECÇÃO DO “PAPAYA MELEIRA VIRUS” EM PLANTAS DE CARICA 
PAPAYA NO NORDESTE BRASILEIRO  
ALUNO: LUÍZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488)  
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: JANDYRSON MARQUES CAVALCANTI (00984194479)  
CO-AUTOR: AULUS ESTEVÃO ANJOS DE DEUS BARBOSA (83805362404)  
 
 
Resumo:  

A produção de frutos de mamão tornou-se uma das pricipais atividades econômicas da 
fruticultura brasileira (1.7000.000 toneladas em 2000) o que corresponde a 43% da 
produção mundial. O manejo da cultura apresenta alguns problemas, como por exemplo, o 
controle de viroses que provocam perdas de até 80% da produção. Três tipos de vírus, entre 
os dez que atacam o mamoeiro,foram identificados no Brasil, Papaya ringspot virus -PRSV, 
Papaya lethal yellowing virus -PLYV e Papaya meleira virus – PMeV, que foi 
recentemente identificado no país. Neste trabalho, apresentam-se resultados de 
identificação do vírus da Meleira em plantas de Carica papaya em plantio comercial no Rio 
Grande do Norte (6°07'S 35°15'W).A identificação do PMeV foi feita através da 
visualização do RNA dupla fita do vírus em gel de agarose e pela identificação das 
principais proteínas virais em gel SDS-PAGE. RNA e proteínas totais de plantas com 
sintomas característicos da meleira, foram extraídos e submetidos a eletroforese, utilizando 
como controle extratos de plantas sadias. Estas plantas apresentam uma exsudação de látex 
fluido na margem de folhas jovens e nos frutos coletados, entre outros sintomas. A 
eletroforese em gel de agarose com 1mg de RNA permitiu a visualização de RNA dupla 
fita de 12000 bases, o que corresponde ao tamanho do genoma do vírus. A eletroforese 
monodimensional permitiu a identificação de proteínas com pesos moleculares entre 14 e 
28 kDa que correspondem as principais proteínas virais.  

Palavras chave: PMV, Detecção, Carica papaya  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0237  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DO CDNA DA 3-METIL-DNA-ADENINA-
GLICOSILASE, EM PLANTAS, A PARTIR DE SEQUÊNCIAS DE CANA-DE-
AÇÚCAR.  
ALUNO: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (04673204699)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 
Resumo:  

A molécula de DNA está sujeita a danos que podem ser originados da exposição a agentes 
endógenos ou exógenos, e estes danos devem ser corrigidos de modo a manter a integridade 
do DNA. O Reparo por Excisão de Base (REB) é conhecido como um mecanismo de 
reparo, altamente conservado. Em plantas esta via ainda é pouco caracterizada. Com o 
projeto Genoma SUCEST foi encontrado num trabalho de data-mining 05 possíveis clusters 
com homologia à proteína 3-Metil-Adenina-DNA-Glicosilase, que reparam adeninas que 
foram metiladas.O objetivo deste trabalho foi de realizar uma análise in silico comparativa 
de dois cDNA, scTAGI.1 e scTAGI.5, de cana-de-açúcar comparando com seqüências dos 
genomas de: Arabidopsis thaliana, Milho e Arroz. Utilizando o programa BLAST foi 
encontrada a presença de 7 seqüências no genoma de A.thalina, 7 no genoma do Milho, e 6 
no genoma de Arroz, num total de 20, onde os valores de identidade proteica estavam entre 
33% e 94%. Foi verificado também a presença de domínios funcionais característicos para 
esta proteína. Todas as proteínas possuíam o domínio Adenine-glicosilase (pfam03352). Os 
resultados obtidos mostraram também que em plantas existe a presença de vários genes que 
codificam para 3-metil-adenina-glicosilase, sugerindo a importância desta DNA glicosilase 
em reconhecer lesões geradas por agentes alquilantes. Além disso, estes resultados 
fortalecem a importância de se analisar funcionalmente o papel destes dois cDNA em 
plantas.  

Palavras chave: REB, cana-de-açucar, MAGI  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0238  
TÍTULO: ESTUDO GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: LUCIANA FENTANES MOURA DE MELO (03149253411)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA ESTEVAM DOS SANTOS (02153210496)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 
 
Resumo: 

Os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos 
recursos hídricos. A água tratada pela estação da UFRN vem sendo utilizada para fins de 
irrigação das áreas arborizadas do campus universitário. O interesse nesse estudo reside no 
fato do grande consumo de reagentes químicos (cerca de 1 tonelada por ano) na instituição, 
parte dos quais podem estar presentes no esgoto a ser tratado. Foi objetivo do trabalho 
avaliar o potencial genotóxico das águas tratadas pela estação de tratamento de esgoto. A 
análise de genotoxicidade foi feita utilizando-se o Sistema Allium cepa, segundo Rank & 
Nielsen,1998. A análise constituiu em determinar os índices mitóticos das raízes tratadas e 
não tratadas, assim como verificar a ocorrência de metáfases e anáfases aberrantes. Não 
foram observadas variações significativas entre o controle negativo e as amostras tratadas, 
quanto ao índice mitótico, entretanto foi observado um aumento de cerca de 5 vezes no 
número de metáfases e de 3 vezes no número de anáfases aberrantes nas raízes submetidas 
à água teste em relação ao controle não tratado. Além disso, alterações morfológicas 
induzidas pelo tratamento, como mudança de coloração e a formação de dobramentos nas 
raízes, foram observadas. Os dados indicam que mesmo depois do tratamento do esgoto, 
substâncias com potencial genotóxico não são totalmente eliminadas, estando presentes nas 
águas tratadas. Apoio financeiro: CT-Hidro/CNPq/BNB 

Palavras chave: esgoto, Allium, genotoxicidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0239  
TÍTULO: ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DE FUCANAS DA ALGA MARROM 
PADINA GYMNOSPORA.  
ALUNO: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: MARIA DA GLÓRIA DE LIMA SANTOS (33710384400)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
CO-AUTOR: YULYANNA MOREIRA RODRIGUES (05190890490)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo a extração de fucanas, polissacarídeos sulfatados, da alga 
marrom Padina gymnospoora e analisar sua atividade anticoagulante. A alga utilizada neste 
estudo foi coletada na praia de Búzios, litoral sul do RN, seca, triturada, despigmentada e, 
submetida a uma proteólise. Após este processo os polissacarídeos foram fracionados 
utilizando volumes crescentes de acetona (0,3-2,6v). A atividade anticoagulante das frações 
obtidas foi realizada através do tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) utilizando 
para o mesmo, reagente contendo cefalina que é capaz de ativar os fatores do sistema 
intrínseco de coagulação no plasma na presença de íons de cálcio. O resultado obtido no 
aPTT, mostrou que somente as frações 1,1, 1,5 e 2,6v apresentaram atividade 
anticoagulante da ordem de 154,2, 163 e 81,7s, respectivamente, quando foram utilizados 
80 µg da respectiva fração. Para verificar a ação das frações obtidas na via extrínseca da 
cascata de coagulação foi realizado o teste do tempo de protrombina (TP) que se baseia na 
medida do tempo que um plasma calcificado leva para coagular, a 37°C e na presença de 
um excesso de tromboplastina tissular e cálcio. As frações de polissacarídeos não 
apresentaram atividade nos testes de TP demonstrando que os compostos testados não têm 
ação sobre a via extrínseca da cascata de coagulação.  

Palavras chave: Fucanas, Atividade anticoagulante, Padina gymnospora  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0241  
TÍTULO: ESTUDO IN VITRO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM RATOS 
WISTAR TRATADOS COM GLUCANTIME E PERTECNETATO DE SÓDIO.  
ALUNO: HARINA ALVES DE OLIVEIRA (01212226402)  
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE C ARVALHO XAVIER HOLANDA 
(20017065453)  
CO-AUTOR: RODRIGO DE CARVALHO HOLANDA LEITE (04781588409)  
CO-AUTOR: SILVIA MARIA VARELA DE QUEIROZ (15611418449)  
CO-AUTOR: ROBERTO LEVI CAVALCANTE JALES (10656120444)  
 
 
Resumo:  

O uso combinado de drogas pelo ser humano é muitas vezes essencial para que se obtenha 
um resultado terapêutico desejado no tratamento de doenças orgânicas. Isso pode causar 
interações medicamentosas e alterar o comportamento farmacocinético de drogas. Na 
literatura científica já está bem estabelecido o uso de radionuclídeos para marcação de 
células, moléculas, substâncias químicas e espécies biológicas, utilizando técnicas in vitro e 
in vivo, na medicina nuclear. O radionuclídeo mais utilizado é o tecnécio-99m (99mTc). 
Nesse estudo, será utilizado o antileishmanicida glucantime, eficaz no tratamento de 
doenças endêmicas em nosso meio, como as leishmanioses, e o 99mTc, com o objetivo de 
estudar as alterações hematológicas de hemácias marcadas com 99mTc em ratos Wistar 
tratados com glucantime. Para tanto, amostras sanguíneas serão incubadas com 
concentrações de glucantime e, depois, com solução de cloreto estanoso, um agente redutor. 
Será adicionado 99mTc, e, após várias centrifugações, obter-se-á frações de células (C), 
plasma (P) e frações solúveis e insolúveis de C e P. Determinar-se-á o percentual de 
radioatividade (%ATI) dessas alíquotas. Esfregaços sanguíneos em lâminas microscópicas 
serão realizados, corados pelo Giemsa e observados em microscópio óptico. Como 
controle, será utilizado solução de NaCl 0,9%. Testes estatísticos, média e desvio-padrão 
serão utilizados para tabulação dos dados. Um cronograma pré-estabelecido será cumprido 
até envio de relatório final.  

Palavras chave: glucantime, hemácias, tecnécio-99m  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0242  
TÍTULO: A TEORIA DO AUTOCUIDADO DE OREM NA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM ÀS VÍTIMAS DE TRAUMA RAQUIMEDULAR E SEUS 
FAMILIARES  
ALUNO: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
  
 
Resumo: 

A Teoria de Enfermagem do Déficit de Autocuidado (AC) proposta por Orem, mostra a 
importância do AC às vítimas de Traumatismo Raquimedular (TRM) por detectar suas 
capacidades remanescentes trabalhando os déficits. Estudo descritivo exploratório 
quantitativo, objetivando identificar o nível para o AC das vítimas e seus 
familiares/amigos; caracterizar a associação entre a idade, sexo, cargo de ocupação e nível 
da lesão, com a capacidade para o autocuidado; analisar a influência da orientação para o 
AC, na melhoria do Déficit do paciente, familiares/amigos. Estudamos 19 vítimas de TRM 
internadas no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Utilizados o histórico de enfermagem, 
o CADEM e um roteiro sistematizado de orientações para coleta dos dados. Detectado o 
déficit, fizemos orientação sistematizada e reaplicamos o CADEM reavaliando a influência 
das orientações. Detectamos que 100% eram homens; 36,8% entre 21 a 30 anos; 31,6% 
com ferimento por arma de fogo(FAF) e fratura na coluna torácica (48%); antes das 
orientações 52,6% dos pacientes foram classificados no nível IV (totalmente dependente de 
ajuda para o AC) e após orientações 47,4%. O familiar/amigo apresentou 73,7% no nível 
III antes e 10,5% após as orientações. Concluímos que o paciente de TRM é jovem; sexo 
masculino, vítimas de FAF, com fratura na coluna torácica e seqüelas que demandam um 
alto grau de dependência para o autocuidado, tendo melhorado tanto o paciente quanto o 
familiar o nível de dependência para o autocuidado.  

Palavras chave: Autocuidado, Traumatismo Raquimedular, Assistência de enfermagem  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0243  
TÍTULO: ATIVIDADE FÚNGICA INDUZIDA POR MICROEMULSÃO DE 
ANFOTERICINA B  
ALUNO: ISABEL ANTAS URBANO (05486990464)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(91616751487)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)  
CO-AUTOR: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)  
 
 
Resumo:  

A anfotericina B (AmB) permanece como fármaco de escolha no tratamento de infecções 
fúngicas sistêmicas em pacientes imunocomprometidos. Vários estudos têm sugerido novas 
formulações que diminuam sua elevada toxicidade. Microemulsão (ME), uma destas 
formulações, forma um sistema termodinamicamente estável de fases oleosas e aquosas 
estabilizadas por um filme de tensoativos. O objetivo deste estudo foi analisar a 
farmacotoxicidade in vitro da AmB incorporada nas MEs (AmB-ME) e compará-la com o 
FungizonÒ [FUN (forma micelar comercial de AmB )]. Para a análise da toxicidade, a 
AmB-ME foi incubada em uma suspensão de hemácias por um período de 1 hora e 
realizado a leitura de hemoglobina (Hb) e do potássio (K+) liberado. Para a análise da 
atividade, a AmB-ME foi incubada em uma suspensão de Candida albicans (Ca) por um 
período de 1 e 3 horas e realizado a leitura da sobrevida fúngica e a liberação de K+. Os 
resultados dos testes in vitro mostram que a AmB-ME é menos tóxica do que o FUN, pois 
reduziu a liberação de Hb e K+ das hemácias. Adicionalmente, a AmB-ME manteve a 
mesma atividade do FUN frente a Ca. Ambos sistemas foram capazes de liberar quase todo 
o K+ das Ca nas concentrações de 50; 5,0 e 0,5 mg/mL. Portanto, os resultados obtidos 
mostram que a AmB-ME apresenta a mesma eficácia do FUN contra Ca, porém com uma 
menor toxicidade às hemácias, tornando a ME um carreador promissor para AmB.  

Palavras chave: Anfotericina B, Microemulsão, Farmacotoxicidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0244  
TÍTULO: GENOMA EST DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: JOANA CRISTINA M. TAVARES (05623250424)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  
 
Resumo: 

O projeto genoma do camarão marinho Litopenaeus vannamei visa a determinação de 
300.000 EST (“Expressed Sequence Tags”). Esta estratégia de sequenciamento foi 
abordada visto o tamanho elevado do genoma (cerca de 2 bilhões de pares de base) desta 
espécie. Trata-se de uma espécie oriunda da costa do Oceano Pacífico, de maior destaque 
na carcinocultura Brasileira, sendo o Rio Grande do Norte, atualmente, o principal produtor 
de camarão do Brasil. Bibliotecas de cDNA de diferentes tecidos e fases evolutivas estão 
sendo distribuídas aos 11 laboratórios de sequenciamento que compõe a Rede do Genoma 
Camarão. O objetivo deste trabalho foi determinar a seqüência nucleotídica de clones 
recebidos. Para tanto, as colônias bacterianas foram crescidas em meio líquido e o DNA 
plasmidial foi extraído pelo método de lise alcalina. As amostras de DNA obtidas foram 
analisadas em gel de agarose e submetidas à reação de sequenciamento enzimático, via 
PCR, utilizando-se kit compatível com o sequenciador automático, modelo Megabace 500 
(Pharmacia). As seqüências nucleotídicas obtidas foram enviadas ao Laboratório de 
Computação Científica da UFSCar para análise. Como resultado, geramos até o momento 
1056 seqüências oriundas das bibliotecas de músculo, hepatopâncreas e pedúnculo ocular, 
sendo verificado a presença de inserto nestas bibliotecas de cDNA. Como um todo, o 
genoma tem mostrado um grande número de genes classificados como novos. 

Palavras chave: Camarão, Genoma, Vannamei  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0245  
TÍTULO: CUIDADOS ESPECIAIS PARA CRIAÇÃO DE CAMUNDONGOS DO TIPO 
BALB/C  
ALUNO: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)  
CO-AUTOR: WALTEÇA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
 
 
Resumo: 

Os camundongos (Balb/C) são modelos biológicos que possuem baixa imunidade. A 
utilização dessas linhagens contribui enormemente para os avanços nas áreas de genética, 
câncer, transplante, imunologia e desenvolvimento de medicamentos. O objetivo deste 
trabalho foi determinar os cuidados especiais para a criação e manutenção de tal linhagem. 
Para tanto, uma sala climatizada foi estruturada para viabilizar a criação de Balb/C em 
sistema monogâmico e do tipo inbread (isogênico), obtidas através de cruzamento entre 
irmãos. Bolsistas de iniciação científica selecionaram camundongos para formar as 
matrizes aos 45 dias de idade. A fêmea escolhida para formar uma matriz teve que 
pertencer a uma ninhada de 8 filhotes/fêmea. Após 21 dias, os filhotes foram separados e 
mantidos em gaiolas de polipropileno sob condições ambientais controladas de temperatura 
(22 ± 2ºC), umidade relativa do ar (55 ± 10%), fotoperíodo (12h com luz e 12h no escuro), 
intensidade de ruído e renovação de ar. As gaiolas foram submetidas a uma desinfecção 
com hipoclorito de sódio a 1%. Como alimentação foi utilizada a ração Labina e água 
mineral. A quantidade de animais adultos em permanente renovação consta de 10 matrizes 
jovens perfazendo um total de 42 animais. Os resultados obtidos indicam que a 
padronização da rotina operacional implementada pelos bolsistas foi efetiva em aumentar a 
taxa de fertilidade animal, garantindo as condições de sobrevivência das colônias de 
camundongos Balb/C.  

Palavras chave: Balb/C, Isogênico, Biotério  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0246  
TÍTULO: REPARO E MUTAGÊNESE INDUZIDAS POR OXIGÊNIO SINGLETE EM 
CEPAS BACTERIANAS PROFICIENTES E DEFICIENTES EM ENZIMAS DE 
REPARO DE DNA  
ALUNO: RITA DE CÁSSIA BARRETO DA SILVA (03445655480)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: FABÍOLA MARQUES DE CARVALHO (01154248496)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
  
 
Resumo:  

Os organismos estão constantemente expostos a espécies reativas de oxigênio geradas por 
agentes exógenos ou como produtos do metabolismo celular. Dentre tais espécies, está o 
oxigênio singlete (1O2), o qual é altamente reativo com biomoléculas, como o DNA, 
induzindo danos como modificações de bases, quebras na cadeia fosfodiéster, geração de 
sítios abásicos e deleções em guaninas, uma vez que o oxigênio singlete reage 
preferencialmente com esta base. Entretanto, a maioria dos trabalhos foca na ação lesiva do 
1O2 quando gerado no meio intracelular. Com o intuito de analisar os efeitos citotóxicos e 
mutagênicos induzidos por 1O2 gerado extracelularmente, cepas bacterianas de Escherichia 
coli deficientes nas enzimas de reparo Fpg e MutY foram tratadas com NDPO2, um 
endoperóxido que por termodissociação gera 1O2 como único produto reativo. Foi obtida a 
taxa de sobrevivência das cepas tratadas em relação às cepas não submetidas a ação do 
1O2. Posteriormente, foi realizada extração do DNA plasmidial tratado e transformação do 
mesmo em DH10B, para seleção de colônias mutadas. Foi observado uma queda na taxa de 
sobrevivência e um aumento na freqüência de mutação. A cepa BH980 deficiente em mutY 
mostrou-se mais sensível, podendo-se sugerir que esta enzima esteja relacionada ao reparo 
de lesões letais.  

Palavras chave: oxigênio singlete, mutagênese, reparo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0248  
TÍTULO: ESTUDO MICROBIOLÓGICO DE LEVEDURAS ISOLADAS DA VAGINA 
E DO ÂNUS DE PACIENTES COM VULVOVAGINITE EM TRÊS COLETAS 
SEQUENCIAIS  
ALUNO: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: YASHA EMERENCIANO BARROS (22241353434)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
CO-AUTOR: ANTONIO ARILDO REGINALDO DE HOLANDA (22992642487)  
 
 
Resumo:  

A candidíase vulvo-vaginal (CVV) atinge 75% das mulheres, comprometendo o seu 
desempenho laboral. Entre aquelas que apresentam CVV, cerca de 5% desenvolve a forma 
recorrente (CVVR), definida por pelo menos quatro episódios de vaginite por Candida spp. 
no período de um ano. Objetivos: Identificar as espécies isoladas de pacientes portadoras de 
CVV e avaliar a persistência de colonização em coletas seqüenciais. Material e métodos: 
Foram recrutadas 100 pacientes com suspeita clinica de CVV, no período de junho de 2002 
a junho de 2004, no ambulatório da Maternidade Escola Januário Cicco e em consultório 
particular. Amostras da vagina e do ânus foram coletadas, semeadas em CHROMagar 
Candida e identificadas através do método clássico (Kreger-van Rij, 1984) ). As pacientes 
foram reavaliadas a cada dois meses. Resultados: Na primeira coleta foram obtidas 69 e 50 
amostras positivas na vagina e no ânus respectivamente. A segunda avaliação foi realizada 
em 70 pacientes; observando-se crescimento de leveduras na secreção vaginal em 28 (40%) 
e no ânus de 25 (35,7%) pacientes. Na terceira avaliação, 19 (39,6%) pacientes se 
mantiveram positivas. Houve persistência da mesma espécie nas culturas vaginais em 9 
pacientes nas três avaliações. Conclusão: Foi observada maior taxa de isolamento de 
leveduras na vagina do que no ânus, nas três coletas e maior isolamento de espécies não 
albicans no decorrer do estudo.  

Palavras chave: vaginite, Candida spp, candidiase vulvo vaginal  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local 
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CÓDIGO: SB0249  
TÍTULO: O PREPARO DO EDUCADOR EM ATUAR EM SITUAÇÕES DE 
URGÊNCIA NOS ACIDENTES E DOENÇAS OCORRIDOS NO RECINTO ESCOLAR  
ALUNO: JERUZA LUCIANA DA SILVA SOUTO (01172942412)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
CO-AUTOR: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (89800389415)  
 
 
Resumo:  

Reconhecemos a importância atribuída ao educador que lida diretamente com alunos, e por 
esta razão possuem total responsabilidade perante a escola, familiares e o próprio educando. 
Com isto garantir a segurança de suas vidas e minimizar a conseqüência que possam advir 
de um acidente ou doença grave súbita. O estudo visa caracterizar a população quanto ao 
sexo, idade, tempo de docência, grau de escolaridade; identificar o conhecimento dos 
professores diante de situações de urgência na escola; identificar o procedimento da 
instituição em relação a este atendimento. Estudo exploratório descritivo, quantitativo com 
62 professores de uma escola pública de Natal. Detectamos que, 28 (45,16%) tinham 41 a 
50 anos; 37(59,68%); sexo feminino; 39 (62,90%) com nível superior completo; destes 18 
(29,3%) tinham feito curso de urgência, sendo que 16 (88,89%) haviam realizado há mais 
de dois anos; 38 (61,29%) afirmam que a instituição leva o aluno acometido de doença 
súbita ou trauma para o pronto-socorro; 43 (69,35%) dizem não existir nenhum profissional 
da área de saúde para prestar o atendimento de urgência na instituição. Podemos inferir que 
a maioria era do sexo feminino, na faixa etária de 41 a 50 anos, com nível superior 
completo, adotando como procedimento de urgência a transferência para o pronto-socorro, 
não existindo nenhum profissional da área de saúde para atuação específica nas urgências e 
mesmo aqueles que possuíam algum conhecimento, não atuavam diretamente nestas 
situações.  

Palavras chave: atendimento ao escolar, situações de urgência nas escolas, atuação dos 
professores nas urgências.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0251  
TÍTULO: DOPPING: SAÚDE, ÉTICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 
ESPORTE  
ALUNO: MARCUS VINICIUS ALVES DE LIMA (01059060426)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 
 
Resumo:  

A problemática de pesquisa insere-se no contexto das relações entre saúde e práticas 
esportivas, abordando especificamente o dopping e suas conseqüências biológicas e éticas 
para a saúde e o desenvolvimento humano. Interrogamos sobre as compreensões de saúde 
divulgadas em práticas corporais esportivas divulgadas na mídia especializada e em eventos 
específicos como as Olimpíadas. O objetivo da pesquisa é identificar compreensões de 
saúde e doença, relacionadas às práticas corporais esportivas, apontando perspectivas 
científicas e éticas mais amplas a respeito da racionalização do treino esportivo e os 
impactos biológicos, éticos e sociais. A metodologia é de natureza fenomenológica e como 
técnica de pesquisa utilizamos a análise de conteúdo. O corpus de análise foi composto por 
matérias relativas ao dopping no esporte, em revistas científicas e em publicações da mídia, 
como o Suplemento Especial do Caderno Mais da Folha de São Paulo referente às 
Olimpíadas de Atenas 2004. Com base nessas análises, projetam-se os núcleos de 
compreensão, a saber: várias compreensões de saúde são divulgadas na literatura da 
Educação Física, percebendo-se a necessidade de ampliação dos referenciais na área da 
saúde humana. Esse panorama conceitual poderá contribuir para uma ampliação dos 
sentidos atribuídos às práticas corporais esportivas, no sentido de desmistificar crenças e 
valores que perpassam os discursos na área, apontando novos sentidos para o esporte e o 
desenvolvimento humano.  

Palavras chave: DOPPING, CORPO, ÉTICA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0252  
TÍTULO: PROPOSTA DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA PARA PACIENTES COM A DOENÇA DE ALZHEIMER  
ALUNO: KEITHLEN CRUZ MOREIRA (02901707459)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: MARIA ESTELA DE MEDEIROS (00751483400)  
 
 
Resumo:  

Estudos populacionais sugerem que a Doença de Alzheimer é a etiologia mais comum da 
demência, ocorrendo numerosas mudanças patológicas no cérebro, de modo que as áreas 
afetadas são aquelas que controlam as funções da memória, concentração e raciocínio. O 
trabalho justifica-se em comprovar a eficácia de determinadas técnicas no tratamento dos 
pacientes portadores de Alzheimer. O objetivo geral consiste em elaborar e testar um 
protocolo de intervenção fisioterapêutica para pacientes com a Doença de Alzheimer 
cadastrados na ABRAZ - RN. O presente trabalho foi realizado no Hospital Universitário 
Professor Onofre Lopes (HUOL) Natal - UFRN. A população do estudo, composta por 18 
sujeitos cadastrados na ABRAZ – RN, foi avaliada através de escalas e testes para fornecer 
bases sobre a condição cognitiva e funcional dos pacientes, tendo em vista a elaboração do 
protocolo de intervenção fisioterapêutica. A aplicabilidade do protocolo foi feita através de 
um estudo piloto com 6 pacientes selecionados da amostra inicial. Como resultado foi 
obtida uma média de 17,00 ± 8,3 (antes) e 16,33 ± 8,4 (depois) no MEEM, observando-se 
uma tendência à manutenção do quadro dos pacientes, embora não tenham sido 
estatisticamente significativos. Apesar disso, é importante ressaltar que no caso de 
pacientes com doenças neurodegenerativas, pequenas alterações nos escores dos 
instrumentos de avaliação podem representar um ganho, trazendo benefícios à vida desses 
pacientes.  

Palavras chave: Idosos, Fisioterapia, Alzheimer  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0254  
TÍTULO: ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA, DO PONTO DE VISTA 
GENOTÓXICO, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PONTA 
NEGRA, NATAL-RN.  
ALUNO: FERNANDA LIMA CAVALCANTE (04924463426)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  
 
Resumo: 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ponta Negra, Natal-RN é alimentada com 
águas brutas, tipicamente domésticas, provenientes dos Bairros de Ponta Negra, Mãe Luiza 
e Via Costeira. Grande parte do esgoto tratado é reutilizado na irrigação, representando 
uma solução para contornar o problema de escassez de água. Porém, os riscos sanitários 
não devem ser desconsiderados. A água de esgoto, mesmo tratada pode incorporar-se ás 
plantas, e em se tratando de substâncias mutagênicas, poderão interferir com o material 
genético. O trabalho sugere a implementação do Sistema Allium cepa, para avaliar o 
efluente da ETE quanto ao seu potencial genotóxico. Amostras foram coletadas em frascos 
âmbar sob refrigeração. Cinco cebolas foram mantidos em água destilada por 48 horas, 
quando coletou-se e fixou-se as raízes do grupo controle. Após, as cebolas foram tratados 
por 24 horas com o efluente tratado. As raízes foram fixadas em solução de 3 partes de 
álcool etílico e uma de ácido acético, e coradas pelo reativo de Schiff. Foram analisadas 
5.000 células para obtenção do Índice Mitótico(IM) e 500 para as metáfases e anáfases 
aberrantes. Os resultados mostraram uma atividade mitogênica após 7 dias de tratamento, 
entretanto, atividade genotóxica não foi encontrada, sugerindo que as águas tratadas do 
ETE de Ponta Negra, não oferecem risco quanto à sua reutilização. 
 
 
Apoio Financeiro: CT-Hidro/CNPq e BNB 

Palavras chave: ETE, genotoxicidade, Allium cepa, ETE, genotoxicidade, Allium cepa, 
ETE, genotoxicidade, Allium cepa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0256  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DA LAGOA 
DE EXTREMOZ-RN.  
ALUNO: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: FERNANDA LIMA CAVALCANTE (04924463426)  
CO-AUTOR: LUCIANA FENTANES MOURA DE MELO (03149253411)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 
Resumo:  

A qualidade das águas, a cada dia, vem se tornando ameaçada pelos intensos despejos de 
efluentes industriais e domésticos. A lagoa de Extremoz é um dos principais reservatórios 
de água para consumo humano da cidade do Natal. Ela atende uma demanda de 
aproximadamente 160.000 habitantes da região norte da capital potiguar, além de abastecer 
as comunidades que estão nas suas proximidades. Nos últimos anos, a ocupação das suas 
margens por um pólo industrial vem degradando a qualidade de suas águas. 
Rotineiramente, a qualidade da água é medida através de parâmetros físicos, químicos e 
biológicos, porém pouca atenção é dada às análises genotóxicas. Com o objetivo de 
verificar se as águas da lagoa de Extremoz possuem substâncias capazes de provocar lesões 
na molécula de DNA, foi realizada uma análise de genotoxicidade utilizando o sistema 
Allium cepa. Para tanto, amostras de água de três pontos da lagoa foram coletadas. Cinco 
bulbos de cebolas para cada ponto foram colocados para germinar em água destilada e em 
seguida tratados por 24 horas na água teste. Foram realizados cálculos de índice mitótico, 
índice de fase bem como freqüência de metáfases e anáfases aberrantes. Os resultados 
revelaram haver uma diminuição do índice mitótico bem como o aumento da freqüência de 
metáfases e anáfases aberrantes, quando comparados ao grupo controle, indicando que 
substâncias químicas podem estar sendo lançadas no reservatório e serem responsáveis pela 
genotoxicidade observada. 

Palavras chave: : Qualidade da água, Genotoxicidade e Allium cepa, : Qualidade da água, 
Genotoxicidade e Allium cepa, : Qualidade da água, Genotoxicidade e Allium cepa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0257  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE PARASITAS ISÓPODES NO PEIXE TIBIRO, 
OLIGOPLITES SAURUS DO LITORAL DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO 
NORTE  
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: JOSÉ TICIANO ARRUDA XIMENES DE LIMA (91656702487)  
 
 
Resumo:  

Os ecossistemas de águas costeiras tropicais são formados por uma grande diversidade 
íctica e seus parasitas metazoários. Este trabalho de pesquisa foi realizado com objetivo de 
investigar a ocorrência de parasitas isópodes do peixe tibiro, Oligoplites saurus (Bloch & 
Schneider, 1801) (Osteichthyes: Carangidae) das águas costeiras do Rio Grande do Norte, 
alem de avaliar os índices de infestação parasitária. As coletas foram realizadas 
mensalmente durante o período de agosto de 2003 a julho de 2004..Os peixes coletados 
foram levados para o laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia 
Limnologia /UFRN, em baldes plásticos com capacidade aproximada de 20 L de água do 
mar. Os peixes foram numerados, pesados, medidos e examinados para detectar os 
parasitos. Os parasitos encontrados foram cuidadosamente retirados, conservados em tubos 
coletores contendo álcool 70%. Foram registrados os dados do peixes e dos parasitos 
encontrados em fichas de necropsia. Os índices parasitários tais como, prevalência, 
intensidade média de infestação e abundância dos parasitas foram avaliados. Os resultados 
mostraram que os tibiros estavam parasitados por casais de isópodes da família 
Cymothoidae. A área de maior ocorrência dos isópodes foi a língua com 82%. Quanto aos 
índices de infestações parasitaria houve uma alta prevalência de 69,20% dos tibiros 
parasitados, a intensidade média foi de 1,22 parasita por hospedeiro e a densidade relativa 
0,85 parasita por peixe.  

Palavras chave: tibiro, Oligoplites saurus, parasitas isópodes, litoral de Ponta Negra  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0258  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DE UM 
BANCO DE PLANTAS MUTANTES DE GERGELIM UTILIZANDO O MUTÁGENO 
EMS  
ALUNO: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (01056745401)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: TACIANA COUTINHO (00999469479)  
CO-AUTOR: MÁRCIA S. VIDAL (02621094767)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA ANDRÉIA LOER BELLINI (02442354497)  
 
 
Resumo:  

Um dos gargalos para a cultura do Sesamum indicum (gergelim) é a perda das sementes 
quando da maturação, impossibilitando a colheita mecânica. Diante deste fato, é 
extremamente desejável a obtenção de cultivares com indeiscência, o que pode ser 
conseguido através do tratamento das sementes com mutágenos, como o EMS, que 
possibilita aumentar a variabilidade genética mais rápido que o melhoramento clássico. O 
objetivo deste trabalho foi o estabelecimento da dose do mutágeno que possibilite gerar um 
amplo espectro de mutações sem afetar o desenvolvimento das plantas. As sementes foram 
tratadas, por 24 horas sob agitação, com: 0,0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,6% de EMS, cada 
amostra contendo, cerca de, 250 sementes. Posteriormente, foi realizada a lavagem e 
transferência de 50% das sementes em bandejas contendo terra e 50% em bandejas com 
papel toalha. Estas foram mantidas em sala com temperatura e umidade controlada e o 
desenvolvimento foi analisado durante 15 dias. As amostras tratadas com 0,2% de EMS 
apresentaram diminuição do tamanho médio das mesmas quando comparadas ao grupo 
controle (0,0%). As concentrações de 0,3, 0,4 e 0,5% apresentaram um padrão de 
desenvolvimento muito similar, sendo inferior as amostras com 0,2 e 0,0%, e superior as 
sementes tratadas com 0,6%. Diante do exposto concluímos que as concentrações de 0,2 e 
0,3% de EMS são as mais indicadas para se gerar em larga escala uma população de 
mutantes. 
Apoio Financeiro: CNPq, Embrapa Algodão 

Palavras chave: EMS, gergelim, mutantes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0260  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE UMA POPULAÇÃO DE ALGODÃO COM O 
MUTÁGENO EMS (ETIL- METILSSULFONATO)  
ALUNO: PATRÍCIA ANDRÉIA LOER BELLINI (02442354497)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: TACIANA COUTINHO (00999469479)  
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (01056745401)  
CO-AUTOR: MÁRCIA S. VIDAL (02621094767)  
 
 
Resumo:  

O melhoramento genético do algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) como outras culturas 
agronomicamente importantes tem sido alvo de estudos moleculares. A aplicação do EMS 
gera alterações de base no DNA e, conseqüentemente, alterações estruturais e funcionais de 
proteínas, resultando na produção de novos fenótipos, que podem ser úteis para o 
melhoramento vegetal com características desejadas como o aumento da produtividade, 
resistência a pragas e tolerância a diferentes estresses fisiológicos. Nesta etapa do trabalho 
o objetivo foi de estabelecer as melhores concentrações para o tratamento de sementes de 
algodão com o mutágeno EMS e, analisar o desenvolvimento das plantas tratadas. Para 
isso, 120 sementes foram submetidas ao tratamento com EMS nas concentrações de 0,0; 
0,2; 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6% por 24 horas sob agitação. Após esse tempo, foram lavadas com 
água para retirada do mutágeno. Em seguida, foram semeadas, 50% de cada concentração, 
em bandejas com terra e bandejas contendo papel toalha umedecido com água destilada. 
Foram analisados os seguintes parâmetros: freqüência de germinação, desenvolvimento da 
raiz; altura do epicótilo, e a presença de setores variegados. Os resultados obtidos no 
presente trabalho sugerem que as concentrações de 0,2% e 0,3% de EMS podem gerar um 
amplo espectro de mutantes sem alterar muito o desenvolvimento das plantas. 
 
Apoio Financeiro: CNPq, Embrapa Algodão. 

Palavras chave: algodão, mutação, EMS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0261  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM CASSETE DE SUPER-EXPRESSÃO DE UM CDNA 
DE CANA-DE-AÇÚCAR (SCARP1) NUM VETOR-BINÁRIO.  
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 
 
Resumo: 

As AP endonucleases são enzimas que participam no Reparo por Excisão de Bases, 
reconhecendo e clivando os sítios abásicos. No projeto genoma da cana-de-açúcar foi 
encontrada uma seqüência homóloga a AP endonuclease, a scARP1. O objetivo deste 
trabalho é caracterizar a função do scARP1 através da super-expressão em plantas. Para isto 
foi realizada uma subclonagem do scARP1 para o pKCS19, vetor específico para 
dicotiledôneas que possui o promotor forte 35S. Em seguida, foi realizada a subclonagem 
desse cassete de expressão para o vetor binário pPZP211. Para realizar essa clonagem, o 
vetor binário foi digerido com BamHI, tratado com a enzima T4 DNA polimerase, para 
criar pontas cegas, e com a enzima de modificação fosfatase alcalina, para remover o grupo 
fosfato 5`, impedindo sua recircularização. O cassete de expressão scARP1 foi digerido 
com NotI e SalI, tratado com T4 DNA polimerase e ligado ao vetor com T4 DNA ligase. 
Essa construção foi transformada por eletroporação em E. coli, seguida de digestões com 
várias endonucleases de restrição para confirmar a clonagem do cassete no vetor pPZP211. 
Após confirmada, a construção foi transformada por conjugação em Agrobacterium 
tumenfaciens. De posse da A. tumenfaciens contendo a seqüência de super-expressão, 
plantas de N. tabacum foram transformadas por inoculação dos discos foliares. Esta 
abordagem permitirá analisar as plantas transgênicas na presença ou ausência de agentes 
mutagênicos. Apoio Financeiro–CNPq, SINTEC/RN, BNB.  

Palavras chave: Reparo por Excisão de Bases, AP endonuclease, Cana-de-açúcar  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0262  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO IN SILICO DE PRIMERS PARA DETECÇÃO DE GENES 
ENVOLVIDOS NA BIODEGRADAÇÃO HIDROCARBONETOS.  
ALUNO: LUDOVICO MIGLIOLO (04312172463)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
  
 
Resumo:  

Espécies de bactérias anaeróbias, aeróbias e facultativas apresentam capacidade de 
degradar compostos xenobióticos como benzeno, xileno e carbazol, sendo de interesse para 
estudos quanto à biorremediação, refino e exploração de petróleo. Neste trabalho 
realizamos um levantamento de genes pertencentes aos operons car e xyl, envolvidos 
respectivamente nas rotas de degradação de carbazol e xileno, em bancos mundiais de gene 
e proteínas, como o Genbank e KEGG, visando à obtenção de seqüências nucleotídicas e 
peptídicas, para realização de análises comparativas e desenho de primers que possam ser 
usados em reações de PCR, aplicáveis a detecção e diagnóstico da ocorrência de 
biodegradação em amostras contendo óleo. A busca em bancos de dados foi feita a partir de 
similaridade com seqüências de genes dos operons car e xyl já conhecidas. Os genes que se 
mostraram mais conservados e cujos produtos estavam em pontos chaves nas rotas de 
biodegradação foram selecionados para o desenho de primers. As seqüências obtidas foram 
analisadas através de alinhamentos múltiplos, e as regiões mais conservadas e com menor 
grau de degeneração serviram de base para obtenção de primers genéricos. Até o momento, 
foram obtidos 5 pares de primers, com potencial para diagnóstico de diferentes genes das 
rotas de degradação do carbazol e xileno, presentes tanto em bactérias gram positivas, 
como Bacillus, Janthinobacterium e Rhodococcus, e gram negativas como Pseudomonas, 
Sphingomonas.  

Palavras chave: Biodegradação de petróleo, operon car, operon xyl  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0266  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DOS GENES ASSOCIADOS AO PROCESSO DE 
FLORAÇÃO EM TOMATEIRO  
ALUNO: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
  
 
Resumo:  

O processo de floração é a finalização da atividade meristemática do ápice vegetativo do 
sistema caulinar. Mudanças estruturais e fisiológicas ocorrem durante esse período e 
implicam na transformação do ápice vegetativo em reprodutivo, podendo ser influenciadas 
por vários agentes, promovendo modificações na dimensão, organização do ápice e 
iniciação das peças florais. O objetivo deste trabalho consiste numa análise in silico dos 
genes associados a floração em tomate (L. esculentum) utilizando como base os genes 
encontrados em A. thaliana. Como metodologia foi utilizado as seqüências presentes no 
banco de dados de A. thaliana para buscar seqüências homólogas em banco de dados de 
tomate e sendo realizados alinhamentos de nucleotídeos e aminoácidos para a construção de 
árvores filogenéticas. Como resultados foram encontrados, para o gene AGAMOUS de A. 
thaliana, seis seqüências com um valor de 8e-13, para o gene APETALA1 foram 
encontradas vinte e seis seqüências com um valor de 2e-13, para o gene APETALA2 foram 
encontradas três seqüências com um valor de 8e-76, para o gene CAWLIFLOWER foram 
encontradas três seqüências com 8e-13. Pode-se assim inferir que há uma homologia dos 
genes encontrados em tomate com os genes associados ao processo de floração de A. 
thaliana, sugerindo que os mecanismos de regulação genética desse processo em tomate são 
similares aos de A. thaliana.  

Palavras chave: Genes, Floração, L. esculentum  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0275  
TÍTULO: INVENTÁRIO E DIAGNÓSTICO DOS SQUAMATA DO PARQUE 
ESTADUAL DAS DUNAS DE NATAL-RN  
ALUNO: CAROLINA Mª C. A. LISBOA (04929542405)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
  
 
Resumo: 

O Parque Estadual das Dunas do Natal é uma área de dunas costeiras, que recebe influência 
florística e faunística de diferentes Domínios Morfoclimáticos, especialmente da Mata 
Atlântica. Apesar de constituir uma área de preservação e abrigar uma rica herpetofauna, 
incluindo uma espécie endêmica recentemente descrita (Coleodactylus natalensis), o Parque 
encontra-se sob ameaça, principalmente devido às trilhas constantemente exploradas e/ou 
proximidade com áreas de crescente urbanização. Utilizando como paradigma o estudo 
efetuado há vinte anos, objetiva-se efetuar um diagnóstico sobre o estado atual da riqueza 
de espécies de lagartos e serpentes e, indiretamente, da conservação destas e do 
ecossistema. Estão sendo efetuadas excursões mensais, através de três transecções 
percorridas no sentido continente-costa, registrando-se a ocorrência e distribuição por 
habitat das espécies. Coletas manuais eventuais são efetuadas para confirmação das 
espécies, utilizando-se métodos taxonômicos e literatura especializada. De fevereiro a 
agosto de 2004 foram observados e/ou coletados 6 espécies: Cnemidophorus ocellifer (1), 
Coleodactylus natalensis (13), Gymnodactylus darwini (3), Hemidactylus mabouia (3), 
Mabuya sp. (1) e Tropidurus hispidus (1). Estes resultados não permitem conclusões, 
especialmente porque as coletas estiveram prejudicadas pela interdição do referido Parque.  

Palavras chave: squamata, Parque Estadual das Dunas do Natal-RN, Inventário  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0277  
TÍTULO: ESTUDO DO POLIMORFISMO DO SÍTIO DE RESTRIÇÃO MSPI NO 
INTRON 6 DO GENE DA P53 NA POPULAÇÃO DE NATAL-RN  
ALUNO: TATIANA MEDEIROS GALVÃO (01193356466)  
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: THALES ALLYRIO ARAÚJO DE MEDEIROS FERNANDES 
(02751517439)  
  
 
Resumo:  

O gene da proteína supressora tumoral p53, TP53, está freqüentemente alterado na maioria 
dos cânceres humanos. Polimorfismos do TP53 têm sido associados a um maior risco de 
desenvolvimento de determinados tipos de cânceres e estudos recentes têm sugerido 
diferenças funcionais entre estes. O TP53 apresenta um polimorfismo de sítio de restrição 
para a enzima MspI no intron 6. Estudos populacionais têm demonstrado que a ausência ou 
presença do sítio de restrição, representados pelos alelos A1 e A2 respectivamente, é 
significantemente diferente entre as populações de regiões distintas e grupos étnicos de uma 
mesma região. Este estudo objetivou determinar a freqüência deste polimorfismo na 
população de Natal-RN. O DNA obtido de sangue periférico de voluntários foi amplificado 
pela Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) e os amplicons obtidos digeridos com a 
enzima de restrição MspI. Foram analisados 21 eurobrasileiros e 29 afromiscigenados. Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as freqüências alélicas dos 
dois grupos (teste de Fisher, p = 0,5131). As freqüências genotípicas observadas para a 
amostra total foram 2% A1A1, 16% A1A2 e 82% A2A2, estando os resultados de acordo 
com o esperado para o equilíbrio de Hardy-Weimberg. 
Financiamento: Fundeci/BNB  

Palavras chave: polimorfismo, população, gene p53  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0279  
TÍTULO: EFEITO ANTIOXIDANTE DE UM CHÁ DE ESPECIARIAS SOBRE 
DESPORTISTAS DA CIDADE DE NATAL/RN  
ALUNO: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
  
 
Resumo:  

Diante da importância dos compostos fenólicos de chás para a saúde, o presente trabalho 
objetivou avaliar a peroxidação lipídica do plasma de 20 desportistas de aventura de 
Natal/RN. Com isso foi avaliado que a suplementação de 1g de chá/dia não foi satisfatório 
estatisticamente (p = 0,6126) para se atingir o efeito antioxidante esperado, devido à grande 
variabilidade inter-grupal ocorrida, apresentando coeficientes de variância em torno de 
43%, 47%, 36% e 20% para os grupos controle, experimental t0, experimental t1 e 
experimental t2, respectivamente. Assim, os indivíduos sofreram alterações intrapessoais, 
pois 30% dos indivíduos suplementados responderam positivamente ao chá, 10% diminuiu 
e no segundo mês aumentou a peroxidação, 30% não sofreu alteração alguma e 30% até 
aumentou a peroxidação. Contudo, como não se pode avaliar essa variável isoladamente, 
foi verificado então, os perfis lipídico e dietético desses indivíduos, destacando um baixo 
consumo de AGMI, quando comparado aos ácidos graxos saturados, além de um aumento 
no consumo de colesterol na dieta, dados estes que podem interferir na peroxidação 
lipídica. Sugere-se, assim, uma segundo protocolo com uma dosagem maior de chá ou um 
maior tempo de suplementação, bem como um maior controle dietético.  

Palavras chave: chá, antioxidante, fenólicos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0286  
TÍTULO: POTENCIAL ANTIMICROBIANO DA QUITOSANA COMO AGENTE 
QUÍMICO NA ODONTOLOGIA  
ALUNO: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)  
CO-AUTOR: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)  
CO-AUTOR: KELLY PATRIZA LIMA DE OLIVEIRA (87727773468)  
 
 
Resumo:  

O uso de agentes antimicrobianos na cavidade oral para prevenir doenças é bastante comum 
atualmente, apesar de possuírem largo espectro, podendo alterar o equilíbrio ecológico do 
meio bucal. Tentando-se encontrar um produto mais específico e possuindo a mesma 
qualidade dos já utilizados, vem-se usando quitosana como agente alternativo de ação 
química. Partindo dessa idéia, fez-se uma revisão sistemática acerca do uso da quitosana 
em suas diversas formas como antimicrobiano na cavidade oral, através de buscas na 
MEDLINE. Na primeira, usou-se “chitin” ou “chitosan” e “bacteria” ou “bacterial” ou 
“bacterian” ou “bacteriana” ou “bacterianas” ou “bacterias” como palavras, incluindo-se 
estudos em humanos e idiomas inglês, espanhol e português. Na segunda, “chitin” ou 
“chitosan”, “antimicrobial” e “oral” como palavras; e na terceira, “antimicrobial” e 
“chitosan” ou “chitin” como palavras e “bochechos” como descritor de assunto. 
Selecionaram-se 6 de 60 referências na primeira busca; 3 de 4 na segunda, sendo 2 
repetidas da primeira; e 1 referência na terceira. Realizaram-se ainda buscas manuais, 
selecionando-se 4 artigos. Na maioria desses estudos, a quitosana exerce ação 
antimicrobiana sobre microrganismos da cavidade oral, agindo sozinha ou combinada à 
clorexidina. Justifica-se, portanto, uma maior investigação dessa fibra enquanto agente 
quimioterápico no ambiente clínico odontológico, na medida que aparece como um produto 
natural desencadeando menos efeitos colaterais.  

Palavras chave: Quitosana, Ação antimicrobiana, Bactérias orais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0289  
TÍTULO: ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DOS FÊMURES DE RATOS 
DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS SUPLEMENTADOS COM CÁLCIO, FÓSFORO E 
VITAMINA E.  
ALUNO: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)  
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)  
CO-AUTOR: MARCELA ABBOTT GALVÃO URURAHY (04530627411)  
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
 
 
Resumo:  

A osteopenia é uma das complicações decorrentes do diabete mellitus(DM), tanto em 
humanos como em animais experimentais.Considerando-se que as deficiências nutricionais 
influenciam no nível do estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia, estudos recentes 
sugerem que a suplementação com vitaminas antioxidantes é benéfica para prevenir certas 
complicações do DM. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da 
suplementação com minerais(cálcio e fósforo) e vitamina E em ratos diabéticos 
experimentais por estreptozotocina durante o período de 90 dias, a partir da análise 
histomofométrica na região metadiafisária dos fêmures dos animais, visando determinar a 
espessura média das trabéculas ósseas bem como a distância entre as mesmas e o volume 
trabecular ósseo(VOT). Foram utilizados ratos machos(250-350 g) sendo o diabetes 
induzido por estreptozotocina(45 mg/Kg corporal i.p.). Os animais foram divididos em: 
controles, diabéticos e diabéticos suplementados 0,5 vezes em cálcio(6,24 g/Kg) e em 
fósforo(6,54 g/Kg) e 20 vezes em vitamina E(3 g/Kg da dieta).Foi observado a recuperação 
da distância intertrabecular e da espessura trabecular óssea presente na região 
metadiafisária dos fêmures dos animais suplementados, bem como um aumento do VOT, 
indicando uma redução da perda de massa óssea causada pela condição do DM.Os 
resultados obtidos indicam que a suplementação com minerais e vitamina E é capaz não só 
de prevenir mas de recuperar a condição de osteopenia associada ao DM.  

Palavras chave: diabetes, osteopenia, suplementação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0290  
TÍTULO: EFEITO DO DIABETES MELLITUS NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA: 
ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DOS FÊMURES DE RATOS DIABÉTICOS 
EXPERIMENTAIS  
ALUNO: LUCIANA LARISSA FONSECA LOPES (01069550477)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
  
 
Resumo:  

Embora a osteopenia tem sido freqüentemente associada ao diabetes mellitus, a patogênese 
da osteopenia diabética não está totalmente elucidada. Neste sentido, várias possibilidades 
são relatadas como alterações no metabolismo mineral e ósseo e do diversificado grupo de 
fatores envolvidos na regulação da remodelagem óssea. Este trabalho tem por objetivo 
avaliar durante o período de 120 dias, a osteopenia diabética em ratos wistar fêmeas através 
da análise histomorfométrica utilizando o microscópio Nikon labophot-2A, e da densidade 
mineral óssea (DMO), medida por absorsiometria de raio-x de dupla energia (DEXA; lunar 
DPX radiation corp., Madison, WI). Ratos wistar fêmeas com ciclo estral regular foram 
divididos em dois grupos: controle (n =16) e diabético experimental com aloxana (i.p. 120 
mg/kg) (n =20). Foram considerados diabéticos os animais que apresentaram glicemia >250 
mg/dL. Os resultados revelaram um aumento de cerca de 3 vezes, na distância 
intratrabecular do fêmur de ratos diabéticos quando comparados aos controle. A espessura 
trabecular apresentou-se diminuída em cerca de 2 vezes. As medidas da DMO tanto na área 
metadiafisária quanto na área total do fêmur dos animais diabéticos encontravam-se 
reduzidas embora sem diferenças significativas entre os grupos analisados. Estes resultados 
sugerem que a osteopenia está associada ao estado de diabetes sendo caracterizada por uma 
alteração do turnover ósseo com prevalência da reabsorção sobre a formação óssea.  

Palavras chave: diabetes, osteopenia, metabolismo ósseo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0291  
TÍTULO: PERFIL DOS USÚARIOS DE CREATINA EM ACADEMIAS DE GINÁTICA 
DA ZONA SUL DE NATAL  
ALUNO: DIANA QUITÉRIA CABRAL FERREIRA (04774155470)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: GISLAINE TCHARLIANE CARDOSO PEREIRA (04894938405)  
CO-AUTOR: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  
  
 
Resumo:  

A creatina é um tripeptídeo (arginil-glicil-metionina) encontrada em seres humanos, 
principalmente nos músculos, órgão onde pode ser fosforilada, dando origem a 
fosfocreatina. Nessa forma ela é armazenada e posteriormente, usada como fonte 
energética. Devido a essas características, recentemente, vem se destacando o uso da 
creatina pelos praticantes de atividades físicas. O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil 
dos usuários de creatina de academias da zona sul de Natal. Utilizou-se um formulário 
constituído de 17 perguntas (5 abertas e 12 fechadas). 507 pessoas foram intrevistadas, 
sendo que 17,55% delas fazian uso da creatina. A principal formulação farmacêutica 
utilizada foi a creatina em pó (87,1%), seguida pela creatina em cápsula (8,6%). A 
distribuição segundo o sexo mostrou que 78,65% dos usuários eram do sexo masculino. A 
principal faixa etária consumidora de creatina estava compreendida entre 20 - 38 anos 
(71%). Com relação a renda familiar, 92,13% dos consumidores posuiam uma renda acima 
de 5 salários mínimos. Apenas 5,17% dos usuários faziam utilização da creatina por 
indicação de algum profissional da área da saúde, contudo 95,51% deles fazia uso dessa 
substância com intenção de aumentar a massa muscular, e por conseguinte, a força e o 
desempenho atlético, os demais 4,49% dos usuários não tinham um objetivo fixo da 
utilização da creatina. Apenas 12,36 % dos usuários relataram efeito adversos a creatina 
(cefaléia, sede e problemas gastrointestinais).  

Palavras chave: Creatina, Suplemento alimentar, Ergogênicos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0294  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES NA 
CIDADE DO NATAL  
ALUNO: JULIANA COSTA REIS (71194690106)  
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404)  
CO-AUTOR: RICHARDSON OZHEAS BEZERRA CAMPOS (00913924466)  
CO-AUTOR: RAÍSSA ANIELLE SILVA BRANDÃO (00966200489)  
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO RODRIGUES (02872507418)  
 
 
Resumo:  

O crescente aumento do excesso de peso em crianças tem despertado interesse em todo 
mundo. Nos países em desenvolvimento, chega-se a cifras de 22,7% de obesos em áreas 
urbanas e 7,4% em áreas rurais. Em crianças, tem-se verificado a importância do 
diagnóstico precoce, no sentido de se prevenir doenças futuras nos adultos. Portanto, torna-
se cada vez mais relevante o conhecimento desta prevalência em crianças, a fim de se 
estabelecer estratégias de prevenção e controle, levando a condições de vida mais saudáveis 
e redução da morbimortalidade na idade adulta. O objetivo deste estudo é determinar a 
prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares da rede pública e privada de ensino da 
Cidade do Natal. Foi realizado estudo transversal, em amostra de escolares matriculados em 
escolas de diferentes regiões. Foi calculado o IMC, através da fórmula peso/estatura2. 
Sobrepeso = percentil IMC ≥ 85. Obesidade = percentil IMC ≥ 95. Foram estudados 1927 
crianças de 6 anos completos a 11 incompletos, sendo 51,1% do sexo masculino. Foram 
observadas prevalências de 11,1% para sobrepeso e 22,7% para obesidade. Das crianças 
com sobrepeso, 57,3% eram do sexo masculino e, daquelas com obesidade, 51,9%. Dentre 
os sobrepesos e obesos, 49,3% e 87,9%, respectivamente, eram de escolas privadas, 
Observou-se alta prevalência (33,8%) de escolares com excesso de peso. Houve maior 
prevalência de obesidade em escolas privadas.  

Palavras chave: Sobrepeso, Obesidade, Prevalência  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0298  
TÍTULO: INDUÇÃO DE CALOS EMBRIOGÊNICOS DE ALGODÃO (GOSSYPIUM 
HIRSUTUM) VARIEDADE CNPA 8H  
ALUNO: MARIANNE DE MÉLO ARRUDA CÂMARA (03211518444)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
 CO-AUTOR: KLEPTURA DE OLIVEIRA E SILVA (75109085404)  
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
 
 
Resumo:  

A cotonicultura mundial vem sofrendo perdas consideráveis devido às pragas que afetam a 
produtividade. O presente trabalho teve como objetivo a indução de calos embriogênicos de 
algodão via cultura de hipocótilos na cultivar CNPA 8H; com possível seleção de células de 
calo e plantas resistentes ao Fusarium oxysporium, causador da fusariose. As sementes 
trabalhadas foram obtidas da EMBRAPA(CNPA) Campina grande-PB; estas foram 
desinfestadas em álcool a 70% por 5 minutos, mergulhadas em hipoclorito de sódio a 2% 
por 20 minutos, em seguida enxaguadas 3 vezes em água destilada e esterilizada durante 
cinco minutos . Para a germinação estas foram inoculadas em frascos contendo água 
destilada estéril e papel filtro para suporte; cada recipiente contendo uma semente e dez 
repetições. Após dois dias de sua germinação, porções de hipocótilo (1cm) foram retirados 
e inoculados em meio MS (Murashige e Skoog, 1962) com 30 g/l de sacarose e 
suplementado com Kin e NAA, ambos com 1,5 mg/l destes, para indução de calos. Foram 
realizados três experimentos cada um com 10 repetições; os calos foram analisados quanto 
ao peso, a taxa de oxidação, de indução calogênica, e de sobrevivência. No terceiro 
experimento observou-se maior indução de calos com cerca de 60%. O primeiro 
experimento demonstrou maior aumento progressivo no peso. Os experimentos 
apresentaram taxas semelhantes para o processo de oxidação. Observou-se baixa taxa de 
sobrevivência dos explantes em conseqüência do índice de oxidação.  

Palavras chave: Embriogênese, Algodão, Calos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0299  
TÍTULO: INDUÇÃO EMBRIOGÊNICA DE ALGODÃO(GOSSYPIUM HIRSUTUM L) 
IN VITRO NAS VARIEDADES CNPA 97668, CNPA 98647, CNPA 9805941  
ALUNO: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: MARIANNE DE MÉLO ARRUDA CÂMARA (03211518444)  
CO-AUTOR: KLEPTURA DE OLIVEIRA E SILVA (75109085404)  
 
 
Resumo:  
 

Devido a sua resistência à seca a cultura algodoeira é importante opção para cultivo em 
regiões semi-áridas, fixando o homem ao campo, gerando emprego e renda em todos os 
setores. É, portanto, atividade de grande importância social e econômica. Tendo em vista o 
melhoramento genético com uso da cultura de tecidos, objetivou-se neste estudo a indução 
de calos para possível regeneração de plantas resistentes ao Fusarium. Inicialmente foram 
utilizadas sementes de algodão das variedades CNPA 97668, CNPA 98647 e CNPA 
9805941, obtidas da Embrapa(CNPA); Campina Grande-PB; para testes de germinação e 
conseqüente obtenção dos explantes(hipocótilos). Logo após a germinação das sementes 
em frascos de 300ml contendo 30 ml de água destilada e esterilizada, retirou-se explantes 
de hipocótilos com aproximadamente 1cm, os quais foram inoculados em meio de cultura 
MS (Murashige& Skoog, 1962), suplementado com 1,5mg/L de kinetina e 1,5mg/L de 
ANA. Na realização deste trabalho utilizou-se um explante para cada variedades e 10 
repetições. A indução embriogênica foi observada por um mês e realizado subcultivos dos 
calos no mesmo meio a cada trinta dias em um período de três meses, observou-se alta taxa 
de germinação das sementes na cultivar CNPA 9805941, enquanto as demais CNPA 97668 
e CNPA 98647 com 73,33% e 76,66% respectivamente, quanto a indução de calos a 
variedade CNPA 97668 demonstrou maior índice de indução(34,66%) ; todas as variedades 
trabalhadas apresentaram elevada oxidação. 

Palavras chave: Gossypium, explante, cultivar  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0301  
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE GOMAS DE 
MANDIOCA COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE NATAL – RN.  
ALUNO: KATYA ANAYA JACINTO (04708013442)  
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)  
 
 
Resumo:  

A fim de se conhecer as condições higiênico-sanitárias e características físico-químicas das 
gomas de mandioca comercializadas na cidade de Natal-RN, para avaliar a qualidade do 
produto que vem sendo consumido pela população local, foram realizadas análises de 
umidade, pH, acidez total titulável, fração cinzas, assim como contaminação por 
Coliformes a 45ºC, Bacillus cereus, Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp. 
Foram adquiridas 2 amostras em supermercados, embaladas e devidamente rotuladas, e 3 
em feiras livres, embaladas no local de comercialização, sendo coletados 4 diferentes lotes 
de cada uma das amostras. Como resultados, pôde-se verificar que houve diferenças de 
composição entre as amostras, mesmo nos lotes daquelas de mesma procedência. Os 
elevados valores de umidade encontrados demonstram ser a goma de mandioca um produto 
de grande susceptibilidade à proliferação de microrganismos. A fração de cinzas encontra-
se dentro dos limites permitidos, bem como os valores para acidez titulável. A presença de 
coliformes, Bacilus cereus e Staphylococus coagulase positiva em níveis não aceitáveis nas 
gomas dos dois tipos de estabelecimentos, principalmente nas feiras livres, sugere que seu 
processamento, manipulação e acondicionamento são realizados com inadequados padrões 
de higiene.  

Palavras chave: goma de mandioca, contaminação, características físico-químicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0305  
TÍTULO: INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA HEMOFILIA: REVISÃO 
SISTEMÁTICA DA LITERATURA  
ALUNO: DAISY AMORIM (03474605429)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: THAISY ARAUJO (03594057461)  
  
 
Resumo:  

A hemofilia consiste em uma deficiência dos fatores VIII e IX da coagulação. Seu 
tratamento vem despertando o interesse da fisioterapia, devido ao grave comprometimento 
no sistema osteomioarticular, que pode comprometer as funções básicas do indivíduo, 
como a marcha, atividades de vida diária, laborativas e de lazer. Este trabalho se propõe a 
investigar na literatura atual os principais estudos que abordam as intervenções 
fisioterapêuticas no tratamento da sintomatologia clínica de pacientes com hemofilia. Para 
isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, entre 2003 e 2004, utilizando bases de dados 
BIREME, PUBMED, ELSEVIER, WFH, WHO e outros, incluindo artigos publicados 
desde janeiro de 1990. Concluiu-se que os principais recursos fisioterapêuticos utilizados 
na prevenção, tratamento e reabilitação das conseqüências clínicas da hemofilia 
constituíram o repouso por curto período associado à terapia com fator de reposição; a 
proteção articular por meio de órteses e através do reforço muscular, enfatizando-se 
exercícios isométricos, com evolução gradual para exercícios ativos, resistidos e 
proprioceptivos; a mobilização das articulações; o uso de recursos eletrotermoterápicos e, 
por fim, a prática de atividades físicas. Contudo, apesar de não se encontrar dados 
consistentes sobre a eficácia destes recursos, pôde-se observar que a fisioterapia é 
considerada um componente essencial no contexto global da assistência à saúde dos 
pacientes hemofílicos.  

Palavras chave: Hemofilia, Fisioterapia, Recursos Fisioterapêuticos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0307  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE OCLUSOPATIAS EM ESCOLARES DA CIDADE DO 
NATAL: UM ESTUDO PILOTO NAS DENTIÇÕES DECÍDUA, MISTA E 
PERMANENTE  
ALUNO: ALINNE SILVA BANDEIRA (01254487409)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: REJANE (1400890)  
CO-AUTOR: DENISE TAVARES CÂMARA (97013820059)  
CO-AUTOR: ARTHUR COSTA RODRIGUES FARIAS (00941880419)  
 
 
Resumo:  

O objetivo desse estudo piloto foi avaliar a prevalência de oclusopatias na dentição decídua, 
mista e permanente em pré-escolares da cidade do Natal-RN, investigando as possíveis 
associações desses problemas com fatores sócio-demográficos, tais como: sexo, idade e 
tipo escolar (particular e pública). A amostra, do tipo randomizada, foi constituída por 90 
crianças de ambos os sexos, nas idades de 5, 8 e 12 anos, pertencentes à rede pública e 
privada de ensino. A presença ou não de associação entre as variáveis foi verificada através 
do teste do Qui-quadrado, adotando-se o nível de significância de 5%. O diagnóstico de 
oclusopatias foi realizado por examinadores, previamente calibrados, sendo esta 
categorizada em presente quando existia qualquer desvio da oclusão normal. A prevalência 
de oclusopatias foi, respectivamente, de 72,7%, 68% e 67% para as idades de 05, 08 e 12 
anos. As oclusopatias mais prevalentes aos 05, 08 e 12 anos foram, respectivamente a 
mordida aberta anterior (23%), a sobressaliência positiva (47%) e o apinhamento dentário 
(53%). A relação molar mais prevalente foi a classe II para as idades de 8 (64,7%) e 12 
anos (53%). A relação terminal dos segundos molares decíduos mais freqüente aos 5 anos 
foi o degrau mesial (68%). Não houve associação positiva entre as variáveis desse estudo 
(p>0,05). A alta prevalência de oclusopatias desse estudo reforça a necessidade de mais 
pequisas para o conhecimento das reais necessidades de tratamento dessa população.  

Palavras chave: Epidemiologia, oclusopatia, ma oclusão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0316  
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 
QUANTO AO PARTO  
ALUNO: CRISTIANE MEIRICE MARQUES DA SILVA (03125093406)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA (03950723447)  
CO-AUTOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)  
  
 
Resumo:  

Valores, comportamentos e atitudes relativas à dor são adquiridos no processo de 
aculturação, onde, família e métodos de educação infantil exercem papel fundamental no 
desenvolvimento de condutas relacionadas à dor. Nessa dimensão cultural, meninas 
crescem atemorizadas com a idéia da dor de parto. Conhecedoras da síndrome do medo que 
rodeia mentes de mulheres quanto ao parto motivou a realização desta pesquisa, 
objetivando conhecer vivências e expectativas de estudantes mulheres quanto ao parto, 
através de suas representações sociais. Estudo descritivo com abordagem qualitativa, 
questionando-se 25 estudantes do 7º período da Graduação em Enfermagem/UFRN, com 
idade entre 21 e 24 anos. As expectativas dessas estudantes quanto ao parto antes de terem 
a experiência no campo prático, foram representadas por processo doloroso, sofrido e 
apavorante de ser assistido; traz curiosidade, ansiedade e desejo em saber cuidar da 
parturiente durante o trabalho de parto. Após a vivência em campo prático, essas 
expectativas foram representadas pelo significado da beleza e fisiologia do parto normal, 
porém algumas ainda prefiram a cesárea, pelo processo traumático e doloroso do parto 
normal. Conclui-se, que as representações das estudantes são carregadas de sentimentos 
marcados pelo simbolismo no evoluir dos tempos, decorrentes de outras representações 
anteriormente elaboradas, permitindo visualizar o parto normal como fator de sofrimento 
criativo ou sofrimento patogênico.  

Palavras chave: Parto, Estudantes, Representações sociais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0319  
TÍTULO: EXPRESSÃO DA TENASCINA E FIBRONECTINA EM LESÕES 
PROLIFERATIVAS NÃO-NEOPLÁSICAS DE MUCOSA ORAL.  
ALUNO: KATARINA SOARES PIRES (01244746401)  
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)  
CO-AUTOR: GUSTAVO PINA GODOY (85762997472)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420)  
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)  
 
 
Resumo:  

Os tecidos da cavidade oral são freqüentemente acometidos por inúmeras patologias e 
dentre estas, encontram-se as lesões proliferativas não neoplásicas. Merece destaque nesse 
grupo: o granuloma piogênico, a lesão Periférica de células gigantes, o fibroma ossificante 
periférico e a hiperplasia fibrosa. Objetivando detectar diferenças significativas na 
distribuição espacial e intensidade de expressão de proteínas da matriz extracelular 
(especialmente na fibronectina e tenascina) foram utilizados 05 espécimes das lesões 
supracitadas e 05 espécimes de mucosa oral normal, submetidos à técnica da imuno-
histoquímica da streptoavidina-biotina, utilizando-se anticorpos anti-tenascina e anti-
fibronectina. A expressão da tenascina-C e da fibronectina foi observada na interface 
epitélio-conjuntivo, com variações dentro do grupo de lesões; forte expressão da tenascina-
C foi verificada próximo a vasos sanguíneos, enquanto as células gigantes da lesão 
periférica de células gigantes foram negativas tanto para tenascina-C como para a 
fibronectina; padrões de expressão reticular, fibrilar e fibroreticular foram visualizados 
tanto para tenascina C quanto para fibronectina. Concluímos que a expressão das proteínas 
avaliadas é variável dentro do grupo de lesões não permitindo estabelecer diferenças 
significativas entre as mesmas.  

Palavras chave: TENASCINA, FIBRONECTINA, LESÕES PROLIFERATIVAS NÃO 
NEOPLÁSICAS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0331  
TÍTULO: ICTIOFAUNA DA ORDEM PERCIFORMES DO LITORAL DE PONTA 
NEGRA E A PRODUÇÃO PESQUEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (03552707492)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: JOSÉ TICIANO ARRUDA XIMENES DE LIMA (91656702487)  
  
 
Resumo:  

Os peixes do litoral contribuem na produção pesqueira do Rio Grande do Norte, que possui 
um litoral de 410 Km de extensão onde estão localizados 25 municípios e 83 comunidades 
pesqueiras, havendo uma grande diversidade de peixes. Realizou-se este trabalho de 
pesquisa com objetivos de investigar a composição da ictiofauna da região do litoral de 
Ponta Negra, alem de avaliar a biometria dos peixes coletados e analisar os dados de 
produção pesqueira do Estado. As coletas foram realizadas durante o período de agosto de 
2003 a julho de 2004, e os peixes foram capturados artesanalmente com o auxilio de rede 
de arrasto de pescadores. Após da captura os exemplares foram numerados, pesados e 
dissecados. Os resultados mostram que foram encontradas 28 espécies de peixes 
distribuídas em 5 ordens e 15 famílias. As 5 ordens registradas foram: Clupeiformes, 
Siluriformes, Pleuronectiformes, Polynemiformes e Perciformes. A ordem Perciformes foi 
estudada detalhadamente, que apresentou 10 famílias, onde foi registrada três espécies: 
judeu, Menticirrhus americanus, tibiro, Oligoplites saurus e serra, Scomberomorus 
brasilienses. A produção de peixes do Estado do Rio Grande do Norte variou de 8.859,6 
toneladas em 1998, 10.325,8 toneladas em 1999, 10.161,9 toneladas em 2000, 11.411,0 
toneladas em 2001 e 14.195,0 toneladas em 2002. O Estado produziu em uma média 
16.097 toneladas de peixes por ano, representando um aumento de 22,2% durante o período 
de 2002 se comparado a 2001. 

 

Palavras chave: Peixes Perciformes, Litoral de Ponta Negra, Produção Pesqueira do RN  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0332  
TÍTULO: POLISSACARÍDEOS ANTICOAGULANTES DE ALGAS MARINHAS  
ALUNO: LENDRO SILVA COSTA (04647720446)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: EDUARDO HENRIQUE CUNHA DE FARIAS (01164378473)  
CO-AUTOR: IVAN RUI LOPES DE ALBUQUERQUE (91237386420)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
 
 
Resumo:  

Vêm sendo atribuídas inúmeras atividades farmacológicas a vários polissacarideos 
sulfatados (PS) de algas marinhas, destacando-se a atividade anticoagulante, contudo 
poucas algas do litoral do Rio grande do Norte tiveram seus PS analizados com relação a 
essa atividade. O objetivo desse trabalho foi extrair frações polissacaridicas de algas do 
Estado ainda não estudadas e analisar a atividade anticoagulante das frações obtidas. As 
algas (Caulerpa prolifera, Codium isthmocladium, Spatoglossum schröederi e Amansia 
multifida), foram coletadas, secas e trituradas. Do pó obtido, extraiu-se os PS por 
proteólise. A solução resultante foi, então, fracionada com volumes crescentes de acetona, 
obtendo-se, assim, as frações polissacarídicas. Essas foram submetidas a quantificação de 
polissacarídeos, proteínas, sulfato e eletroforese em gel de agarose. Aquelas que 
apresentaram PS foram analizadas como anticoagulantes, utilizando-se kits comerciais de 
tempo de tromboplastina parcial ativada (APTT) e tempo de protrombina (PT). Apenas os 
polissacarídeos das algas verdes C.prolifera e C.isthimocladium apresentaram atividade 
anticoagulante para o teste de APTT. A fração F0,9 da alga C.isthmocladium foi a que 
mostrou a maior atividade, quase triplicando o tempo de coagulação em relação ao 
controle. Nenhuma fração apresentou a atividade para o teste de PT. Os resultados 
indicaram que os PS anticoagulantes encontrados possuem sítios de ação localizados na via 
intrínseca da coagulação.  

Palavras chave: Fucanas, Galactanas, Mucilagens bioativas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0336  
TÍTULO: ESTUDO DESCRITIVO DA DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL  
ALUNO: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)  
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)  
CO-AUTOR: PEDRO FLÁVIO DE OLIVEIRA BATISTA (05161656409)  
CO-AUTOR: WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES (01070486477)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
 
 
Resumo:  

OBJETIVO: avaliar incidência e forma clínica mais freqüente da Doença Trofoblástica 
Gestacional (DTG) e sua evolução. METODOLOGIA: realizado estudo retrospecto em 39 
prontuários de pacientes acompanhadas no Ambulatório entre janeiro de 2002 a julho de 
2003. Avaliou-se idade, número de gestações, diagnóstico histológico, antecedentes de 
DTG, tempo de regressão do b-HCG e realização de quimioterapia ou histerectomia. 
RESULTADOS: a incidência de DTG na MEJC foi de 2,7 casos para cada mil 
procedimentos obstétricos. Nas pacientes com DTG, os seguintes diagnósticos histológicos 
foram encontrados: mola hidatiforme incompleta (38,5%), restos placentários hialinizados 
(10,2%), mola hidatiforme (10,2%), degeneração hidrópica (5,1%), vesículas peroliformes 
(5,1%), mola hidatiforme completa (2,6%), mola invasiva (2,6%) e coriocarcinoma (2,6%); 
e 23,1% teve diagnóstico ecográfico confirmado pelo b-HCG. Dentre os casos, 53,9% 
estavam na faixa etária de 18 a 28 anos, 35,9% eram primigestas e 43,6% eram nulíparas. O 
tempo médio de regressão do b-HCG até atingir valores negativos foi de 7,9 semanas, 
variando de 2 a 26 semanas, sendo que 23,1% não regrediu sem quimioterapia (18,0%) ou 
histerectomia (5,1%). Verificou-se que 5,1% das pacientes apresentaram mola recidivante. 
CONCLUSÕES: Observou-se com este estudo, a necessidade de um melhor 
acompanhamento das pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional, devido à alta 
incidência encontrada e pelo risco de malignização da patologia.  

Palavras chave: Doença Trofoblástica Gestacional, Gestantes, b-HCG  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0338  
TÍTULO: ESFORÇO FÍSICO DO COMPORTAMENTO DE CARREGAR VERSUS 
NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA EM MACHOS DE SAGÜI, CALLITHRIX 
JACCHUS.  
ALUNO: SILVIA BEATRIZ FONSECA DE MELO (03396160401)  
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)  
  
 
Resumo:  

Os calitriquídeos formam uma família de primatas do Novo Mundo, na qual todos os 
membros do grupo social cuidam dos filhotes desde seu 1ª. dia de vida. O comportamento 
de carregar está associado a seu sistema de organização social, e com a variação nos níveis 
circulantes de prolactina (PRL). Para entender a relação entre a PRL e o esforço físico 
envolvido no carregar em calitriquídeos, 6 machos adultos de sagüi, Callithrix jacchus, com 
e sem experiência no cuidado, foram submetidos a 4 condições de simulação do carregar, 
com os animais vestindo coletes de brim sem a adição de peso (a), vestindo coletes com a 
adição de 30 (b), 60 (c) e 90 (d) gramas, por 30 minutos. Amostras de sangue (1ml) foram 
obtidas após cada observação, por punção da veia femural. Os níveis de PRL foram 
medidos pelo método radioimunoensaio (RIA). Considerando que o perfil da PRL é 
modulado pelo estresse, e que o carregar é uma atividade energeticamente custosa, já que 
os filhotes recém-nascidos tem 24% do peso de um adulto, espera-se que cuidadores 
experientes apresentem níveis mais baixos de PRL a medida que o peso carregado aumente. 
Por outro lado, cuidadores inexperientes, por estarem participando do cuidado pela primeira 
vez, apresentarão níveis mais elevadas de PRL com o aumento da carga. 
 
Apoio: CNPq, NIH, USP, UFRN 

Palavras chave: Prolactina, Cuidado, Calitriquídeos  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0339  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS CENTROS CIRCADIANOS 
DO MOCÓ (KERODON RUPESTRIS)  
ALUNO: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)  
  
 
Resumo:  

O sistema de temporização circadiana é um sistema neural responsável pela regulação dos 
ritmos circadianos, tendo como principais componentes o núcleo supraquiasmático (NSQ), 
um marcapasso circadiano, e o folheto intergeniculado (FIG), um modulador do NSQ. 
Objetiva-se caracterizar estes centros no cérebro do mocó, um roedor habitante da região 
Nordeste Brasileira. Após fixação, o encéfalo de um mocó fêmea adulto foi seccionado por 
congelação, sendo obtidas 06 séries de secções frontais de 30 mm através do NSQ e do 
FIG. As secções de uma série foram coradas pelo método de Nissl com o corante thionina. 
As demais séries foram submetidas a reações imuno-histoquímicas para polipeptídeo 
intestinal vasoativo (VIP), neurofisina (NPHI), neuropeptídeo Y (NPY), serotonina (5-HT) 
e proteína acídica fibrilar glial (GFAP). O Nissl mostrou o NSQ como um grupamento 
neuronal densamente corado, acima do quiasma óptico e de cada lado do terceiro 
ventrículo. Foram vistos neurônios positivos para NPHI e terminais imunorreativos a NPY 
e 5-HT. Imunorreatividade a GFAP estava presente no NSQ, confundindo-se com a 
marcação das regiões hipotalâmicas adjacentes. Pelo Nissl reconheceu-se o FIG como uma 
fina lâmina de tecido entre os núcleos geniculados laterais dorsal e ventral, onde foram 
vistos neurônios imunorreativos a NPY e terminais a 5-HT e também imunorreatividade a 
GFAP. Os resultados apontam semelhanças na organização dos centros circadianos do 
mocó com relação a outras espécies de roedores.  

Palavras chave: mocó, núcleo supraquiasmático, folheto intergeniculado  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0340  
TÍTULO: A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES A 
FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES A FORMAÇÃO 
DO ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES A FORMAÇÃO DO 
ENFERMEIRO NA PERCEPÇÃO DE DISCENTES  
ALUNO: LAURIANA MEDEIROS E COSTA (03697809490)  
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  
  
 
Resumo:  

O estudo trata das concepções de discentes concluintes do Curso de Graduação em 
Enfermagem da UFRN acerca do processo de formação. Tem como objetivo identificar o 
perfil do aluno concluinte e conhecer sua visão sobre a própria formação, identificando os 
pontos de convergência e divergência com relação ao projeto político-pedagógico do curso, 
como forma de contribuir com este projeto. Trata-se de estudo analítico de natureza quali-
quantitativa, utilizando questionário e grupo focal, com a participação de 18 alunos. A 
coleta de dados ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2004, sendo os dados analisados 
conforme a análise de conteúdo das falas e aporte teórico acerca do tema estudado. Os 
alunos expressaram que o processo de formação mostra-se ainda pautado numa visão 
cartesiana e biologicista, resultando numa forte fragmentação dos saberes, desde o ciclo 
básico (pré-profissional) até o ciclo profissional. Destacaram que, muitas vezes, são 
utilizadas metodologias ultrapassadas e uma forma de avaliação que privilegia a 
memorização em detrimento da compreensão e de uma visão crítica. Ressaltaram ainda, a 
dificuldade de acesso ao Hospital Universitário Onofre Lopes para estágio extracurricular. 
Conclui-se que o discurso dos concluintes demonstra criticidade acerca da realidade 
educacional e aponta para uma formação fragmentada e dicotômica, divergente, portanto, 
da proposta preconizada pelo projeto político-pedagógico do curso.  

Palavras chave: Enfermagem, Formação, Discentes  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0343  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTRESSE, ESCORES DE ANSIEDADE E 
SENTIMENTOS RELACIONADOS À INFERTILIDADE CONJUGAL: ESTUDO 
ENVOLVENDO DIFERENTES METODOLOGIAS  
ALUNO: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)  
CO-AUTOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA (00082593485)  
 
 
Resumo:  

OBJETIVOS: avaliar o estresse e ansiedade em mulheres inférteis, correlacionar esses 
aspectos com fatores de risco e analisar sentimentos advindos da incapacidade de conceber. 
METODOLOGIA: foram estudadas 302 mulheres, sendo 152 inférteis (grupo caso) e 150 
não-inférteis (grupo controle). Abordagem quantitativa utilizou o Inventário de Sintomas de 
Estresse de Lipp (ISSL) e Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Abordagem 
qualitativa constou de entrevista semi-estruturada. RESULTADOS: as freqüências de 
estresse nos grupos caso e controle foram 61,8 e 36,0%; respectivamente (p<0,05), no 
entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos quanto às fases do 
estresse e sintomatologia predominante. Não houve diferenças entre os grupos caso e 
controle quanto às medianas dos escores de estado (39,5 e 41,0; respect.) e traço (44,0 e 
42,0; respect.) de ansiedade. No grupo caso, os fatores de risco associados 
significativamente com estresse ou ansiedade foram infertilidade primária, 
desconhecimento do fator causal, fase de investigação, religião e ausência de filhos de 
outros casamentos. Na abordagem qualitativa, as mulheres inférteis expressaram as 
seguintes respostas emocionais predominantes: tristeza, ansiedade, raiva, medo e culpa. 
CONCLUSÕES: as mulheres inférteis são mais vulneráveis ao estresse, no entanto, são 
capazes de responder aos eventos estressores de forma adaptativa, sem comprometimentos 
mais sérios nas áreas física e psicológica.  

Palavras chave: infertilidade conjugal, ansiedade, estresse  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0347  
TÍTULO: OS ACIDENTES NA INFÂNCIA E A HOSPITALIZAÇÃO  
ALUNO: JOELMA DAMASCENO MATIAS (91622131487)  
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
CO-AUTOR: ELISÂNGELA FRANCO DE OLIVEIRA (03443476481)  
  
 
Resumo: 

Os acidentes na infância vêm assumindo importância cada vez maior, em função da alta 
morbidade e mortalidade produzidas. A sua gravidade tem levado as crianças à 
hospitalização, que exige a necessidade de prestação de cuidados de saúde especializados. 
Objetivamos assim, identificar os principais acidentes que levaram as crianças à 
hospitalização, caracterizá-los quanto a faixa etária mais acometida, local de maior 
incidência e procedimentos adotados pelos responsáveis. Estudo descritivo exploratório, 
quali-quantitativo, realizado em um hospital geral de Natal, com 20 crianças. Dos 
pesquisados, 10(50%) tinham entre 1 a 3 anos, 11(55%) estudavam, 16(20%) residiam no 
interior do Estado. A maioria dessas crianças 15(75%) foram vítimas de queimadura, 
15(75%) sofreram o acidente na sua residência 07(35%) estavam com a mãe na hora do 
acidente. A região corpórea mais atingida foram os membros inferiores(MMII) em 25%(10) 
dos casos, seguida dos membros superiores(MMSS) em 20%(8) e 17,5%(7) no abdome. 
Uma parcela considerada da população pesquisada está na faixa etária de 1 a 3 anos, tendo 
a maioria sido vítima de queimadura mesmo se encontrando em companhia da mãe em sua 
residência. As regiões corpóreas mais atingidas foram os MMII, MMSS e abdome. 
Conclui-se ser necessário uma maior orientação e observação cuidadosa quando se lida com 
crianças na faixa etária de 1 a 3 anos. 

Palavras chave: Acidentes na infância, Hospitalização, Crianças  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0349  
TÍTULO: ESTUDO DAS ESPÉCIES FÚNGICAS ISOLADAS DE CATETER VENOSO 
CENTRAL NA UTI NEONATAL DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO  
ALUNO: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
  
 
Resumo:  

Introdução: As infecções fúngicas têm aumentado de forma alarmante nos últimos anos, 
sendo importante causa de morbiletalidade entre os pacientes em UTIs, incluindo neonatos 
críticos. Objetivos: Avaliar a prevalência de leveduras isoladas de ponta de cateter venoso 
central retirados de neonatos internados na UTI neonatal da Maternidade Escola Januário 
Cicco (MEJC). Materiais e métodos: De janeiro de 2003 a março de 2004 foram estudados 
todos os recém nascidos internados na UTI neonatal da MEJC portadores de cateter venoso 
central. As pontas de cateter foram cultivadas em ágar sangue, e, quando houve 
crescimento de colônia leveduriforme, esta foi subcultivada em CHROMagar® Candida e 
identificada pelo método clássico (Kreger-van Rij, 1984). Resultados: Dos 139 cateteres 
analisados, 20 apresentaram crescimento de levedura, isolando-se 21 agentes: 7 Candida 
tropicalis (35%), 6 C. parapsilosis (30%), 4 C. albicans (20%), 1 Trichosporon spp (5%) e 3 
Candida spp. (15%). Todos os neonatos que apresentaram crescimento fúngico na cultura 
de cateter recebiam antibioticoterapia de largo espectro, 16 (80%) eram prematuros e 12 
(60%) apresentavam baixo peso ao nascer, sendo que sete desses (35%) mostraram muito 
baixo peso ao nascer. Conclusões: Nossa análise alerta para a emergência de infecções 
fúngicas oportunistas em UTIs neonatais.  

Palavras chave: Fungemia, UTI-neonatal, Infecções oportunistas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0351  
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE CONTAGEM DE PLAQUETAS REALIZADAS 
EM DIFERENTES ÁREAS DO RETÍCULO CENTRAL DA CÂMARA DE NEUBAUER  
ALUNO: TAYNE ANDERSON CORTEZ DANTAS (03284305440)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ISABELLE RIBEIRO BARBOSA (00953152413)  
CO-AUTOR: JOAQUIM OTAVIANO DA COSTA NETO (03248944498)  
  
 
Resumo:  

A contagem de plaquetas em câmara de Neubauer é um dos testes laboratoriais para 
diagnóstico das alterações da hemostasia e da coagulação sanguínea, podendo ser realizada 
utilizando plasma ou sangue total. Este trabalho teve como objetivo comparar os resultados 
obtidos na contagem de plaquetas em diferentes áreas do retículo central da câmara de 
Neubauer, utilizando sangue total. Foram analisadas 81 amostras de sangue (48 não 
plaquetopênicas e 33 plaquetopênicas) provenientes do Laboratório de Análises Clínicas do 
Hospital Universitário Onofre Lopes e do Laboratório Integrado de Análises Clínicas, 
ambos da UFRN. Cada amostra foi submetida à contagem de plaquetas pelo método 
manual em câmara de Neubauer (método de Rees-Ecker) utilizando sangue colhido em 
EDTA. Procedeu-se a contagem de plaquetas, em toda a área do retículo central (25 
quadrados) e em 1/5mm2 da área (4 quadrados dos cantos e o quadrado do centro). Após 
análise estatística por aplicação do teste t de Student verificou-se que não houve diferença 
significativa entre as contagens realizadas em 1mm2 e em 1/5mm2 do retículo central da 
câmara tanto nas amostras plaquetopênicas (p=0,8628) quanto para as amostras não 
plaquetopênicas (p=0,6194). Os resultados obtidos demonstram que as contagens de 
plaquetas realizadas em sangue total pelo método de Rees-Ecker podem ser realizadas em 
apenas 1/5 mm2 do retículo central da câmara de Neubauer, com emissão de resultados 
seguros e com o benefício da diminuição de tempo gasto.  

Palavras chave: contagem de plaquetas, câmara de Neubauer, plaquetopenia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0354  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE CIANOTOXINAS EM AMBIENTES DE 
ÁGUA DOCE DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DE BIOENSAIOS EM 
CAMUNDONGOS  
ALUNO: FERNANDO COSTA FERNANDES GOMES (04711585427)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: RAQUEL DA SILVA PAULA (01163274488)  
CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES SILVA (01259298469)  
CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
 
 
Resumo:  

A ocorrência de florações tóxicas (neurotóxicas e/ou hepatotóxicas) de cianobactérias 
foram avaliadas em importantes ambientes aquáticos do Rio Grande do Norte. Toxinas 
produzidas por estes organismos podem comprometer a qualidade da água para o 
abastecimento doméstico e do pescado em ambientes naturais e viveiros de aqüicultura. A 
toxicidade foi analisada em diferentes ambientes de água doce (reservatórios, rios, viveiros 
de peixes) através de bioensaios em camundongos, atendendo a Portaria 518 do Ministério 
da Saúde a qual regulamenta o padrão de potabilidade da água para consumo humano. 
Amostras de água foram liofilizadas e 1mL do extrato foi injetado intraperitonealmente em 
camundongos machos do tipo Albino Swiss (18–20g) e postos em observação por 7 dias. 
Os sintomas observados foram registrados para indicar o tipo de toxicidade (neuro e/ou 
hepatotóxico). A morte dos animais indicou a positividade do teste. Apresentaram 
resultados positivos para a ação hepatotóxica, o Rio Piranhas-Assu próximo ao município 
de Assu (abril/2003), um viveiro de Peixe no município de Caicó (novembro/2003) e os 
reservatórios Sabugi (abril/2003) e Passagem das Traíras (setembro/2003 e março/2004). 
Os bioensaios indicaram uma boa forma de avaliar a toxicidade das cianobactérias e serão 
realizados no monitoramento de outros ambientes.  

Palavras chave: cianotoxina, cianobactéria, bioensaio   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0356  
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE VARIAÇÃO TEMPORAL DE ATIVIDADES DA 
VIDA DIÁRIA E QUALIDADE DE VIDA APÓS ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL.  
ALUNO: FABIOLA DIOGENES PIMENTEL (01006904409)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: CAROLINA DUTRA GOMES PINHEIRO (01066489424)  
  
 
Resumo:  

A organização dos ritmos biológicos é um dos requisitos básicos para a normalidade 
funcional do organismo humano. O estudo teve como objetivo verificar a correlação entre a 
variação temporal das atividades da vida diária e a qualidade de vida dos pacientes que 
sofreram um Acidente Vascular Cerebral. Participaram 24 pacientes que estavam no estágio 
crônico (13 homens; 11 mulheres) com idade média de 58 anos (± 12) e 15 indivíduos 
saudáveis (6 homens; 9 mulheres) com idade média de 53 anos (± 6). Foi utilizado o Social 
Rhythm Metric (SRM) para determinar o ritmo de atividade e o questionário SF-36 para 
avaliar a qualidade de vida. Os dados foram analisados através de um programa de 
algoritmo (Monk et al., 1991), teste t’Student e teste de correlação de Pearson. Não houve 
diferença significativa entre pacientes e saudáveis quanto ao SRM, sugerindo assim a 
integridade dos mecanismos de sincronização no estágio crônico do AVC com os pacientes 
mantendo-se mais sincronizados aos horários de levantar, deitar e de alimentação. Os 
pacientes apresentaram escores menores do que os saudáveis no SF-36 quanto à capacidade 
funcional, aspectos físicos, estado geral de saúde, aspectos sociais e emocionais que 
contribuíram para a diminuição da qualidade de vida. Verificou-se correlação entre o SRM 
e o SF-36 indicando que a variação temporal de atividades da vida diária contribuiu para 
maior vitalidade, controle emocional e saúde mental dos pacientes avaliados.  

Palavras chave: AVC, Qualidade de vida, Variação temporal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0358  
TÍTULO: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DA E-CADERINA E DA Β-CATENINA 
COM METÁSTASE NODAL EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL  
ALUNO: TABITA FERNANDES TORRES (01348053488)  
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA LOPES (40916359387)  
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400)  
CO-AUTOR: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)  
 
 
Resumo:  

O Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) é a lesão mais prevalente na boca, correspondendo 
a 95% de todos os cânceres situados nesta região, sendo a língua e o lábio inferior os sítios 
mais acometidos. A invasão local e a capacidade metastática deste tumor, estão 
relacionadas a vários fatores e, dentre eles, as alterações que podem ocorrer nas funções das 
moléculas de adesão.A ausência ou a diminuição da expressão da molécula de adesão E-
caderina juntamente com a proteína citoplasmática β-catenina implicam numa maior 
motilidade e invasividade da célula maligna e conseqüentemente numa posterior metástase. 
Este trabalho objetiva analisar a relação da expressão da E-caderina e β-catenina em CEO 
com a presença ou ausência de metástase nodal e a taxa de sobrevida dos pacientes, 
objetivando mais informações sobre critérios diagnósticos precoces de metástases nodal e 
portanto indicadores prognósticos para o CEO. A amostra consistiu em 15 casos de CE em 
língua e 15 em lábio inferior, todos provenientes do Serviço de Anatomia Patológica da 
disciplina de Patologia Oral da Faculdade de Odontologia/UFRN. Foi realizada análise 
morfológica dos casos selecionados utilizando-se microscopia de luz em material corado 
pela H/E para obtenção da gradação histológica dos casos da amostra. Posteriormente, 
serão realizadas as análises imunohistoquuímicas pelo método da estrreptoavidina biotina 
peroxidase, correlacionando os achados da imunoexpressão dos dois grupos do estudo.  

Palavras chave: Câncer oral, Moléculas de adesão, Prognóstico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0368  
TÍTULO: ESTUDO IN SILICO DOS GENES E PROTEÍNAS ENVOLVIDAS NA 
REDUÇÃO DE SULFATO: ED-EDITER  
ALUNO: MARIA EDMAR MORAIS DE MACÊDO (72176679415)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 
Resumo:  

O sulfeto é um composto oxidante que prejudica a qualidade do petróleo aumentando sua 
acidez, viscosidade e densidade, o que dificulta a produção e o refino do mesmo. As 
bactérias redutoras de sulfato (BRS) fazem parte de um grupo de microorganismos 
anaeróbicos que usa o sulfato como aceptor terminal de elétrons. Tal grupo apresenta genes 
denominados dsr (redução dissimilatória de sulfato) e aps (adenosina-5’-fosfosulfato 
redutase), envolvidos na redução de sulfato a sulfeto. O presente trabalho tem como 
objetivo alimentar a base de dados existente, apartir de um data mining realizado através do 
pacote Blast em bancos públicos contendo seqüências gênicas e protéicas. Resultados 
prévios demonstraram que ao trabalhar com 40 seqüências, de organismos relacionados 
apenas com ambiente de petróleo, para construção de primers não é satisfatório, já que o 
banco dispõem de ~4000 seqüências. Trabalhar com esta quantidade tornou-se bastante 
exaustivo e para contornar esta dificuldade foi desenvolvido o programa “Ed-Editer” para 
editar a identificação das seqüências. Inicialmente foram analisadas ~1800 seqüências 
proteínas. Os alinhamentos múltiplos das seqüências DsrABD e ApsA evidenciaram 
conservação de domínios funcionais e assinaturas. Os alinhamentos de DNA para estes 
genes mostraram regiões passiveis de serem utilizadas na construção primers para 
identificar microrganismos SRBs em amostras ambientais contendo petróleo.  

Palavras chave: BRS, in silico, petróleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0372  
TÍTULO: VARIAÇÃO DA DENSIDADE BACTERIOPLANCTÔNICA NO RIO 
PITIMBU  
ALUNO: RENATA MARTINS BEZERRA (01214181465)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
  
 
Resumo:  

A comunidade bacterioplanctônica exerce importantes funções em um ambiente aquático, 
atuando principalmente na reciclagem de nutrientes e no fluxo de energia da cadeia 
alimentar. A variação da densidade bacteriana foi estudada em um ambiente fluvial de 
região tropical, o Rio Pitimbu, levando em consideração a profundidade do ambiente e os 
períodos de seca e de chuva, nos anos de 2001 e 2002. As amostras foram coletadas em 
dois pontos: superfície e fundo, filtradas em uma membrana de policarbonato preta, com 
poro de 0,2 µm, utilizando-se laranja de acridina como fluorocromo, e em seguida, foram 
contadas em microscópio de fluorescência com aumento de 1250x. As médias das 
densidades obtidas variaram de 1,66 x 107 a 7,26 x 107, sendo maiores na região mais 
profunda, em período chuvoso, enquanto a menor densidade ocorreu em período de seca. A 
variação da densidade bacteriana foi influenciada por parâmetros químicos, físicos e 
biológicos do meio, como precipitação, temperatura, oxigênio e disponibilidade de 
nutrientes, acarretando o aumento ou a diminuição da atividade bacteriana em diferentes 
períodos climáticos.  

Palavras chave: Bacterioplâncton, Rio Pitimbu, Qualidade de água  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0373  
TÍTULO: VARIAÇÃO DA DENSIDADE BACTERIOPLANCTÔNICA EM 
RESERVATÓRIOS DO SEMI-ÁRIDO POTIGUAR  
ALUNO: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: RENATA MARTINS BEZERRA (01214181465)  
  
 
Resumo:  

As bactérias heterotróficas são um importante componente de ecossistemas aquáticos, 
contribuindo significativamente na rede alimentar e nos ciclos geoquímicos destes 
ambientes. Estes microrganismos agem transformando matéria orgânica em nutrientes 
inorgânicos, os quais podem ser utilizados pelo fitoplâncton durante os processos 
fotossintéticos. Além disto, convertem matéria orgânica dissolvida em matéria orgânica 
particulada, a qual torna-se prontamente disponível para outros níveis tróficos, criando um 
fluxo de energia paralela a rede alimentar. Neste trabalho, amostras foram coletadas em 4 
períodos: setembro (2002), dezembro (2002), abril (2003) e agosto (2003) em diferentes 
reservatórios do Rio Piranhas –Açu, em dois pontos de amostragem, superfície e fundo. 
Subamostras foram filtradas em membrana preta de policarbonato, com porosidade de 0,2 
µm; as células bacterianas foram coradas com laranja de acridina e observadas em 
microscópio de fluorescência com aumento de 1250x. As médias da abundância bacteriana 
variaram de 1,00 x 107 a 9,87 x 107, tendo a maior e menor média de densidade ocorrido 
no reservatório de Gargalheiras, no período de seca e de chuva, respectivamente. A 
variação da densidade bacteriana foi influenciada por parâmetros químicos, físicos e 
biológicos do meio.  

Palavras chave: bacterioplâncton, reservatórios, semi-árido  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0374  
TÍTULO: CICLO VIGÍLIA-SONO NO ESTÁGIO CRÔNICO DE RECUPERAÇÃO DO 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.  
ALUNO: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO (04916672488)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA (05250027407)  
  
 
Resumo:  

A ocorrência de doenças neurológicas pode afetar a regulação do ciclo vigília-sono (CVS). 
Este estudo foi conduzido com pacientes que sofreram um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) para avaliar o CVS considerando fatores tais como, condições de vida, hábitos e 
qualidade do sono, hora de dormir e acordar. Foram avaliados 24 voluntários sendo 12 
pacientes (5 mulheres; 7 homens) entre 6 e 36 meses pós-AVC e 12 indivíduos saudáveis (7 
mulheres; 5 homens) todos na faixa etária de 50-65 anos. Os dados foram coletados através 
do Diário de Sono com o registro da hora de dormir e acordar durante 7 dias consecutivos. 
Os questionários de Hábitos de Sono e Qualidade do Sono de Pittsburgh também foram 
aplicados. A análise dos dados indicou que as condições de vida (número de pessoas em 
casa e no quarto, barulho e nível de iluminação no quarto) não influenciaram a qualidade do 
sono dos pacientes. Através do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 67% dos 
pacientes apresentaram pior qualidade do sono e somente 33% dos saudáveis. A duração do 
sono nos pacientes (8h37min±60 min) foi estatisticamente maior do que nos saudáveis 
(7h15min±85 min) com pacientes acordando mais tarde. De acordo com os resultados 
encontrados verificou-se que o CVS está preservado em pacientes no estágio crônico do 
AVC, entretanto, o aumento na duração do sono parece compensar a pior qualidade do 
sono, sugerindo que os pacientes têm sofrido adaptações comportamentais em função da 
ocorrência do AVC.  

Palavras chave: Ciclo vigília-sono, Acidente Vascular Cerebral, Ritmos biológicos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0378  
TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES MICROBIOLÓGICAS EM MUCOSA ORAL 
DE CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  
ALUNO: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: ANDRÉA FERREIRA SOARES (93176961553)  
CO-AUTOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
 
 
Resumo:  

A infecção da mucosa oral em pacientes leucêmicos está freqüentemente presente como 
resultado da imunossupressão em que estes se encontram, além da capacidade diminuída de 
combater a microbiota oral normal, tendo como conseqüência o aparecimento de ulcerações 
nesta mucosa. Com o objetivo de prevenir o surgimento destas lesões orais, foi instituído o 
uso de gluconato de clorexidina a 0,12%, considerando suas propriedades fungicida e 
bactericida. Tendo em vista tais considerações, viu-se a necessidade de avaliar a presença 
de microrganismos patogênicos na mucosa oral e a eficácia da clorexidina a 0,12% frente a 
esses microrganismos. A pesquisa contou com 20 crianças, na faixa etária de 0 a 15 anos, 
sem predileção por sexo ou raça. A clorexidina a 0,12% foi aplicada em toda a amostra, 
durante a fase de intensificação da quimioterapia. A avaliação microbiológica foi realizada 
nas diversas fases do tratamento, envolvendo coleta e transporte, semeadura e incubação, 
estudo morfo-colonial e caracterização fenotípica. As áreas de eleição da coleta foram as 
mucosas labial e jugal. Constatou-se a presença de reduzido número de microorganismos 
patogênicos, como Staphylococcus coagulase-negativo (41,17%), Klebsiela pneumoniae 
(5,88%), Escherichia coli enteropatogênica (5,88%),Stenotrophomonas maltophilia (5,88%) 
e Cândida albicans (35,30%). Observou-se que o uso do referido antissépico contribuiu 
para a reduzida freqüência de microorganismos oportunísticos e exógenos no grupo 
estudado.  

Palavras chave: Microbiota, Clorexidina, Leucemia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0379  
TÍTULO: OPINIÃO DE PUÉRPERAS QUANTO À PRESENÇA DO COMPANHEIRO 
DURANTE O SEU TRABALHO DE PARTO  
ALUNO: PRISCILA APARECIDA DANTAS LOURENÇO (00986433470)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: WILLIANY ROSÁLIA VIANA E SILVA (00832925438)  
 
 
Resumo: 

Atualmente, a presença do pai na hora do parto torna-se adequada, já que muitas vezes ele é 
a pessoa mais qualificada para desempenhar essa função como agente facilitador nas atuais 
tentativas de retorno ao parto natural. Diante disto, este estudo teve como objetivo, 
identificar a opinião de puérperas quanto à presença do companheiro durante o seu trabalho 
de parto. Foi um estudo descritivo com uma abordagem qualitativa, entrevistando-se 11 
puérperas internadas no alojamento conjunto de uma maternidade pública, em Natal/RN. 
Os resultados mostraram que 55% das entrevistadas têm entre 15 e 25 anos e 45% entre 26 
e 35 anos de idade. Observou-se que 45% eram casadas, 82% eram católicas e não 
concluíram o ensino fundamental e o médio, 36% e 45%, respectivamente. Quanto à 
presença do companheiro durante o trabalho de parto, todas consideraram muito 
importante, porque não se sentiram abandonadas, pela segurança e ajuda que o 
companheiro passou, como também pelas massagens lombares recebidas. Todas 
recomendam essa presença, justificando sentirem-se protegidas, amadas, confortáveis e 
felizes. Conclui-se, que a presença do companheiro durante o trabalho de parto inclui 
conforto, segurança e bem-estar, rodeada de afeto, representando, portanto, para o recém-
nato, a continuidade do laço afetivo já existente.  

Palavras chave: Companheiro, Puérperas, Trabalho de parto  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0382  
TÍTULO: ESTUDO DOS FATORES DE RISCO E DA BACILOSCOPIA: UMA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE 
PULMONAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
ALUNO: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)  
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
CO-AUTOR: KARLA KRISTIANA DE SOUZA QUEIROZ (02452962473)  
 
 
Resumo:  

A tuberculose pulmonar (TB) é uma doença comumente provocada pelo bacilo 
Mycobacterium tuberculosis. A identificação dos fatores associados à ocorrência da TB é 
uma meta importante para que se possa traçar medidas de controle eficazes. A história 
clínica, radiografia, baciloscopia e cultura norteiam o diagnóstico. Este trabalho objetiva 
verificar a associação de fatores de risco entre pacientes que apresentam resultados para 
baciloscopia positiva ou negativa para TB. Realizou-se o estudo no Hospital Giselda 
Trigueiro. Trata-se de um estudo caso-controle, no qual os casos são formados pelos 
pacientes que apresentaram baciloscopia positiva e os controles por pacientes que 
apresentavam baciloscopia negativa. Investigou-se 159 prontuários correspondentes aos 
pacientes internados com TB, não SIDA, bem como os casos de recidiva nos ano de 2000 a 
2002. As variáveis analisadas foram sexo, idade, vício ou doença. Na calibração, usou-se o 
coeficiente kappa, variando de perfeita a moderada concordância. Os dados foram 
apresentados em freqüência absoluta e percentual e analisados pelo teste qui-quadrado, com 
nível de significância de 5% e intervalo de confiança a 95%. Entre pacientes com 
baciloscopia positiva ou negativa não existiram diferenças para os fatores de risco. Isto 
remete a reflexões quanto a adoção de políticas de saúde que busquem esclarecer a 
população quanto ao fato de que os fatores sociais de risco podem influenciar no desfecho 
da doença.  

Palavras chave: tuberculose pulmonar, baciloscopia, fatores de risco  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0383  
TÍTULO: ANÁLISE DA ASSIMETRIA MORFOLÓGICA EM ESPÉCIES DE 
MOSCAS-DAS-FRUTAS DO COMPLEXO ANASTREPHA FRATERCULUS 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE).  
ALUNO: ANA WALESKA ULISSES DE OLIVEIRA (02813002402)  
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
  
 
Resumo:  

Os animais com simetria bilateral geralmente apresentam estruturas morfologicamente 
idênticas em ambos os lados do corpo. Porém, durante o desenvolvimento podem ocorrer 
estresses genômicos ou ambientais que podem causar alterações estruturais. Um processo 
epigenético que tem atraído o interesse é a assimetria de estruturas morfológicas bilaterais. 
A assimetria morfológica pode ser de três tipos: 1) assimetria flutuante; 2) assimetria 
direcional; e 3) anti-simetria. Este trabalho tem como objetivo investigar a ocorrência de 
assimetria morfológica nas espécies Anastrepha sp1 aff. fraterculus e A. sp2 aff. 
fraterculus. Analisamos as asas direita e esquerda de machos e fêmeas de cada uma das oito 
amostras de um total de 393 indivíduos (200 machos e 193 fêmeas) provenientes de Natal 
(RN), Sta. Isabel (SP) e Vacaria (RS). Em cada asa foi feita uma medida linear entre os dois 
pontos homólogos mais distantes entre si. Os valores médios de assimetria para cada 
amostra foram obtidos a partir de {(D-E)/[(D+E/2]}/N. Os resultados demonstram que 
cinco das oito amostras apresentaram assimetria flutuante com distribuição normal e que a 
variação encontrada na maioria das amostras está em concordância com o modelo de 
assimetria flutuante.  

Palavras chave: Anastrepha, Assimetria flutuante, moscas-das-frutas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0384  
TÍTULO: ANÁLISE DA ASSIMETRIA MORFOLÓGICA EM ANASTREPHA 
ZENILDAE (DIPTERA: TEPHRITIDAE)  
ALUNO: GIVANILSON BRITO DE OLIVEIRA ()  
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
  
 
Resumo:  

A assimetria morfológica pode consistir em um marcador morfogenético capaz de refletir o 
estresse genômico ou ambiental durante o desenvolvimento do indivíduo. Essa ferramenta 
tem sido empregada em estudos de comportamento envolvendo seleção sexual, pois tem se 
observado que as fêmeas de muitas espécies preferem machos simétricos aos assimétricos. 
A assimetria morfológica pode ser de três tipos: assimetria direcional, anti-simetria e 
assimetria flutuante. Neste estudo investigamos se há correlação entre simetria de cerdas 
frontais e simetria de asas, entre simetria de cerdas frontais e o tamanho das asas, bem 
como o tipo de assimetria presente nos caracteres analisados. Utilizamos 200 machos e 200 
fêmeas de Anastrepha zenildae provenientes de Mossoró - RN. As cerdas frontais foram 
contadas e as asas medidas. As medidas foram feitas entre a célula M e a porção distal da 
nervura radial R4+5 das asas. A assimetria foi estimada calculando-se a diferença entre o 
lado direito e o esquerdo (D-E) para cada indivíduo. A relação entre os caracteres foi 
estimada pela análise de correlação em ambos os sexos. Como trabalhamos com dados 
merísicos e morfométricos, aplicamos um teste de correlação padronizado. Os resultados 
mostraram ausência de correlação entre os dois caracteres e foi observada assimetria 
flutuante apenas nas cerdas frontais em ambos sos sexos. 

Palavras chave: Assimetria flutuante, Anastrepha, Tephritidae  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0385  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE ETIOLÓGICO E DAS ASSOCIAÇÕES DE 
ANTIBIÓTICOS UTILIZADAS NA MENINGITE BACTERIANA AGUDA: UM 
ESTUDO INSTICTUCIONAL  
ALUNO: LÍGIA PERSICI RODRIGUES (87737973320)  
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAÚJO FERREIRA (83806059420)  
CO-AUTOR: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)  
CO-AUTOR: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)  
CO-AUTOR: KERGINALDO PAULO TORRES (04990366468)  
 
 
Resumo:  

A Meningite é uma inflamação da aracnóide, da pia máter e do líquor. É fundamental a 
adoção de uma terapêutica imediata, porque isso reduz os riscos de seqüelas. A relação 
entre faixas de idade e tipos bacterianos está estreitamente presente na Meningite 
Bacteriana Aguda (MBA). O objetivo é identificar, nas diferentes faixas de idade, as 
bactérias encontradas na cultura e as associações de antibióticos adotadas. Realizou-se um 
estudo transversal no Hospital Giselda Trigueiro, sendo investigados 243 prontuários de 
pacientes com MBA, de 2000 a 2002, divididos nos respectivos números de amostra: até 01 
ano (42), de 02 a 05 anos (53), de 6 a 14 anos (64), 15 a 25 anos (43) e maiores de 26 anos 
(41). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. As associações 
de antibióticos mais freqüentes foram analisadas pelo Teste do Qui-quadrado com nível de 
significância de 5%. Até 1 ano a associação que mais freqüentemente apareceu foi 
ceftriaxona isolada (28,6%), seguida de ampicilina+ceftriaxona (14,29%) e 
ceftriaxona+oxacilina (14,3%). De 2 a 5 anos, predominou ampicilina+ceftriaxona 
(30,19%), seguido de ampicilina+cloranfenicol (20,8%). De 6 a 14 anos foi mais comum 
ampicilina+rifampicina (40,6%), seguido de ampicilina isolada (35,9%). De 15 a 25 anos e 
nos maiores de 26 anos predominou ampicilina isolada com 62,8% e 51,2%, 
respectivamente. Existem, portanto, diferenças quanto a antibioticoterapia adotada para 
cada uma das faixas de idade.  

Palavras chave: Meningite bacteriana aguda, Antibióticos, bactérias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0386  
TÍTULO: ESTUDO DA COMUNIDADE PROTOZOOPLANCTÔNICA NA BACIA DO 
RIO PIRANHAS ASSÚ  
ALUNO: JOSÉ AMARO DA SILVA NETO (01230084410)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO 
(51274957400)  
CO-AUTOR: KARINA CORREIA DE VERAS (91400724449)  
  
 
Resumo:  

Os estudos sobre o comportamento das comunidades microbianas em ecossistemas 
aquáticos representam um suporte para que se tenha uma melhor compreensão desses 
ambientes. No nordeste brasileiro esses estudos são escassos, e a pesquisa é necessária, já 
que a região é regularmente afetada por grandes períodos de seca. Neste sentido, conhecer e 
conservar os corpos d’água torna-se imprescindível. Este trabalho objetivou estudar a 
comunidade protozooplanctônica de reservatórios que estão localizados na região semi-
árida do RN e a compreensão destes ecossistemas auxiliará programas de monitoramento. 
Foram coletadas amostras da superfície e fundo dos reservatórios. o protozooplâncton foi 
coletado em garrafas plásticas, a aproximadamente 1 metro abaixo da superfície e 1 metro 
acima do fundo e fixadas no próprio local de coleta, com uma solução saturada de cloreto 
de mercúrio e coradas com azul de bromofenol. As contagens foram realizadas em 
microscópio invertido e a identificação foi feita a partir de amostras vivas e fixadas. Dentre 
as espécies identificadas de flagelados e ciliados, podemos concluir que a maioria é de 
flagelados mixotróficos, indicadores de poluição orgânica.  

Palavras chave: protozooplâncton, flagelados mixotróficos, ciliados  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0387  
TÍTULO: CRIANÇAS SOROPOSITIVAS X DIFICULDADES DE SOCIALIZAÇÃO: 
OPINIÃO DE PAIS PORTADORES DO HIV  
ALUNO: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (94292280487)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (02508410454)  
CO-AUTOR: DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (03675232484)  
  
 
Resumo:  

Estudo realizado num centro de referência da AIDS pediátrica, em Natal/RN, 
entrevistando-se 8 pais de crianças soropositivas inscritas nesse centro e 12 enfermeiros que 
trabalham nessa instituição. Objetivou-se identificar os fatores que dificultam a 
socialização das crianças portadoras do HIV; descrever a opinião dos pais acerca do 
atendimento da equipe de enfermagem e identificar tipos de atividades desenvolvidas por 
essa equipe na reintegração dessas crianças à sociedade. Citaram como fatores que 
dificultam a socialização: preconceito, isolamento social, julgamento moral e 
discriminatório pela família e sociedade, violência e agressão. Quanto ao atendimento da 
equipe de enfermagem, relataram que 80% demonstravam atitudes positivas de aceitação 
no cuidado, 10% transpareciam medo e 10% demonstravam rejeição. As atividades 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem são: orientações aos pais acerca dos direitos e 
deveres dos soropositivos; oficinas de sensibilização para familiares e cuidadores, 
tratamento, crescimento e desenvolvimento, grupos terapêuticos para crianças, discutindo-
se sentimentos discriminatórios que interferem no cotidiano de crianças com AIDS, 
abordando a valorização à vida, além de formação de recursos humanos de profissionais da 
área de saúde e educação. Conclui-se que não se está só diante da epidemia da AIDS, mas 
de uma epidemia social, onde dificuldades de pensar a diferença deverão ser objetivo de 
reflexão e atuação para todos os enfermeiros.  

Palavras chave: HIV/AIDS, Socialização, Crianças  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0390  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE E ÍNDICE 
DE BARTHEL EM PACIENTES COM AVC  
ALUNO: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: KAREN ROCHA FREITAS (03064043463)  
  
 
Resumo:  

INTRODUÇÃO: Existe uma carência de estudos na literatura contemplando a 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) juntamente com 
outros instrumentos de avaliação funcional para pacientes neurológicos. OBJETIVO: 
Investigar as categorias da CIF que tenham relação com os itens do protocolo Índice de 
Barthel (IB). METODOLOGIA: Estudo descritivo, com 40 pacientes com AVC atendidos 
nos Serviços de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e da 
Universidade Potiguar (UNP). A coleta de dados deu-se entre Março e Junho de 2004, 
utilizando os protocolos de avaliação funcional IB e CIF. Aplicou-se os instrumentos 
simultaneamente por duplas de pesquisadores, a partir de uma entrevista única que 
contemplou os conteúdos de interesse de ambos protocolos e de modo que um pesquisador 
não tivesse conhecimento dos resultados obtidos pelo outro. RESULTADOS: Selecionou-
se 13 categorias da CIF relacionadas com os 10 itens do IB, existindo significância 
estatística em todas associações entre os itens do IB e suas categorias correspondentes da 
CIF (p-valor < 0,05), houve nestas associações uma maior ligação entre a pontuação “0” do 
IB e o qualificador “4” da CIF e entre as maiores pontuações do IB e o qualificador “0” da 
CIF. CONCLUSÃO: Existiu associação significativa entre a seleção da CIF proposta e o 
protocolo Índice de Barthel, fato este que aponta para o surgimento de um instrumento de 
referência para análise funcional de pacientes neurológicos  

Palavras chave: acidente vascular cerebral, Índice de Barthel, Classificação Internacional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0391  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE ABACAXIZEIROS SUBMETIDOS AOS 
ESTRESSES SALINO OU HÍDRICO NO CULTIVO IN VITRO.  
ALUNO: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DELANDO NASARIO DE MEDEIROS (08857369404)  
  
 
Resumo:  

A salinização dos solos e o déficit hídrico são os principais fatores abióticos que limitam a 
produção agrícola mundial. O RN é 5º maior produtor nacional de abacaxi, mas tem sua 
produtividade limitada devido a estes fatores. Assim, a seleção de abacaxizeiros mais 
resistentes, através da cultura de tecidos, torna-se necessária. Desta forma, o trabalho 
objetivou estudar brotos de abacaxizeiros submetidos aos estresses salino e hídrico no 
cultivo in vitro para posterior seleção. Para isto, brotos de abacaxizeiros cultivados in vitro 
foram submetidos aos tratamentos: controle; 75 e 150 mM de NaCl e -0,375 e -0,75 MPa 
(pela adição de PEG – polietilenoglicol), onde os tratamentos salino e hídrico induzem 
estresses semelhantes. A cada 28, durante 84 dias, os brotos eram medidos e o número de 
folhas e de brotos produzidos contados. Ao final, foi calculada a taxa de sobrevivência. Os 
resultados mostraram que há uma redução no crescimento e na propagação dos brotos 
diretamente proporcional ao aumento de sal ou à redução do potencial osmótico da solução. 
No entanto, os efeitos são bem maiores nos brotos submetidos ao estresse hídrico, pois 
apenas 65% destes sobreviveram. Diante disto, conclui-se que a adição de sal ou de PEG 
tem um efeito prejudicial no crescimento e na propagação dos brotos, que o estresse hídrico 
foi mais prejudicial que o estresse salino e que um dos possíveis mecanismos de tolerância 
ao sal pelo abacaxizeiro seja a suculência.  

Palavras chave: abacaxizeiro, cultivo in vitro, estresses hidríco e salino  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0392  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA HIDROPONIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS 
VARIANTES SOMACLONAIS DE ABACAXIZEIRO MAIS RESISTENTES À 
SALINIDADE.  
ALUNO: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DELANDO NASARIO DE MEDEIROS (08857369404)  
CO-AUTOR: CAMILA PIMENTEL MARTINS (03601853477)  
CO-AUTOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
 
 
Resumo:  

Variantes somaclonais, fontes de variabilidade genética obtidas in vitro, vêm sendo 
largamente utilizados como alternativa no melhoramento de diferentes espécies face à 
salinidade. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi identificar possíveis variantes 
somaclonais em população de abacaxizeiro proveniente de cultivo in vitro exposta a 
condições de salinidade no cultivo hidropônico. Para isso, propágulos de abacaxizeiro 
obtidos in vitro foram aclimatados em solução de Hoagland sem sal sob cultivo 
hidropônico durante 100 dias, ao fim dos quais foram submetidos à mesma solução com 
diferentes concentrações de NaCl (0,0; 25,0; 50,0 e 75,0 mM) durante 90 dias, tendo sido 
avaliados: altura da planta, comprimento da raiz, diâmetro da roseta, produção de matéria 
fresca, altura e largura da folha D, número de folha e taxa de sobrevivência a cada 15 dias. 
As diferenças de resposta foram significativas para altura da planta, diâmetro da roseta, 
número de folhas e altura da folha D entre os tratamentos de 50,0 e 75,0 mM com relação 
ao controle, significativas entre todos os tratamentos e o controle para a matéria fresca e 
não foram significativas para o comprimento da raiz e largura da folha D. A taxa de 
sobrevivência diminuiu em 10% nos tratamentos de 50,0 e 75,0 mM. A taxa de 
sobrevivência alta pode ser devido ao tempo de aclimatação, doses de NaCl, mas também à 
presença de possíveis variantes somaclonais resistentes à salinidade que devem ser testados 
em futuras gerações. 

Palavras chave: Abacaxizeiro, hidroponia, variantes somaclonais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0393  
TÍTULO: EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO 2,4D NA 
CALOGÊNESE E REGENERAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR  
ALUNO: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (062.873.234)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: RAPHAEL DANTAS ARAUJO (00919000428)  
CO-AUTOR: RAQUEL ANDRADE DE LIMA (04914572435)  
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)  
 
 
Resumo:  

O cultivo da cana-de-açúcar se encontra entre as principais atividades econômicas do RN. 
Entretanto, algumas usinas sofrem problemas de produtividade devido à qualidade das 
mudas das variedades utilizadas. Essas são provenientes do sudeste do país, não sendo bem 
adaptadas às condições ambientais do estado. Dessa forma, a obtenção de mutantes mais 
resistentes, através de técnicas de cultivo in vitro e da variação somaclonal, apresenta-se 
como uma alternativa para esses problemas. Mas, para isso, faz-se necessário estabelecer 
um protocolo para cultivo in vitro da cana-de-açúcar. Com esse intuito, foram inoculados 
explantes, devidamente desinfestados, oriundos do meristema apical das variedades, RB 
75126 e SP 791011, em 4 meios de cultura MS para calogênese com diferentes 
concentrações da auxina 2,4D; A, C, E e G (2,0; 3,0; 4,0; e 5,0mg/L de meio, 
respectivamente). Após 4 subcultivos, feitos a cada 25 dias, os calos obtidos foram 
colocados em meio MS para regeneração. No terceiro subcultivo em meio de regeneração, 
fez-se uma avaliação e através dessa, verificou-se que o melhor meio para cultivo é o A, 
pois este apresentou a maior produção de calos e de plântulas em ambas as variedades. Na 
variedade RB 75126, a porcentagem de calos no meio A foi 56% e a de plântulas foi 81%, 
enquanto que na SP 791011, foi de 83% e 94%. Diante destes resultados, poder-se-á dar 
continuidade aos experimentos de melhoramento da cana, utilizando essa concentração de 
2,4D no meio para calogênese.  

Palavras chave: Cana-de-açucar, hormonio vegetal, cultura de tecidos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0394  
TÍTULO: EFEITO DA SAZONALIDADE NA MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE 
QUATRO VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR  
ALUNO: MANUELIZA BARBALHO DE SOUZA (04644742481)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DELANDO NASARIO DE MEDEIROS (08857369404)  
CO-AUTOR: ANGÉLICA MARIA DE SOUZA LEAL (01099333466)  
CO-AUTOR: LUCILA KARLA FELIX LIMA DE BRITO (87802643449)  
 
 
Resumo:  

A escolha do período para realizar a coleta do material vegetal no campo é muito 
importante, pois dependendo da época do ano este material pode se apresentar parcial ou 
completamente comprometido, devido à proliferação de microorganismos patogênicos, 
prejudicando assim a produção e o desenvolvimento de brotos in vitro. Neste sentido, o 
presente trabalho teve como objetivo destacar os efeitos da sazonalidade na multiplicação 
in vitro de cana-de-açúcar. Para a realização do mesmo utilizaram-se 4 variedades: RB 
92579, RB 931011, RB 862615 e RB 94522. Os explantes foram lavados e devidamente 
desinfestados, depois os ápices meristemáticos foram retirados e inoculados em meio MS. 
As inoculações foram realizadas semanalmente e diariamente as taxas de contaminação e 
brotação computadas.O trabalho foi executado entre Julho/2003 e Março/2004. As 
variedades RB 92579 e RB 931011 apresentaram elevadas taxas de contaminação em 
Janeiro e Fevereiro e a RB 94522 entre Dezembro e Fevereiro. Tais variedades não 
produziram brotos no período de Janeiro a Fevereiro. Para a RB 862615 houve maior taxa 
de contaminação em Dezembro e Janeiro e ausência de brotos em Janeiro. Os resultados 
revelam que os explantes coletados nos meses chuvosos expressaram maiores taxas de 
contaminação e menores taxas de brotação em relação aos meses de baixa precipitação, 
concluindo portanto a influência da sazonalidade, aspecto relevante, nos procedimentos 
metodológicos referentes a micropropagação de cana-de-açucar.  

Palavras chave: Cana-de-açucar, Sazonalidade, cultura de tecidos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0397  
TÍTULO: ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO A BASE DE HIDROCLOROTIAZIDA  
ALUNO: ROSSANA MELO VERAS (03167250488)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
  
 
Resumo: 

O presente trabalho constitui um estudo de pré-formulação para obtenção de comprimidos 
de Hidroclorotiazida. Foram feitas misturas binárias em diferentes proporções entre o ativo 
e excipientes (lactose, celulose, amido, estearato de ), com o intuito de verificar quais 
associações apresentavam®magnésio e Aerosil melhores propriedades reológicas. Essas 
misturas binárias foram analisadas quanto ao fluxo, ângulo de repouso e densidades 
aparente e de compactação. A partir daí foram propostas formulações para comprimidos de 
hidroclorotiazida. Os comprimidos foram obtidos por compressão direta, no entanto alguns 
deles não puderam ser analisados por terem apresentado descabeçamento. Em seguida 
foram realizadas novas formulações em que a variedade e a ausência do desintegrante foi 
testada. Para os comprimidos foram realizadas análises de peso médio, dureza, friabilidade, 
desintegração, teor, uniformidade de conteúdo e dissolução. Os resultados indicaram 
comprimidos com alta resistência a impactos e com baixa perda de massa, o tempo de 
desintegração foi homogêneo e bastante baixo. As análises físico-químicas indicaram que 
os comprimidos apresentaram uniformidade de conteúdo e uma boa dissolução. 

Palavras chave: Hidroclorotiazida, Compressão direta, Desintegrante  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0400  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE UM PRODUTO À 
BASE DE COLÁGENO HIDROLISADO  
ALUNO: NADJA CLEONICE PINHEIRO OLIVEIRA (03303742499)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
  
 
Resumo:  

A gelatina é considerada hoje um alimento funcional, originária do colágeno de ossos e 
peles de animais. A gelatina é obtida da pele e ossos de animais e modificada em 
laboratório, sendo parcialmente hidrolisada. Por não ter poder de gelatinização, é de fácil 
manuseio e pode ser inserida no preparo de diversos alimentos. O trabalho em questão teve 
como objetivo analisar sensorialmente três produtos dietéticos (uma bebida e duas 
sobremesas) utilizando tipos diferentes de Blooms de gelatina por meio de parâmetros 
sensoriais como aceitação global, cor, odor, textura e presença na boca. Indivíduos não 
treinados receberam questionários com teste de aceitação em escala hedônica de estrutura 
mista. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios em relação a todos os produtos 
desenvolvidos. Para os atributos sensoriais analisados e a aceitação global dos produtos as 
bebidas contendo soja e leite, obtiveram ambas, boa aceitação, assim como as sobremesas 
contendo soja e leite, viabilizando a utilização da soja, que é um alimento com propriedades 
funcionais na prevenção de doenças. As sobremesas contendo frutas, limão, maracujá e 
acerola, obtiveram boa aceitação para os parâmetros sensoriais analisados. Conclui-se que a 
gelatina e o colágeno hidrolisado podem ser introduzidos na alimentação com aceitação 
sensorial bastante satisfatória pela população.  

Palavras chave: COLÁGENO HIDROLISADO, ALIMENTOS FUNCIONAIS, FRUTAS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0402  
TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE UM PÃO ENRIQUECIDO DE 
GORDURAS ESSENCIAIS E ESPECIARIAS EM INDIVÍDUOS DISLIPIDÊMICOS  
ALUNO: LUANA CAROLINA DE MEDEIROS PAIVA (03385091438)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o consumo dietético, especialmente de 
gorduras, e perfil antropométrico de indivíduos com dislipidemia secundária, 
suplementados com um pão enriquecido de gorduras essenciais e especiarias. Para 
avaliação Antropométrica foi feita pelo IMC. Também foram aferidas as circunferências da 
cintura e do quadril, por meio das quais, foi realizado a Razão cintura/quadril ou RC/Q. Já 
Para a coleta dos dados de ingestão dietética foi fornecido um formulário de registro 
alimentar diário. Tais dados foram correspondentes ao consumo alimentar dos três dias 
antecedentes a primeira coleta de sangue para avaliação do perfil lipídico e peroxidação, 
onde estes últimos foram feitos por métodos colorimétricos. Diante do protocolo utilizado, 
observou-se que, em se tratando do consumo dietético dos indivíduos, foi visto que estava 
fora das recomendações da AHA (2000), e com perfil antropométrico considerado de risco. 
Para os parâmetros: triglicérides, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e 
malonildialdeído foram mensurados antes e depois da suplementação, onde, houve melhora 
em todos os parâmetros avaliados, mas apenas com diferença significativa para os níveis de 
triglicerídeos. Assim, o presente trabalho concluiu que foi salutar o consumo de 90g 
pão/dia, porém, recomenda-se administrar o mesmo, por um maior período de tempo, para 
obtenção de resultados estatisticamente significativos.  

Palavras chave: dislipidemia, alimento funcional, ácidos graxos essenciais e especiarias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0404  
TÍTULO: A DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: O CONTEXTO DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA  
ALUNO: RAISSA BIANCA CORTEZ DE MELO (06510234408)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  
  
 
Resumo:  

Nos últimos anos, a dança vem ampliando seus espaços na Educação Física. No entanto, 
esta relação não é recente. Ainda no início do século XX, a Dança Moderna influenciou de 
sobremodo o contexto da Educação Física. No Brasil, a dança tem sido tema de artigos em 
periódicos de Educação Física desde a década de 30. Levando-se em conta a 
representatividade da dança na produção científica da Educação Física brasileira, bem 
como a relação entre a dança e a Educação Física, vivencia-se a temática, com o objetivo de 
identificar nos periódicos de Educação Física a presença de referências sobre a dança, 
enfocando as temáticas abordadas, os autores, as relações entre a dança e a Educação Física 
e as possíveis influências da Dança Moderna. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 
cunho exploratório tendo como fontes o Catálogo de Periódicos da Educação Física e 
esportes (1930-2000), bem como artigos que tratam da dança a serem definidos durante a 
investigação do referido catálogo. Como resultados parciais, percebe-se que o número de 
artigos que abordam a dança nos periódicos é significativa, que as temáticas estão 
relacionadas à Dança Moderna, ao Folclore e a Ginástica, permitindo considerar que a 
relação entre Dança e Educação Física se dá a partir de referências e autores variados 
considerando os diversos contextos e épocas das publicações investigadas.  

Palavras chave: Educação Física, Dança, Dança Moderna  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0406  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE UM PÃO 
ENRIQUECIDO COM GORDURAS ESSENCIAIS E ESPECIARIAS  
ALUNO: ANDREA ALVES PRAXEDES (02393633456)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um pão enriquecido com gorduras essenciais 
e especiarias (orégano, alecrim e manjericão). Foi utilizado óleo de canola, óleo de oliva e 
óleo de peixe, em uma proporção final de 4:2:1. Neste trabalho foram abordados 
aleatoriamente 109 provadores não-treinados, que avaliaram sensorialmente o pão 
enriquecido comparando com um pão padrão, por meio de um questionário que continha 
um teste afetivo utilizando escala hedônica estruturada mista com 9 pontos, onde os 
atributos odor, sabor especiaria, sabor salgado, sabor gordura, como também aceitação 
global foram avaliados. Os resultados mostraram que nos três testes sensoriais, o sexo 
feminino foi o maior público avaliado (mais de 70%), concentrando-se na faixa etária de 18 
a 25 anos. Quanto à aceitação global do pão, 78% das notas estavam acima do indiferente, 
principalmente concentrando-se entre o gostei ligeiramente e o gostei muito, não sendo 
observada diferença estatisticamente significante quando comparado ao pão padrão 
(p>0,05). O odor foi caracterizado como agradável por 36% dos provadores na formulação 
4, que continha 10 mL de óleo de peixe, sendo este percebido por apenas 10% dos 
provadores. A especiaria mais citada foi o orégano, e este foi o atributo que mais 
influenciou na aceitação global do pão, sendo portanto viável a utilização deste produto 
como alimento funcional.  

Palavras chave: pães enriquecidos, alimentos funcionais, gorduras essenciais e especiarias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0408  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TEOR DE TANINOS TOTAIS EM SOLUÇÕES 
EXTRATIVAS DE ASTRONIUM URUNDEUVA (AROEIRA DO SERTÃO)  
ALUNO: ANDREZA KALINE SOARES DANTAS (01223611485)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
  
 
Resumo:  

A Astronium urundeuva, conhecida como aroeira do sertão, é bastante utilizada na 
medicina tradicional devido as propriedades antimicrobiana e cicatrizante, as quais têm sido 
relacionadas ao elevado teor de taninos presentes nas cascas do vegetal. Desta forma, a 
determinação de taninos totais é um indicativo da manutenção das propriedades 
terapêuticas. O presente trabalho teve por objetivo a determinação preliminar do teor de 
taninos como indicador de qualidade em extratos preparados a partir das cascas de A. 
urundeuva. As soluções extrativas foram preparadas por maceração das cascas secas e 
moídas na proporção droga/solvente de 5 % (m/v) durante 4 dias utilizando com solvente 
diferentes soluções alcoólicas (40, 60 e 80 %, V/V). O teor de taninos totais (TT) das 
amostras foi determinado por leitura direta em 280 nm. O teor de TT foi calculado através 
da diferença entre os teores de polifenóis totais e da fração não-tanante, após complexação 
com caseína, e expressos como catequina. Para tanto foi empregado o coeficiente de 
absorção específica calculado a partir da curva de calibração obtida em 280 nm. Os teores 
de taninos encontrados para as diferentes preparações foram: 19,99; 18,18 e 11,52 g%, para 
as soluções a 40, 60 e 80 % de álcool, respectivamente. Os resultados demonstraram que, 
ao contrário do que se apregoa na medicina popular, as preparações que apresentam 
maiores teores de compostos marcadores são aquelas com menores proporções de álcool  

Palavras chave: Taninos totais, Aroeira do sertão, Astronium urundeuva  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0409  
TÍTULO: - PREVENÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA COM O USO DE 
GLUCANA E GLUTAMINA EM RATOS SUBMETIDOS A ISQUEMIA E 
REPERFUSÃO INTESTINAL.  
ALUNO: MARIANA RÊGO DE CARVALHO (01206221496)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: HERVAL PENALVA GOMES (00847155455)  
CO-AUTOR: BRUNO CUNHA DE MEDEIROS (02767602473)  
CO-AUTOR: MANUELA DE MEDEIROS BEZERRA (03632464448)  
 
 
Resumo:  

Isquemia intestinal/reperfusão (I/R) causam morbidez e podem induzir translocação 
bacteriana (TB). Estudos têm sugerido que nutrição enriquecida com glutamina (GLT) 
diminuiram TB. Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito da glucana (GL) em TB. Este 
estudo investigou o efeito combinado de GL/GLN na TB, em animais sob I/R. Foram 
utilizados quarenta ratos masculinos da raça Wistar pesando 270±15g. Quatro grupos de 10 
ratos cada um foram submetidos a 45 minutos de isquemia e 60 minutos de reperfusão 
intestinal. O grupo de controle (C) recebeu somente alimentação e água ; o grupo GLN 
recebeu a glutamina através de um tubo metálico de gavagem, o grupo GL recebeu solução 
de 1-3-(D)-glucana, e o grupo GL/GLN recebeu GL e GLN, respectivamente. Linfonodos 
mesentéricos (LNM), fígado e pulmão foram biopsiados e analisados microbiologicamente, 
utilizando agar sangue e agar MacConkey. Os resultados foram analisados pelos testes de 
ANOVA e Newman-Keuls. Nos grupos GLN, GL e GL/GLN BT houve significativa 
redução de TB em LNM, fígado e pulmão. A TB foi mais atenuada após o tratamento com 
GL do que com GLN (p <0,05). Os ratos tratados com a GL e a GLN exibiram contagens 
de colônias bacterianas mais baixas do que os tratados somente com a GLN ou a GL. O uso 
da GL foi mais eficaz do que o da GLN em impedir a ocorrência da TB após I/R. 
Adicionalmente, a combinação de GL e de GLN reduziu sinergicamente a ocorrência de 
TB.  

Palavras chave: GLUTAMINA, GLUCANA, TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0411  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MINERAIS EM BARRAS DE CEREAIS 
ATRAVÉS DA ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA  
ALUNO: MÁRCIA ROSIMAR FERREIRA BARROS (03558021479)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: JOYCE OTÁVIA ARAÚJO DA CUNHA (01057393401)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 
 
Resumo:  

Os minerais participam de muitas reações metabólicas do corpo e são geralmente 
fornecidos pelos alimentos. Um exemplo de suplemento alimentar de alto valor nutritivo 
são as barras de cereais, consumidas também por serem muito práticas. Assim, este estudo 
propõe determinar os teores dos minerais cálcio, ferro, sódio, magnésio, potássio e zinco 
em barras de cereais comercializadas na cidade de Natal e comparar os três primeiros com 
os dos próprios rótulos. Para isso, foram coletadas 18 amostras de diferentes marcas e 
composições as quais, em laboratório, foram homogeneizadas, calcinadas, diluídas e 
submetidas à análise através da Espectroscopia de Absorção Atômica. Os resultados estão 
expressos em mg/porção para assim, facilitar a comparação com os valores dos rótulos: Ca 
(5,0 a 66,0), Fe (0,09 a 1,29), K (2,9 a 82,3), Mg (3,85 a 29,3), Na (17,0 a 97,0) e Zn (0,12 
a 0,67). De acordo com a legislação para a rotulagem de alimentos, é aceitável até 20% de 
diferença entre a análise e o rótulo. Sendo assim, apenas 4 amostras analisadas para cálcio e 
ferro e 8 amostras para sódio apresentaram valores compatíveis. Ainda, de acordo com a 
ANVISA, os teores encontrados corresponderam respectivamente, até 9%, 8% e 4% do 
valor diário recomendado, confirmando que estes alimentos são uma boa fonte 
complementar de minerais. Além disso, o controle de qualidade das indústrias deve ser 
mais eficiente para que os consumidores tenham acesso a rótulos confiáveis.  

Palavras chave: MINERAIS, BARRAS DE CEREAIS, EAA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0414  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE HEMÓCITOS TOTAIS EM 
CAMARÕES DA ESPÉCIE LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
ORIENTADOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
 
 
Resumo: 

Os hemócitos de crustáceos desempenham uma importante função na resposta imune do 
hospedeiro incluindo reconhecimento, fagocitose, melanização, citotoxicidade e 
comunicação célula-célula. Considerando que os hemócitos desempenham um importante 
papel de defesa, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar o número total de hemócitos 
de camarões da espécie Litopenaeus vannamei, cultivados em viveiro. A hemolinfa do 
camarão foi coletada por punção do seio ventral, utilizando-se uma seringa contendo a 
solução anticoagulante MAS. A contagem de células por mm3 de hemolinfa foi feita de 
modo semelhante à realizada para glóbulos brancos em câmara de Neubauer. A média da 
contagem total de hemócitos (THC) de 24 camarões juvenis, obtidos de uma fazenda 
localizada no estuário do Potengi, foi de 40.219 ±20.434 céls./mm3. A determinação da 
THC é parâmetro que pode ser utilizado como técnica de diagnóstico rápido no 
monitoramento das condições de saúde dos camarões cultivados em viveiro. 

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, hemócitos, sistema de defesa  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0415  
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES EXTRATIVAS DE ASTRONIUM 
URUNDEUVA (AROEIRA DO SERTÃO).  
ALUNO: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
  
 
Resumo:  

A aroeira do sertão (Astronium urundeuva) é uma espécie vegetal amplamente conhecida 
na medicina tradicional nordestina. O macerado hidroalcoólico das cascas é utilizado no 
tratamento de infecções e inflamações. Entretanto, em virtude da elevada variedade de 
combinações destes produtos, associada à complexidade inerente a matrizes vegetais, pouco 
pode ser dito a respeito da reprodutibilidade de sua qualidade. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi estabelecer condição ótima para preparação de macerados hidroalcoólicos a 
partir das cascas de A. urundeuva (aroeira o sertão) empregando desenhos estatisticamente 
planejados. As influências da proporção de planta (10, 15 e 20% m/V) e da concentração de 
etanol (40, 60 e 80 %, V/V) sobre o teor de sólidos solúveis do macerado, foram estudadas 
por um desenho fatorial 23. Os dados foram analisados por ANOVA e utilizados para gerar 
superfície de resposta. Os resultados demonstram que a proporção de planta foi a variável 
mais importante sobre a resposta escolhida. As melhores condições para preparação do 
macerado com melhor rendimento em sólidos solúveis, foram: 15 % de planta (m/V) e 
etanol 40 % (V/V)  

Palavras chave: Soluções extrativas, Aroeira do sertão, Desenho fatorial  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0416  
TÍTULO: SABERES DA ARTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA: A DANÇA MODERNA EM 
FOCO  
ALUNO: SIMONE MAGALHÃES BRAGA (06270338492)  
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (56613067415)  
 
 
Resumo:  

A Educação Física tem sido comumente reconhecida por priorizar o conhecimento técnico-
científico em detrimento de outras referências do conhecimento. No entanto, os saberes 
advindos da arte também marcaram referências importantes no âmbito desta área de 
conhecimento. Tendo sido a Dança Moderna uma referência significativa na história da 
Educação Física na primeira metade do século XX, questionamos se a mesma continua 
presente de forma significativa nas produções acadêmicas dessa área de conhecimento, 
como tem sido enfocada e como pode ser resignificada na atualidade. A pesquisa tem como 
objetivo identificar e analisar referências da Dança Moderna na produção acadêmica atual 
da Educação Física. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório cujo 
material investigado são artigos dos Anais dos Congressos Brasileiros de Ciência do 
Esporte, compreendidos no período de 1999 a 2003, que tratam de temáticas referentes à 
dança. Apesar da pesquisa encontrar-se em andamento, já é possível perceber que 
referências da Dança Moderna estão presentes nos artigos investigados a partir de várias 
temáticas e da citação de autores que marcaram a produção de conhecimento desta 
manifestação da dança. Tais referências apontam para a presença dos saberes da arte de 
dançar no contexto da Educação Física enfocando perspectivas estéticas de pensar o corpo.  

Palavras chave: Educação Física, Dança, Dança Moderna  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0421  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIPÍDEOS EM BARRAS DE CEREAIS  
ALUNO: TATIANA AIRES TELINO DA COSTA (01311664416)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: MICHELLE TOLEDO PEREIRA DE CARVALHO (05228714456)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 
 
Resumo:  

As barras de cereais industrializadas possuem grande aceitação pelos consumidores por 
serem um produto prático e de alto valor nutritivo. Dentre seus nutrientes, podemos citar os 
lipídios, de vital importância, por serem carreadores de vitaminas lipossolúveis e 
formadores de membrana. É relevante, portanto, determinar os teores de lipídios nestas 
barras, relacioná-los com o índice de ingesta diária recomendada (IDR) e comparar estes 
resultados com os valores dos rótulos. Para isso, foram selecionadas 18 amostras de barras 
de cereais, coletadas em supermercados de Natal, submetendo-se 5g de amostra seca de 
cada uma ao método de Soxhlet. Através dos resultados observou-se que o teor de lipídios 
variou entre 0,4 a 9,9mg/porção e apenas 7 amostras analisadas estavam compatíveis com 
os valores de gorduras totais dos rótulos, uma vez que a ANVISA só permite uma diferença 
de até 20%. De acordo com a IDR um adulto pode ingerir até 80g de lipídios por dia para 
uma dieta de 2500kcal. Assim, as barras de cereais não são consideradas uma boa fonte de 
lipídios, pois em sua grande maioria constituem até 4% da IDR. Apenas na amostra que 
continha soja foi encontrado elevado teor de gordura, atingindo 9,9g ou 12% da IDR. 
Conclui-se, então, que as barras de cereais, exceto as que contêm soja, são adequadas para 
dietas de redução de peso. E ainda, é necessário um maior controle dos órgãos responsáveis 
para que os consumidores possam confiar na rotulagem desses produtos.  

Palavras chave: LIPÍDEOS, BARRAS DE CEREAIS, SOXHLET  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0423  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE MATÉRIA-PRIMA VEGETAL DE 
SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI (AROEIRA)  
ALUNO: ANA CAROLINA DANTAS DE LIMA (01285454456)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
  
 
Resumo:  

As cascas de Schinus terebinthifolius (aroeira), são amplamente utilizadas pela medicina 
tradicional como antiinflamatório e cicatrizante. A caracterização da matéria-prima vegetal 
é de extrema importância para garantia da segurança e eficácia terapêutica. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho foi caracterizar tecnologicamente as cascas de S. terebinthifolius. A 
avaliação do material vegetal foi realizada pela determinação do perfil cromatográfico 
(CCD), perda por dessecação, teor de extrativos e granulometria. Os resultados da CCD 
demonstraram, pela semelhança entre os fatores de retenção (Rf) e coloração das manchas 
do padrão e amostra, tratar-se de S. terebinthifolius. A avaliação da perda por dessecação 
(8,28 %) e teor extrativo (24,29 %) demonstrou que a matéria-prima apresentou umidade 
residual abaixo do máximo de 14 % permitido pelos órgãos oficiais, com capacidade de 
extração próximo ao encontrado na literatura para a mesma droga vegetal (25,0 %). A 
análise granulométrica, parâmetro importante para eficiência de extração, demostrou que o 
material estudado apresentou 70,8 % das partículas com tamanho menor que 149 um. Os 
resultados evidenciaram que os parâmetros estudados são úteis na caracterização da 
matéria-prima, no entanto maiores estudos devem ser realizados visando definir parâmetros 
para o controle de qualidade desta matéria-prima vegetal.  

Palavras chave: Controle de qualidade, Aroeira da praia, Schinus terebinthifolius  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0424  
TÍTULO: ALTERAÇÕES ORAIS ESPECÍFICAS E NÃO-ESPECÍFICAS DE 
PACIENTES PORTADORES DE LESHMANIOSE VISCERAL (CALAZAR)  
ALUNO: MOISÉS FELIPE DA COSTA FERNANDES (01288196423)  
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)  
  
 
Resumo:  

A Leishmaniose visceral é uma doença endêmica na região Nordeste onde possui 
característica que lhe confere um caráter mais debilitante e imunossupressor já comum à 
doença: a desnutrição. Este fator, associado ao curso da doença pode predispor o paciente a 
infecções secundárias. Algumas alterações sistêmicas podem produzir manifestações orais 
primárias e/ou secundárias, a literatura se mostra escassa quanto a manifestações orais que 
esta protozoose pode causar. Nosso trabalho objetivou identificar alterações específicas e 
não-específicas na mucosa oral e regiões adjacentes de pacientes portadores de calazar 
internados nos Hospitais Infantil Varela Santiago e Giselda Trigueiro por meio de exame 
clínico, coleta de dados em prontuário médico e realização de citologia esfoliativa. Os 
pacientes foram divididos em 3 grupos, sendo um controle e os outros dois formados de 
acordo com idades superior ou inferior aos 12 anos. Cárie e gengivite estiveram presentes 
em altos índices, sendo esta última mais propensa a advir de alterações secundárias 
proporcionadas pela doença em conjunto com os altos índices de biofilme dental visível 
estabelecido pela precária higiene oral. A citologia esfoliativa revelou nas amostras um 
infiltrado inflamatório linfohistioplasmocitário.  

Palavras chave: Leshmaniose visceral, calazar, manifestações orais  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0425  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS EM BARRAS DE CEREAIS  
ALUNO: PATRÍCIA CRISTINA COSTA VARELA (03385947448)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: PRISCILLA JOICE DA COSTA TAVARES (04345880408)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 
 
Resumo:  

A modernidade emergiu um novo conceito de qualidade de vida, o que potencializou o 
consumo de barras de cereais industrializadas, pressuposto sua praticidade e seu alto valor 
nutritivo. Uma dieta para ser equilibrada deve conter também alimentos ricos em proteínas 
a fim de suprir as necessidades energéticas do organismo. Deste modo, este estudo propõe 
analisar os teores de proteínas em barras de cereais comercializadas na cidade de Natal e 
compará-los com os dos próprios rótulos. Para tanto, foram coletadas 18 amostras de 
diferentes marcas e sabores as quais, em laboratório, foram homogeneizadas, dessecadas e 
submetidas à análise de proteínas através do método de Kjeldahl. Os resultados, que 
variaram entre 1,0 e 5,9, estão expressos em mg/porção, para assim, facilitar a comparação 
com os valores dos rótulos. De acordo com a legislação para a rotulagem de alimentos, é 
aceitável até 20% de diferença entre a análise e o rótulo. Sendo assim, apenas 05 amostras 
analisadas apresentaram valores de proteínas compatíveis. Ainda, de acordo com a 
ANVISA, um adulto deve ingerir 50g de proteínas por dia em uma dieta de 2500Kcal e os 
teores encontrados corresponderam até 12% do valor diário necessário, confirmando que as 
barras de cereais são uma boa fonte de proteínas, principalmente a que contém soja. Além 
disso, o controle de qualidade das indústrias deve ser mais eficiente e assim, garantir a 
confiabilidade da informação nutricional do próprio rótulo.  

Palavras chave: PROTEÍNAS, BARRAS DE CEREAIS, KJELDAHL  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0426  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DA TOPOLOGIA DE PROTEÍNAS ALKB E 
UTILIZAÇÃO DE HIDROCARBONETOS EM MICROCOSMOS.  
ALUNO: MATHEUS SILVA PEREIRA (03097760407)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 
Resumo:  

Os n-alcanos são compostos orgânicos que participam da composição do petróleo e que 
podem ser utilizados como fonte de carbono (FC) por diversos microorganismos, através de 
uma cascata de reações enzimáticas, onde seus componentes apresentam características 
funcionais e estruturais próprias. No intuito de conhecer o modo pelo qual acontece a 
“seleção” do hidrocarboneto a ser degradado, nossos estudos preliminares in silico mostram 
que existe conservação do domínio rico em histidina nas proteínas AlkB de diferentes 
bactérias. Entretanto, pouco se conhece sobre a possível correlação da estrutura primária 
das AlkB com o tamanho molecular do hidrocarboneto (HB) degradado. Foram analisadas 
in silico 33 topologias de proteínas AlkB de bactérias G(+) e G(-) e observou-se que as 
bactérias G(+) têm 6 e as G(-) 7 domínios transmembranas e utilizam HB de C5-C16 e C2-
C36 respectivamente. Paralelamente, no intuito de observar se os microorganismos de 
ambientes livres de contaminação por petróleo teriam a capacidade de degradar alcanos. 
Resultados parciais de experimentos de microcosmos com alcanos C5/C7/C10/C12 
mostraram a ocorrência de consórcios de bactérias capazes de utilizá-los como FC. Estes 
ensaios estão sendo otimizados no intuito de aprimorar a reprodutibilidade da técnica. E 
como perspectiva do presente trabalho analisar in silico a estrutura secundária e terciária 
das proteínas AlkB e a possível correlação com o número de carbonos do HB.  

Palavras chave: análise in silico, AlkB, microcosmo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0427  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA DE 
AMOSTRAS DE SOLO PARA ESTUDOS DE PROMOTORES ALK  
ALUNO: LEONAM GOMES COUTINHO (01254501410)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  
 
Resumo:  

Os alcanos são moléculas importantes na composição do petróleo e servem como substratos 
na obtenção de energia de algumas bactérias. O seu consumo causa impactos negativos no 
óleo como, aumento na densidade, na acidez e na viscosidade, levando a redução da 
qualidade do óleo e limitando a exploração econômica. Com o objetivo de estudar a 
regulação da expressão dos genes alk envolvidos na biodegradação, está sendo otimizado 
um protocolo de extração de DNA de amostras ambientais contendo petróleo. Apesar da 
existência de protocolos pré-estabelecidos para extração de DNA, o tipo da amostra e as 
características da comunidade microbiana influenciam na qualidade e quantidade do ácido 
nucléico. Foram feitas extrações de DNA com amostra direta do solo e de sua comunidade 
microbiana previamente enriquecida em meio LB, nas quais foram testados protocolos de 
lise: alcalina, físicas e mecânicas e diferentes métodos de purificação de ácidos nucléicos, 
para ambas as amostras. Os resultados preliminares mostraram que a extração de DNA dos 
organismos crescidos em LB foi eficiente. Enquanto que nas condições testadas para 
extração de DNA direto do solo, os ácidos nucléicos visualizados em géis de agarose se 
mostraram degradados, provavelmente devido à presença de ácidos húmicos e DNAses. A 
utilização de inibidores é uma perspectiva para otimizar a extração de DNA direta do solo. 
Estas amostras de DNA serão utilizadas em PCR para estudos de promotores alk. Órgão 
financiador: CNPq/Bolsista ITI  

Palavras chave: Biodegradação, Petróleo, genes alk  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0428  
TÍTULO: CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ENFERMAGEM: A 
TRANSVERSALIDADE DO SOFRIMENTO E DO COTIDIANO  
ALUNO: LAIANE MEDEIROS RIBEIRO (01214542409)  
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
  
 
Resumo:  

A Conseqüência da Política neoliberal no setor saúde é nefasta para o trabalhador de 
enfermagem que se encontra em uma situação de trabalho precário, seja pelo vínculo e 
direitos trabalhistas flexibilizados, pelo não reajuste salarial e ainda pelas condições de 
trabalho precárias. As condições de trabalho têm conseqüências fundamentais na vida 
desses trabalhadores, determinando a sua vida dentro e fora da esfera de trabalho.Este 
estudo tem como objetivo analisar a influencia das condições de trabalho na vida 
profissional e pessoal dos trabalhadores de enfermagem. Estudo descritivo-exploratório 
com abordagem qualitativa, realizado em um hospital Público da cidade do Natal/RN em 
julho de 2003. A coleta de informações através de entrevista com perguntas abertas com 
roteiro semi-estruturado, gravado com consentimento. A amostra foi de 17 trabalhadores 
distribuídos entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 3 gestores da saúde, 
totalizando 20 entrevistados. As condições de trabalho interferem na assistência ao usuário, 
trazendo sentimentos de impotência por parte do trabalhador e trazendo sentimentos de 
estresse, mau humor, tristeza que atingem de forma direta a vida cotidiana desses 
trabalhadores.  

Palavras chave: condições de trabalho, sofrimento, cotidiano  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0431  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRAS DIETÉTICAS EM BARRAS DE 
CEREAIS  
ALUNO: EDIANE MARIA GOMES RIBEIRO (00944893430)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: JULLIANA HONÓRIO CAVALCANTI (04826641427)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 
 
Resumo:  

Práticas e nutritivas, as barras de cereais estão sendo cada vez mais consumidas entre 
pessoas de diferentes idades e estilos de vida. Caracterizam-se pela presença de fibras, 
elementos essenciais na dieta, pois regularizam o funcionamento do intestino. Diante do 
exposto, surgiu o interesse em analisar os teores de fibras dietéticas em diferentes marcas e 
sabores em barras de cereais e compará-los com os dos próprios rótulos. Para tanto, foram 
coletadas 18 amostras no comércio da cidade de Natal, onde, em laboratório, foram 
homogeneizadas e desidratadas. O método utilizado fundamenta-se no duplo ataque 
ácido/alcalino da amostra, restando as fibras, que são quantificadas por gravimetria. Os 
resultados, que variaram entre 0,4 e 2,1, estão expressos em mg/porção, para assim, facilitar 
a comparação com os valores dos rótulos. De acordo com a Resolução RDC no 40/2001, é 
permitida a tolerância de até 20% nos valores declarados no rótulo. Sendo assim, apenas 07 
amostras analisadas apresentaram valores de fibras compatíveis. Ainda, de acordo com a 
ANVISA, um adulto deve ingerir 30g de fibras por dia em uma dieta de 2500Kcal e os 
teores encontrados corresponderam até 7% do valor diário necessário, confirmando que as 
barras de cereais são uma boa fonte de fibras, principalmente a que contém soja. Além 
disso, o controle de qualidade das indústrias deve ser mais eficiente para garantir a 
confiabilidade da informação nutricional do próprio rótulo.  

Palavras chave: FIBRA DIETÉTICA, BARRA DE CEREAL, BROMATOLOGIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0433  
TÍTULO: BIOLOGIA MOLECULAR DE BACTÉRIAS REDUTORAS DE FE(III)  
ALUNO: CATALINE LOURENE VALÉRIO DA SILVA (00833321463)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
  
 
Resumo:  

O processo microbiológico da redução de Fe(III), contribui com o ciclo do ferro e da 
matéria orgânica no ambiente. Tem sido descrito que em Shewanella a capacidade de 
reduzir ferro pode estar relacionado ao processo de biodegradação de hidrocarbonetos. Este 
trabalho tem o intuito de estudar proteínas e genes envolvidos no uso de ferro, através da 
análise in sílico. A base de dados inclui: as seqüências dos citocromos-like: OmcA OmcB e 
ppc. Foi adicionada a proteína MtrB e realizado o data mining com o pacote BLAST em 
bancos públicos de seqüências. Os alinhamentos múltiplos de MtrB e dos genes mtrB 
mostraram regiões conservadas. A MtrB foi analisada no INTERPRO e foi detectado um 
domínio relacionado à família das porinas. O SUPERFAMILY mostrou que entre as 
porinas existem os citocromos-like, sugerindo um possível papel no transporte de elétrons. 
Adicionalmente foi feito um data mining na nova base de dados de amostras ambientais–
NCBI (ambientes de drenagem de minas e marinhos) onde foram encontradas para: OmcA 
(2); OmcB (3); ppc (3); mtrB (7) novas seqüências. Apesar do número restrito das 
seqüências obtidas, estes dados mostram uma alta similaridade com os genes envolvidos no 
processo de redução de metais, sugerindo que estas amostras podem estar envolvidas neste 
mecanismo. A análise destas seqüências possibilitará a construção de primers para 
realização de PCR com amostras oriundas de ambientes com petróleo e drenagem de minas. 
Orgão financiador-CNPq- Bolsista voluntária. 

Palavras chave: in sílico, hidrocarbonetos, Fe(III)  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

Código: SB0436  
TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DE MINERAIS PRESENTES NO LEITE 
COMERCIALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN  
ALUNO: IGOR LINANDRO PEREIRA DA SILVA (03592443437)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408)  
 
 
Resumo:  

O leite é uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas, representando um 
alimento de alto valor nutritivo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo quantificar 
os minerais presentes no leite consumido em Natal-RN. Para isso, foram coletadas 20 
amostras de leite de diferentes marcas e classificações no comércio da cidade. A 
determinação dos minerais Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, e Zn foi realizada através da 
Espectroscopia de Absorção Atômica e os resultados obtidos foram comparados com os 
rótulos correspondentes de cada produto. A faixa de valores obtida em mg/200mL foi: Al 
(0,32 a 1,97), Ca (177 a 262), Cu (0,05 a 0,15), Fe (0,12 a 0,29), K (265 a 358), Mg (18 a 
26), Na (120 a 196) e Zn (0,68 a 1,54). De acordo com a Resolução RDC no 40/2001, é 
permitida a tolerância de até 20% para mais ou para menos, nos valores constantes 
declarados no rótulo. Isto é, 17 amostras para Ca, 04 para Fe e 03 para Na possuem valores 
considerados aceitáveis. De acordo com o valor da Ingesta Diária Recomendada (IDR), um 
adulto deve ingerir 800mg de Ca, 14mg de Fe e 2400mg de Na por dia. Correlacionando 
estas metas com as análises realizadas no leite, os teores de Ca correspondem até 33% da 
IDR, os de Fe até 2% e os de Na até 8%. Diante dos resultados dos minerais confirmou-se 
que o leite é uma ótima fonte de cálcio e pobre em alumínio, cobre, ferro e zinco. Além 
disso, o controle de qualidade das indústrias deve ser mais rigoroso garantindo a 
confiabilidade do rótulo.  

Palavras chave: MINERAIS, LEITE, EAA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0437  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTO SECO DE SCHINUS 
TEREBINTHIFOLIUS RADDI (AROEIRA)  
ALUNO: LUANA JANINE LOPES DA COSTA (04719091490)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERÍSSIMO (03505578427)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
  
 
Resumo:  

Schinus terebinthifolius, popularmente conhecida como aroeira, apresenta estudos 
farmacológicos favoráveis à sua utilização como antiinflamatório e cicatrizante. Fato este 
que justifica o processamento tecnológico da matéria-prima vegetal e elaboração de um 
produto seco por aspersão (PSA), forma farmacêutica intermediaria que apresenta maior 
estabilidade que o extrato líquido, maior facilidade de manuseio e dosagem. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho foi preparar um produto seco por aspersão de S. terebinthifolius e 
avaliar suas características de compactação. O PSA obtido foi avaliado quanto à 
granulometria e aos parâmetros de compactação. A análise granulométrica das partículas 
demonstrou que o PSA é um pó extremamente fino, com tamanho médio particular de cerca 
de 11,05 mm, sugerindo dificuldade de escoamento. As propriedades de compactação 
foram estudadas através da avaliação da densidade bruta (0,216 g/mL), densidade de 
compactação (0,445 g/mL), fator de Hausner (1,93) e índice de compressibilidade (48,16 
%). De modo geral, os resultados mostraram que o produto seco por aspersão de S. 
terebinthifolius, apresenta baixa densidade, frouxo sistema de empacotamento e fluxo 
pobre. Dessa forma, para o desenvolvimento de uma forma farmacêutica sólida, são 
necessários maiores estudos tecnológicos, a fim de conferir ao PSA de Schinus 
terebinthifolius favoráveis propriedades ao processamento pretendido  

Palavras chave: Produto Seco por Aspersão, Aroeira da praia, Caracterização  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0439  
TÍTULO: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE CONSUMIDO NA CIDADE DE 
NATAL-RN  
ALUNO: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: IGOR LINANDRO PEREIRA DA SILVA (03592443437)  
CO-AUTOR: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408)  
 
 
Resumo: 

Quimicamente, o leite é uma dispersão coloidal de proteínas em emulsão de gorduras numa 
solução de sais minerais, vitaminas, peptídeos e outros componentes menores, sendo de 
considerável valor nutritivo e essencial na dieta diária do ser humano. Suas características 
físico-químicas podem ser alteradas por diversos fatores como nutricionais, ambientais e 
fraudes. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo verificar a qualidade do leite 
consumido em Natal-RN, a partir das análises físico-químicas. Foram analisadas 20 
amostras de leite de diferentes marcas e classificações coletadas no comércio da cidade de 
Natal. Os parâmetros e métodos utilizados foram, respectivamente, Acidez por meio da 
acidimetria de Dornic, Densidade utilizando o termolactodensímetro, Gordura utilizando o 
butirômetro de Gerber e resíduo seco desengordurado através do disco de Ackermann. Os 
intervalos dos resultados encontrados para acidez foram de 16 a 22oD, para gordura de 0,1 
a 3,8%, para densidade de 1,026 a 1,033g.mL-1 e para resíduo seco desengordurado de 6,8 
a 10,7%. Dentre as amostras analisadas, estavam em desacordo com a legislação que fixa a 
qualidade do leite (Portaria 370/97): 50% em relação à acidez, 45% a gordura, 10% a 
densidade e 65% ao resíduo seco desengordurado. Deste modo, a eficiência do controle de 
qualidade físico-químico do leite deve ser mais rígida, pois é essencial para satisfazer a 
legislação vigente e garantir a confiabilidade da informação nutricional do próprio rótulo.  

Palavras chave: LEITE, QUALIDADE, BROMATOLOGIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0440  
TÍTULO: CAPACIDADE FUNCIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA 
CEREBRAL NA CIDADE DE NATAL, RN: UM ESTUDO PILOTO.  
ALUNO: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (05494171418)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: ROSANGELA LINS DE MENEZES VASCONCELOS (67684033468)  
CO-AUTOR: ANA CAROLINA SILVA DE ALMEIDA (02740756445)  
 
 
Resumo:  

INTRODUÇÃO - Muitos profissionais de reabilitação que atuam com Paralisia Cerebral 
(PC) não trabalham com protocolos de avaliação funcional. Existem poucos estudos que 
testam hipóteses que distúrbios neuro-psico-motores na PC se refletem em distúrbios 
funcionais nas atividades da vida diária. OBJETIVO - Avaliar a capacidade funcional de 
crianças com PC nas áreas de auto-cuidado, mobilidade e função social. METODOLOGIA 
- foram entrevistados 10 pais, em janeiro de 2004 no Centro de Reabilitação Infantil (CRI - 
Natal/RN)para obter informações do cotidiano das crianças, utilizando um instrumento 
estruturado multi-profissional de avaliação funcional: o Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory (PEDI), com adaptações culturais do Brasil. Ele avalia atividades funcionais da 
vida diária das crianças por áreas. RESULTADOS - O grupo de crianças com PC 
apresentou grande incapacidade funcional nas áreas da motricidade (p < 0,001), pequena 
incapacidade em auto-cuidados, e índices de normalidade para função social. Estes 
resultados apontam para uma tendência funcional da PC. A partir deste piloto, da 
preparação, aplicação e dos resultados obtidos a amostra poderá ser ampliada para 
constituir os dados representativos de capacidade funcional das crianças com Paralisia 
Cerebral na realidade local.  

Palavras chave: PEDI, Avaliação, Paralisia Cerebral  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0445  
TÍTULO: BIOLOGIA POPULACIONAL DE PEIXES DA LAGOA DE 
EXTREMOZ/RN.  
ALUNO: FELIPPE DIAS LUCAS (01043659439)  
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
  
 
Resumo:  

As lagoas costeiras compreendem o principal sistema lêntico do Brasil, tendo grande 
importância na produção de peixes, crustáceos e moluscos, relevantes para alimentação 
humana. No presente estudo são abordados aspectos biologia populacional de peixes da 
Lagoa de Extremoz (5o 42’76”S e 35O17’69”W), Rio Grande do Norte. No período de 
julho/98 a abril/99, foi coletado trimestralmente um total de 731 espécimes, utilizando-se 5 
redes de espera com malhas variando entre 2,0 e 5,0 cm entre nós opostos, em quatro 
pontos distintos, com despesca a cada 5 horas, horário (17h00–22h00). Após as coletas os 
exemplares foram etiquetados, acondicionados em caixas isotérmicas e transferidos ao 
Laboratório de Ecologia e Fisiologia de Peixes. Calculou-se a constância de espécies 
através da expressão Ci = ni / N *100, levando-se em consideração o número de coletas 
realizadas na lagoa. Analisou-se nove espécies, distribuídas nas Famílias: Characidae, 
Anostomidae, Cichlidae, Auchenipteridae, Erythrinidae e Mugilidae. Considerando-se o 
total de espécies capturadas, observa-se que apenas Serrasalmus spilopleura (100%) e 
Metynnis roosevelti (100%) foram constantes; as demais, Leporinus piau (20,45%), 
Cichlasoma orientale (13,64%), Parauchenipterus galeatus (9,09%), Cichla ocelaris 
(6,82%), Hoplias malabaricus (2,27%), Mugil sp. (2,27%) e Serrasalmus sp. (2,27%), 
foram consideradas espécies acidentais.  

Palavras chave: Peixes, diversidade, lagoa de Extremoz  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0447  
TÍTULO: BACTÉRIAS PRODUTORAS DE BIOSURFACTANTES: ANÁLISE IN 
SILICO DE GENES E PROTEÍNAS.  
ALUNO: RICARDO AUGUSTO MELO TORRES (05174338427)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 
 
Resumo:  

Biosurfactantes são produzidos por bactérias e tem propriedades emulsificantes e 
detergentes, diminuem a tensão superficial e a tensão interface entre duas superfícies, como 
água e óleo. Essas características são aproveitadas na indústria petrolífera, sendo utilizada 
como um facilitador da recuperação do petróleo e na biorremediação de vários ambientes. 
O progresso dos projetos genoma e a disponibilidade de seqüências de genomas completos, 
via internet, possibilitou o acesso público e a implementação de pesquisas in silico. Assim, 
no intuito de criar uma base de dados de seqüências de DNA e proteínas para análise in 
silico de genes envolvidos na produção de biosurfactantes em bactérias Gram (+) e Gram (-
). No presente trabalho se realizou data mining utilizando o pacote BLAST nos bancos de 
domínio público: Genbank (USA), DNA: Genbank (USA), Kegg (Japão) e no EMBL (UE), 
e também no PUBMED (NCBI-USA) e Web of Science (Thompson–US). Resultados 
preliminares desta análise in silico das proteínas RhlA, RhlB, RhlR e RhlI em bactérias 
Gram (-) e das proteínas SfP, SrfA e ComA nas bactérias Gram (+) mostram regiões de 
conservação com domínios funcionais característicos. Alguns microorganismos apresentam 
organização em operon, com seqüências passiveis de serem utilizadas na construção de 
primers visando a identificação destas bactérias em ambientes com hidrocarbonetos. Órgão 
Financiador: CNPq. Bolsista Voluntário. 

Palavras chave: in silico, biosurfactantes, petróleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0450  
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DA MUCOSA ORAL DE PACIENTES COM 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  
ALUNO: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA MARTINS DOS SANTOS (01163265497)  
CO-AUTOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
CO-AUTOR: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)  
 
 
Resumo:  

A leucemia linfoblástica aguda é o tipo que mais acomete crianças com severas alterações 
orais. O metrotexato, droga utilizada no tratamento, quando administrado em altas 
concentrações provoca efeitos indesejáveis ao paciente, pela ação lesiva sobre as mucosas, 
pois ele afeta diretamente as células do epitélio oral interferindo na sua capacidade 
mitótica, chegando a comprometer a reposição celular, favorecendo assim, à ação de 
patógenos e formação de mucosite e ulcerações. Para prevenir e/ou minimizar as alterações 
provocadas pelo tratamento, foram orientados cuidados de higiene oral e instituído o uso da 
solução de gluconato de clorexidina a 0,12% nos portadores de leucemia linfoblástica 
aguda internados no Centro de Onco-hematologia Infantil (COHI) do Hospital Infantil 
Varela Santiago em Natal (RN). Foram realizados exames clínicos diários da cavidade oral 
de 34 pacientes, sendo 10 do grupo 1 (controle) e 24 do grupo 2 (experimental). O grupo 1, 
que não fez uso da clorexidina, apresentou 9 pacientes com mucosite. Já o grupo 2 que a 
adotou como medida profilática, obteve um resultado bem mais satisfatório onde apenas 9 
pacientes dos 24 apresentaram a mucosite. Com os dados obtidos dos 34 pacientes 
concluímos que a solução de gluconato de clorexidina a 0,12%, aliada aos cuidados de 
higiene oral, possibilitou uma efetiva redução (52,5%) do número de ocorrências de 
mucosite e ulcerações nesse tipo de paciente. 

Palavras chave: BRUNA, RAFA, CYNTIA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0452  
TÍTULO: TRATAMENTO DE FISTULAS ENTEROCUTÂNEAS PÓS-OPERATÓRIAS 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE VÁCUO E DIETA ORAL NORMAL  
ALUNO: BRUNO CUNHA DE MEDEIROS (02767602473)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: MANUELA DE MEDEIROS BEZERRA (03632464448)  
CO-AUTOR: MARIANA RÊGO DE CARVALHO (01206221496)  
CO-AUTOR: HERVAL PENALVA GOMES (00847155455)  
 
 
Resumo:  

Objetivo: Esse estudo pretende descrever o uso de um sistema a vácuo e dieta oral normal 
no tratamento dessas fístulas. Método: Foram analisados 74 pacientes consecutivos com 
fistula pós-operatória recente e bem definida. Imagem abdominal foi utilizada para excluir 
abscesso e obstrução distal. O trajeto da fistula foi fechado com catéter de Foley conectado 
a um frasco com pressão negativa, trocado diariamente por 5, 10 ou 15 dias, se necessário. 
Foi permitida dieta oral normal. Resultados: Nenhum paciente evoluiu para óbito. 
Albumina sérica e transferrina mostraram níveis significantemente maiores no final do 
tratamento que no início. Fistulas de débito moderado ou baixo tiveram os melhores 
resultados (97% fecharam). Quarenta e oito (65%) fistulas fecharam após cinco dias, 
16(22%) após 10 dias e 4(5%) depois de 15 dias. O tratamento falhou em 6 (8%) pacientes, 
que foram operados. Apenas um paciente com fistula de baixo débito não teve sua fistula 
fechada. O custo do tratamento foi de 41,75 dólares por dia e foi considerado efetivo. 
Conclusão: o sistema a vácuo demonstrou bons resultados no tratamento das fístulas. O 
tratamento incluiu simplicidade, baixo custo, curto período de internação hospitalar, 
ausência de lesões de pele, alimentação normal, boa nutrição e deambulação precoce.  

Palavras chave: Fistulas Enterocutâneas, Sistema de Vácuo, Dieta Oral  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0453  
TÍTULO: LECTINAS EM EXTRATOS PROTÉICOS DO ECHINODERMA MELLITA 
QUINQUIESPERFORATA  
ALUNO: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: JULIANA GALVÃO DA SILVA (05750934470)  
CO-AUTOR: CRISTINA IGLESIAS OTTONI (01222218429)  
 
 
RESUMO:  

As lectinas são proteínas ubíquas, encontradas em eucariotos, procariotos e vírus, que 
reconhecem e se ligam de forma reversível a carboidratos específicos. Em vertebrados e 
invertebrados, essas proteínas parecem estar envolvidas nos mecanismos de defesa destes 
organismos. Neste projeto o principal objetivo foi o de detectar e isolar proteínas com 
atividades lectínicas do Echinoderma Mellita quinquiesperforata, que estão possivelmente 
envolvidas nos processos de defesa do animal. Cerca de 60 animais foram coletados e 
triturados para obtenção do extrato bruto que foi fracionado em três etapas de precipitação: 
0,5 vol., 1,0 vol. e 2 volumes de acetona, sendo designadas respectivamente de F50, F100 e 
F200. As frações foram submetidas a ensaios de hemaglutinação contra eritrócitos humanos 
a 4% não tratados e tratados com papaína, tripsina e neuraminidase. Ensaios de inibição da 
atividade hemaglutinante com mono e dissacarídeos e glicoproteínas também foram 
realizados. Proteínas com atividades lectínicas foram detectadas nas três frações, todas com 
especificidade para mucina. A F100 que apresentou maior intensidade de aglutinação foi 
submetida à cromatografia de gel-filtração Sephacril S300 e o pico protéico com atividade 
foi aplicado em coluna de afinidade Mucina-Sepharose 4B. Os picos, retido e não-retido, 
resultantes da afinidade foram submetidos a um SDS-PAGE a 7,5% onde foi possível 
observar a presença de uma única banda protéica com aproximadamente 60KDa.  

Palavras chave: Lectina, Invertebrado, Isolamento  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0455  
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS COMPORTAMENTOS DE CORTE E 
CÓPULA DE ANASTREPHA ZENILDAE ZUCCHI (DIPTERA: TEPHRITIDAE)  
ALUNO: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
  
 
Resumo:  

O conhecimento do comportamento sexual de moscas das frutas tem grande relevância para 
programas de controle dessas pragas. Para descrever o comportamento de corte e cópula de 
A. zenildae, coletaram-se pupas em frutos de juá (Zizipus joazeiro) oriundas de Mossoró-
RN. Após a eclosão, os animais foram identificados e separados por sexo, utilizando-se 7 
gerações. A cada geração, colocaram-se 16 casais escolhidos ao acaso em uma gaiola de 
acrílico (30x30x30 cm) mantida em uma sala com luz (claro: 0700-1900 h) e temperatura 
(26 ± 2 ºC) controladas. As observações foram feitas em 3 dias consecutivos por geração, 
das 0700 às 1800 h. Os comportamentos foram registrados utilizando-se a técnica de “todas 
as ocorrências” anotando-se freqüência e duração. As observações também foram filmadas 
para permitir uma descrição detalhada. Os comportamentos ocorreram durante a fotofase. O 
comportamento de chamada distribuiu-se das 0700 às 1600 h com maior freqüência entre 
1000 e 1400 h. As tentativas de cópula ocorreram das 1000 às 1400 h com média de 0,2 ± 
0,5/h fora do leque. As cópulas ocorreram entre 0900 e 1500 h com maior freqüência entre 
1100 e 1400 h, com duração média de 54,8 ± 37,2 min. Os comportamentos de corte e 
cópula de A. zenildae são semelhantes aos de outras espécies do mesmo gênero, porém 
difere com relação ao horário, refletindo um isolamento temporal no comportamento 
reprodutivo entre essas espécies.  

Palavras chave: ritmos biológicos, mosca das frutas, comportamento sexual  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0456  
TÍTULO: PADRÃO DIÁRIO DE ATIVIDADE DE ANASTREPHA ZENILDAE 
(DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM CICLO CLARO ESCURO 12:12  
ALUNO: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
  
 
Resumo:  

Uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de frutas 
tropicais. Dentre as moscas-das-frutas que causam danos à fruticultura destaca-se A. 
zenildae, presente no semi-árido litorâneo e Seridó do RN. O conhecimento da distribuição 
temporal da atividade dessa mosca pode subsidiar a definição de programas de 
monitoramento e controle dessa mosca. Este estudo tem como objetivo determinar os 
padrões de atividade diária de A. zenildae. Foram utilizados 16 casais escolhidos ao acaso e 
colocados em gaiolas de acrílico (30x30x30 cm), mantidas em uma sala com luz (claro: 
0700-1900 h) e temperatura (26 ± 2 ºC) controladas. As observações foram realizadas entre 
0700 e 1800 h, utilizando-se a técnica de scan, em janelas de 15 min/h, com registro a cada 
minuto, anotando-se a freqüência com que ocorriam os comportamentos de descanso, 
locomoção, limpeza e alimentação. Calculou-se o percentual do tempo empregado para 
cada comportamento. O comportamento de descanso foi o mais freqüente tanto para 
machos como para fêmeas, ocorrendo em todas as janelas ao longo do dia, com maior 
concentração à tarde. As fêmeas permaneceram mais tempo em locomoção do que os 
machos, sendo está atividade mais concentrada pela manhã. Os comportamentos de 
alimentação e de limpeza estavam mais concentrados à tarde, tanto para machos como para 
fêmeas. Os resultados apresentados podem auxiliar programas de monitoramento na 
utilização de armadilhas de acordo o horário de atividade da mosca.  

Palavras chave: ritmos biológicos, mosca das frutas, atividade  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0457  
TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES CITOMORFOLÓGICAS EM MUCOSA 
ORAL DE CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  
ALUNO: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
CO-AUTOR: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485)  
 
 
Resumo:  

Essa pesquisa objetivou avaliar do ponto de vista clínico, citomorfológico e preventivo a 
mucosa oral de crianças com leucemia linfoblástica aguda (LLA), submetidas a 
quimioterapia antineoplásica, a bochechos com gluconato de clorexidina a 0,12% e a 
cuidados de higiene oral. A amostra foi constituída por 34 crianças, sendo 24 do grupo 
experimental e 10 do grupo controle, na faixa etária de 0 a 15 anos, sem distinção de sexo e 
raça. A aplicação da clorexidina foi realizada com bochechos por 1 minuto, 2 x ao dia, 
durante a fase de intensifição da quimioterapia. Os esfregaços citológicos obtidos na 
mucosa jugal, foram corados segundo a técnica de PAPANICOLAOU. A higiene oral, 
devidamente orientada, foi efetivada após as principais refeições. Clinicamente, foi 
constatada a presença de mucosite, em 6 casos (25%) do grupo experimental e, 8 casos 
(80%), no grupo controle. Os achados citológicos exibiram alterações morfológicas 
compatíveis com a classe II de PAPANICOLAOU. Houve evidente predomínio das células 
da camada intermediária, em 95% dos casos avaliados. Conclui-se que a utilização da 
clorexidina reduz a freqüência de mucosite nestes pacientes; que a exposição da camada 
intermediária, nos diversos esfregaços obtidos, deva-se ao efeito do metrotexato utilizado 
na quimioterapia; que as alterações morfológicas sugerem processos inflamatórios, 
podendo significar quadros subclínicos de mucosite, a qual não se concretizou 
clinicamente, devido à ação preventiva da clorexidina.  

Palavras chave: mucosite, leucemia, citomorfológico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0459  
TÍTULO: INFECÇÃO HELMÍNTICA E ESTEATOSE HEPÁTICA COMO FATORES 
IMPLICADOS COMO CAUSA MORTIS DE SAGÜI COMUM (CALLITHRIX 
JACCHUS) EM UMA RESERVA DE MATA ATLÂNTICA NO RIO GRANDE DO 
NORTE, BRASIL.  
ALUNO: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: NEUSA MARIA DA SILVA (14069008420)  
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
CO-AUTOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)  
 
 
Resumo:  

O sagüi comum é um primata endêmico no Nordeste do Brasil e originalmente habitava a 
Mata Atlântica, mas tem se adaptado a outros ecossistemas. Esse animal tem sido utilizado 
em pesquisas biomédicas devido a sua capacidade de adaptação ao ambiente artificial e às 
suas semelhanças filogenética, bioquímica e fisiológica com o homem, inclusive ambos 
podem compartilhar alguns agentes infecciosos. Considerando esses aspectos o objetivo 
deste estudo foi investigar as causas de mortes de sagüis que forrageiam no setor de uso 
público do Parque Estadual Dunas de Natal com vistas a obter subsídios para o manejo de 
populações selvagens ou de cativeiro e para fundamentar ações de educação ambiental na 
área do Parque. O estudo estendeu-se de setembro de 2002 a abril de 2004 e consistiu no 
estudo de 13 animais que vieram a óbito no período. Esses animais foram necropsiados e 
amostras foram colhidas para exame parasitológico e histopatológico. Os sinais clínicos 
mais predominantes nos adultos foram debilidade geral, anorexia, letargia e desidratação. 
Dois animais juvenis foram vítimas de choque elétrico e dois infantes apresentaram 
extensas lesões infestadas por ectoparasitos. Quatro dos nove primatas adultos estavam 
infectados por P. jacchi, inclusive com carga parasitária muito alta; e os outros cinco 
apresentaram esteatose hepática. Essa alteração morfofisiológica é discutida tomando como 
referência os achados para outras espécies já que os dados para sagüis são escassos.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, Primasubulura jacchi, Esteatose hepática  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0462  
TÍTULO: CUIDADO À PROLE EM CALLITHRIX JACCHUS EM AMBIENTE 
NATURAL  
ALUNO: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)  
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)  
  
 
Resumo: 

O pequeno primata neotropical, Callithrix jacchus, apresenta um sistema cuidado à prole 
que tem a participação não apenas da mãe, mas também de outros indivíduos que integram 
o grupo social. A forma mais evidente de cuidado é o transporte. O objetivo desse trabalho 
foi Investigar o cuidado à prole em um grupo de Callithrix jacchus em ambiente natural, na 
Escola Agrícola de Jundiaí. Inicialmente foi feita a habituação dos animais, seguida da 
captura para marcação dos indivíduos. O grupo estava composto por 8 animais, sendo 4 
adultos (Cláudio, Cibele, Cícero, Cíntia), 2 subadultos (Charles e Carlos) e 2 juvenis (não 
identificados). Após o nascimento da prole, teve início o registro do cuidado, com a 
identificação do animal que estava transportando os filhotes. Os registros foram feitos 
instantaneamente a cada 5 minutos utilizando-se o método do scan. Em 70% do tempo, os 
indivíduos estavam transportando os dois filhotes, sendo perceptível que ao longo do 
desenvolvimento houve aumento nos registros de transporte de apenas um filhote por 
cuidador. O descanso foi a principal atividade realizada pelos cuidadores, em 
aproximadamente 70% dos registros. Como esperado de acordo com a literatura, os animais 
mais velhos do grupo tiveram uma maior participação nessa tarefa e não foi registrada 
participação dos dois juvenis nesse período. Dentre os cuidadores, Cláudio foi o que mais 
transportou, seguido por Cibele, Cícero e Cíntia.  

Palavras chave: cuidado parental, calitriquídeos, comportamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0463  
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE DOIS PROTOCOLOS DE EXTRAÇÃO DE DNA A 
PARTIR DE HEMOLINFA DE LITOPENAEUS VANNAMEI.  
ALUNO: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (09457135415)  
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
 
 
Resumo: 

Os métodos de extração de DNA a partir de sangue periférico e de células em suspensão 
não têm se mostrado eficiente para a extração de DNA a partir de hemolinfa de camarões. 
Isto se deve provavelmente ao fato de que, durante a última etapa do processo de extração, 
que é a precipitação do DNA purificado, forma-se um precipitado insolúvel, ao qual está 
associado grande parte do DNA obtido, reduzindo assim, de forma significativa a eficiência 
do método. Neste trabalho comparamos a eficiência de extração de DNA a partir de 
hemolinfa de camarões por dois protocolos diferentes: um baseado no proposto por Gouvêa 
e cols, 1994, com modificações, no qual se utiliza cristais de hidroxiapatita para 
precipitação do DNA, seguido de sua eluição com NaCl 5 M e etanol, e outro já bem 
estabelecido e de eficiência comprovada. Órgão financiador: BNB/FUNDECI 

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, Extração de DNA, Hemolinfa  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0464  
TÍTULO: ECOLOGIA COMPORTAMENTAL DO BOTO CINZA SOTALIA 
FLUVIATILIS NA ENSEADA DE TABATINGA, LITORAL SUL DO RIO GRANDE 
DO NORTE.  
ALUNO: MARIANA ALVES GONDIM (01096237466)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
CO-AUTOR: LÍDIO FRANÇA DO NASCIMENTO (79220118491)  
  
 
Resumo:  

Os cetáceos são mamíferos aquáticos que ocupam o topo da cadeia alimentar e têm grande 
importância ecológica. O boto cinza Sotalia fluviatilis, encontrado em quase toda costa 
brasileira, é facilmente avistado nas praias de Tabatinga e Pipa, litoral sul do RN. Pouco se 
tem sobre a ecologia comportamental, social e alimentar desta espécie, sendo necessários 
estudos que permitam seu conhecimento e conservação. Este estudo visa quantificar os 
comportamentos do boto cinza quanto à freqüência, ocorrência por faixa etária e relação 
com a maré. A área de estudo foi a enseada de Tabatinga, litoral Sul do RN, entre os anos 
de 2002 e 2003, com o total de 317,32h de coleta. As observações foram feitas em um 
ponto fixo no alto de um mirante. Foram coletados dados referentes a comportamentos 
aéreos, sociais e de forrageio e faixa etária dos botos (adulto, juvenil e filhote). Para os 
dados de maré, foram admitidos os estados início e final de vazante e início e final de 
enchente. A atividade mais freqüente foi o forrageio. Todas as faixas etárias estavam 
envolvidas com os comportamentos estudados, sendo a maioria desses realizada por 
adultos. Os comportamentos ocorreram principalmente na maré enchendo (inicio e final de 
enchente). A enseada se mostra importante como provedora de recursos para os botos, 
principalmente recursos alimentares, particularmente na maré enchendo. As atividades 
sociais e a presença de filhotes podem indicar a necessidade do abrigo fornecido pelo local 
de estudo.  

Palavras chave: Boto cinza, Sotalia fluviatilis, Ecologia comportamental  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0467  
TÍTULO: CONTAGEM DE PLAQUETAS: AUTOMAÇÃO X MÉTODO MANUAL  
ALUNO: JOAQUIM OTAVIANO DA COSTA NETO (03248944498)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: TAYNE ANDERSON CORTEZ DANTAS (03284305440)  
CO-AUTOR: ISABELLE RIBEIRO BARBOSA (00953152413)  
  
 
Resumo:  

A contagem de plaquetas pode ser feita por métodos manuais ou eletrônicos e constitui uma 
das muitas variáveis que determinam o risco de uma hemorragia. O presente estudo teve 
como objetivo comparar os métodos manual e automatizado de contagem de plaquetas. 
Foram examinadas 81 amostras de sangue (48 não plaquetopênicas e 33 plaquetopênicas) 
pelos métodos automatizado (Cell Dyn 3500) e manual. A contagem manual em câmara de 
Neubauer foi realizada em sangue total e no plasma obtido após 30, 60 e 120 minutos de 
sedimentação espontânea. A comparação entre os diferentes métodos de contagem foi 
realizada através da análise de variância (ANOVA) com nível de significância de 5%. Não 
houve diferença estatisticamente significativa entre as contagens de plaquetas em sangue 
total, obtidas pelo método automatizado e pelo método manual tanto para as amostras 
normais quanto para as amostras plaquetopênicas. Nas amostras não plaquetopênicas, 
observou-se diferença significativa entre o método automatizado e as contagens no plasma 
após 120 minutos de sedimentação (p=0,0491). Também houve diferença entre as 
contagens manuais realizadas no sangue total e no plasma após 60 minutos de 
sedimentação (p=0,0373) e no plasma após 120 minutos de sedimentação (p=0,0105). 
Diante os resultados pode-se concluir que a contagem manual de plaquetas em sangue total 
apresenta boa correlação com a automação podendo ser utilizada com segurança nos 
laboratórios que não dispõem de contadores automáticos de células.  

Palavras chave: contagem de plaquetas, câmara de Neubauer, automação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0468  
TÍTULO: AGREGAÇÃO FAMILIAR EM GESTANTES COM ECLÂMPSIA E 
SÍNDROME HELLP NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(70410798487)  
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
 
 
Resumo:  

Eclâmpsia e síndrome HELLP constituem as principais complicações do ciclo gravídico-
puerperal, determinando elevada morbimortalidade materna e fetal. Diversos estudos têm 
sido realizados neste campo, abordando diferentes aspectos destas doenças, incluindo 
estudos sobre agregação familiar, segregação com indicação de possíveis modelos de 
herança genética até estudos de expressão gênica e de genes candidatos. O objetivo deste 
trabalho consistiu em determinar a existência de agregação familiar no desenvolvimento de 
eclâmpsia e síndrome HELLP no Rio Grande do Norte, bem como, identificar fatores de 
risco para essas doenças. Foi realizado um estudo tipo caso-controle, no qual foram 
arroladas 410 gestantes, entre pacientes e controles, tendo sido aplicado a todas elas um 
questionário contendo perguntas relativas a fatores de risco e parentesco. Os resultados da 
análise permitiu-nos definir um perfil de risco destas doenças em nosso estado, mostrando 
que estão bastante associadas a gestantes entre 20 e 29 anos, primíparas e com idade 
gestacional entre 28 e 36 semanas. Ao avaliarmos a ocorrência passada de pré-eclâmpsia, 
eclâmpsia e síndrome HELLP nas mães e irmãs das pacientes e controles, diferenças 
significativas foram encontradas entre os dois grupos. A partir deste estudo, foi possível 
determinar a existência de agregação familiar no desenvolvimento de eclâmpsia e síndrome 
HELLP em gestantes do Rio Grande do Norte.  

Palavras chave: agregação, síndrome HELLP, eclâmpsia   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0470  
TÍTULO: ALCOOLEMIA EM VÍTIMAS FATAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
NO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2003  
ALUNO: TERESA CRISTINA EPIFÂNIO DIÓGENES RÊGO (02645891497)  
ORIENTADOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
  
 
Resumo:  

O consumo de bebida alcoólica tem acarretado sérios transtornos no trânsito que levam a 
inúmeras conseqüências, desde seqüelas até o óbito de passageiros, pedestres e do próprio 
condutor do veículo. O presente trabalho verificou a correlação entre o consumo de bebida 
alcoólica e os acidentes de trânsito com vítimas fatais através da dosagem alcoólica pelo 
método de CORDEBARD. Foram colhidas cinqüenta amostras de sangue de cadáveres de 
acidente de trânsito que deram entrada no ITEP-RN, no período de junho a novembro de 
2003; sendo as amostras analisadas no Laboratório de Toxicologia da Faculdade de 
Farmácia da UFRN. Também foram realizados testes de Recuperação do método, precisão 
intraensaio e interensaio. O método mostrou uma recuperação de 113,0%, com um desvio 
padrão de mais ou menos 12,0; a precisão no intraensaio obtida foi de 91% e no interensaio 
de 92%. A análise das amostras revelou que 56% das vítimas apresentavam teor alcoólico 
acima do permitido pelo DETRAN, 0,6g/L. A faixa etária predominante estava entre 29 e 
35 anos, sendo a maioria do sexo masculino (90%). A maioria dos acidentes ocorreu no 
interior do estado (92%), com prevalência no final de semana e nos horários de 18 às 21hs. 
A partir desses resultados fica evidente a relação entre o consumo de bebida alcoólica e os 
acidentes com vítimas fatais, sendo necessárias medidas mais enérgicas por parte das 
autoridades competentes para minimizar os riscos no trânsito causados pelos efeitos do 
álcool. 

Palavras chave: ÁLCOOL, ÁLCOOL 1, ÁLCOOL 2  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0472  
TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXICIDADE DAS ÁGUAS DO RIO GOLADIM, SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE – RN.  
ALUNO: MICHELLE ANDREZZA FREITAS (03466812437)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
  
 
Resumo:  

Efluentes e esgotos domésticos não tratados, provenientes do Distrito Industrial de 
Extremoz e da comunidade local, promovem a contaminação das águas do rio Golandim 
(São Gonçalo do Amarante–RN), provavelmente por conterem substâncias genotóxicas. 
Muitas destas indústrias são do ramo têxtil e utilizam pigmentos à base de metais pesados 
que são tóxicos para os seres vivos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a genotoxicidade 
das águas superficiais do rio Golandim através do Sistema Allium cepa e do Teste de Ames 
em 3 pontos escolhidos para análise: o ponto 1, representando o efluente industrial; o ponto 
2, efluentes domésticos e o ponto 3, a região do mangue, que sofre influência de uma 
fazenda de camarão. Foram realizadas coletas nos períodos de verão e inverno. Para o 
Sistema Allium cepa, os resultados indicaram toxicidade para todos os pontos na análise de 
parâmetros macroscópicos como crescimento das raízes. Genotoxicidade também foi 
observada nas águas do rio Golandim, através do aumento do índice de metáfases e 
anáfases aberrantes. O teste de Ames mostrou resultado positivo para as cepas TA98 e 
TA100, indicando que compostos mutagênicos, capazes de substituir e alterar o quadro de 
leitura estão presentes nas águas do rio Golandim. Em conjunto, estes dados sugerem que 
as águas do rio Golandim apresentam substâncias tóxicas, genotóxicas e mutagênicas que 
podem ser prejudiciais para o ecossistema.  

Palavras chave: efluente industrial, genotoxicidade, mutagenicidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0475  
TÍTULO: ASPECTOS ESTRUTURAIS DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE 
ARTEMIA E AVALIAÇÃO DE SUA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA  
ALUNO: ADRIANA DA SILVA BRITO (05059628450)  
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: CELTON PEREIRA DE MOURA (02754394451)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCISO BRUNO M SAMPAIO (91609240472)  
 
 
Resumo:  

A resposta imune exagerada pode contribuir para o desenvolvimento de doenças 
inflamatórias crônicas e agudas, sendo necessária a intervenção com o uso de 
antiinflamatórios. Devido a sua habilidade em interagir com diversos componentes da 
matriz extracelular, os polissacarídeos sulfatados chamam a atenção para o 
desenvolvimento de compostos que possam inibir as interações transitórias célula-célula 
que governam a resposta inflamatória. Logo, o objetivo desse trabalho é caracterizar os 
polissacarídeos isolados de Artemia franciscana e verificar o seu potencial antiinflamatório. 
O crustáceo foi delipidado com acetona e os polissacarídeos foram isolados após proteólise, 
complexação com resina de troca-iônica e eluição com NaCl 2.0M e 3.0 M, sendo 
purificados com acetona e submetidos à eletroforese em diferentes sistemas de tampões. 
Sua composição foi determinada por dosagens químicas. Para análise do efeito 
antiinflamatório, ratos da linhagem Wistar, com inflamação induzida na cavidade 
peritoneal, receberam uma injeção subcutânea de 1 mL contendo os polissacarídeos 
presentes na fração F3M. De acordo com a eletroforese e com as dosagens químicas, os 
polissacarídeos isolados de artemia apresentam comportamento semelhante aos 
glicosaminoglicanos, assim como compostos com padrão atípico aos GAGs. A redução 
observada na resposta inflamatória indica que esses compostos são capazes de inibir as 
interações transitórias célula-célula, podendo desempenhar um papel antiinflamatório. 
 

Palavras chave: Inflamação, Polissacarídeos Sulfatados, Artemia franciscana  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0477  
TÍTULO: EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA NA 
GERMINAÇÃO DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE 
ALGODÃO (GOSSIPIUM HIRSUTUM L.) IN VITRO DA VARIEDADE ANTARES.  
ALUNO: VANESSA PEREIRA MOSCA (02961900476)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
CO-AUTOR: MARIANNE DE MÉLO ARRUDA CÂMARA (03211518444)  
 
 
Resumo:  

Experimentos com cultura de tecidos vegetais in vitro exigem o maior número de sementes 
germinadas e desenvolvidas no menor período de tempo possível. Para tanto, vê-se a 
necessidade em encontrar um meio de cultura ideal que possibilite atingir tais exigências. 
Objetivou-se comparar diferentes meios de cultura buscando a melhor taxa de germinação e 
desenvolvimento de plântulas de algodão no período de 7 dias. Foram utilizados 3 
tratamentos: T1 = água destilada; T2 = água de coco 20%; T3 = MS + 1,5 mg/l ANA + 1,5 
mg/l KIN + 30 g/l sacarose. Sob condições assépticas realizou-se a desinfestação das 
sementes com álcool 70%, hipoclorito 2% e água destilada estéril. Logo após, todo o 
tegumento foi retirado, as sementes foram inoculadas separadamente nos meios e mantidas 
sob 27ºC e fotoperíodo de 16 hs. Após o 7º dia observou-se que: em T1, 100% das 
sementes germinaram no 2º dia. Já em T2 e T3, 90% das sementes germinaram no mesmo 
período. Em T1, 90% das plântulas apresentaram raiz, hipocótilo e folhas. Em T2 e T3, 
70% das plântulas obtiveram o mesmo desenvolvimento, porém as plântulas de T3 
apresentaram a menor altura média em relação às demais. Concluímos, pois, que, para 
curtos períodos, a água destilada constituiu-se no melhor meio para germinação e 
desenvolvimento de plântulas de algodão in vitro.  

Palavras chave: germinação, desenvolvimento, água destilada  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0484  
TÍTULO: NEUROEPIDEMIOLOGIA DAS EPILEPSIAS PARCIAIS NA CRIANÇA  
ALUNO: ELISÂNGELA PINTO MARINHO (04012446444)  
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
  
 
Resumo:  

As crises epilépticas são classificadas de acordo com suas manifestações clínicas 
suplementadas pelo EEG. Existem diferentes tipos de convulsões cujas manifestações 
dependem da região do cérebro acometida, das funções dessa área e do padrão de 
propagação dentro do cérebro. A classificação da ILAE divide as crises epilépticas em dois 
tipos fundamentais: aquelas com início restrito à parte de um hemisfério – crises parciais – 
e as que acometem difusamente o córtex cerebral desde o início – crises generalizadas. 
Neste trabalho tentamos quantificar o número de casos e os tipos de crises parciais em 
crianças para avaliarmos se nossa freqüência corresponde à encontrada na literatura. As 
características epidemiológicas das epilepsias na criança podem definir morbidade e 
possíveis fatores etiológicos envolvidos, sendo por isso importante seu estudo. As 
epilepsias parciais na criança têm uma freqüência entre 37 a 66%, e estão relacionadas a 
uma lesão subjacente que pode promover diferentes evoluções no padrão neurológico das 
crianças. Assim, estudamos uma população de crianças com epilepsia do ambulatório de 
Neurologia infantil do HOSPED para definirmos o perfil das crianças com diagnóstico de 
epilepsia parcial. Por apresentar diversos aspectos clínicos prognósticos e de resposta ao 
tratamento é fundamental conhecer esse perfil para proporcionar melhora no atendimento 
desta população.  

Palavras chave: neuroepidemiologia, epilepsias, infancia  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0490  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO DE 
LUTZOMYIA LONGIPALPIS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) EM CONDIÇÕES 
EXPERIMENTAIS  
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
  
 
Resumo:  

Este estudo teve como objetivo analisar aspectos fisiológicos da alimentação e 
desenvolvimento de L. longipalpis em hospedeiros animais e investigar por meio de PCR 
as taxas de infectividade dos flebotomíneos por Leishmania, capturados em área de 
leishmaniose visceral. Grupos de cerca de 100 fêmeas, todas de primeira geração, foram 
alimentadas em pequenos animais (preá, timbu, sagüi, cão, gato, porquinho da Índia, 
galinha e hamster) sedados com ketamina/xilasina. Por meio de membrana de pele de pinto 
66 fêmeas foram alimentadas com sangue humano. Noventa e sete fêmeas capturadas 
durante o repasto sanguíneo em cavalos foram colocadas em potes de postura e seu 
desenvolvimento foi acompanhado. Em paralelo, foi analisada a infectividade de fêmeas 
por meio de extração do DNA do cinetoplasto de Leishmania (k-DNA). Os resultados 
relacionados à preferência alimentar e postura de L. longipalpis revelam que 97% das 
fêmeas alimentaram-se no porquinho da Índia, com postura de 19 ovos/fêmea; 70% no cão 
com 18 ovos/fêmea; 66% no preá com 28 ovos/fêmea; 71% na galinha com 14 ovos/fêmea; 
71% no timbu com 8,4 ovos/fêmea; 63% no sagüi com 9 ovos/fêmea. Das fêmeas 
alimentadas artificialmente em pele de pinto 98% realizaram alimentação no sangue 
humano com 1,4 ovos/fêmea. No marsupial Monodelphis domestica 42,8 % se alimentou, 
mas não realizou postura. As fêmeas capturadas durante o repasto sanguíneo em cavalos 
produziram cerca de 19 ovos/fêmea. A duração média do ciclo biológico foi 34 dias.  

Palavras chave: Lutzomyia longipalpis, Leishmania, cinetoplasto  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0493  
TÍTULO: MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA EM CAMUNDONGOS BALB/C INDUZIDA 
POR Β-1,3 GLUCANA INSOLÚVEL  
ALUNO: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
 
 
Resumo: 

A β-1,3 glucana insolúvel, um imunomodulador inespecífico, é um polissacarídeo 
constituído de unidades de glicopiranose unidas por ligação glicosídica β-1,3, obtido da 
parede celular do fungo Saccharomyces cerevisiae. É um potente ativador de macrófagos, 
levando a um estado de hipertrofia e hiperplasia dos órgãos reticuloendoteliais. Os 
macrófagos ativados exibem aumento da atividade fagocítica, da produção de citocinas, 
fatores estimuladores de crescimento e quimiocinas. Camundongos BALB/c, divididos em 
2 grupos receberam 10 mg de glucana/0,5 mL de NaCl ou 0,5 mL de NaCl por via 
intraperitoneal (IP). Após 24 horas realizou-se nova administração seguindo os mesmos 
critérios. Punção do plexo retro-orbital para coleta de sangue foi realizada no tempo 0 e nos 
intervalos de 6, 12, 24 e 48 horas após a 2a dose de glucana. Procedeu-se a contagem global 
e diferencial dos leucócitos no sangue periférico e no lavado peritoneal realizado com 5 mL 
de NaCl no tempo 48h. Foi observada uma diminuição estatisticamente significante 
(p‹0,05) entre o número de leucócitos sangüíneos totais no tempo 0 (7400/mm3) e nos 
intervalos de 24h (4567/mm3) e 48h (4517/mm3) e um aumento destas células no lavado 
peritoneal (grupo controle: 75200/mm3) e (grupo IP: 146400/mm3). Estes resultados 
sugerem que a β-1,3 glucana insolúvel promoveu uma migração de leucócitos do sangue 
periférico para a cavidade peritoneal. 

Palavras chave: Glucana, Imunomodulador, Migração Leucocitária  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0495  
TÍTULO: PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEARES E ANTI-DNANATIVO 
EM PACIENTES COM INDICAÇÃO CLÍNICA DE DOENÇAS AUTOIMUNES  
ALUNO: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA (01057171425)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: DIOGO ROSADO LOPES (00814718400)  
 
 
Resumo:  

Fatores antinucleares (FAN) são autoanticorpos que reconhecem antígenos nas células em 
geral e sua pesquisa é utilizada como exame de triagem na avaliação das doenças 
autoimunes. A detecção de anticorpos anti-DNAn ocorre nas doenças renais ativas, uma 
vez que são marcadores da lesão tecidual, sendo sua maior incidência no Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES). Neste trabalho pesquisamos o FAN e anti-DNAn em 
pacientes com indicação clínica de doenças autoimunes pela técnica de Imunofluorescência 
Indireta (IFI), tendo o FAN como substrato células HEp-2, e o anti-DNAn, o hemiflagelado 
Crithilia luciliae.. Foram coletadas 230 amostras sanguíneas, sendo 170 (74%) de pacientes 
do sexo feminino. As indicações clínicas mais freqüentes foram LES (19%), artrite e 
poliartrite (9%), vasculites (7%) e hepatopatias (6,5%). Das amostras analisadas 47 (20%) 
tiveram FAN positivo e destas 19 (45%) tinham indicação clínica de LES. O principal 
padrão de fluorescência encontrado foi o homogêneo em 49% dos casos. Os títulos 
variaram de 1:80 a 1:10240. A pesquisa do anti-DNAn foi realizada em 25 pacientes, dos 
quais 13 (52%) foram positivos, sendo a maioria lúpicos. Portanto foi observada uma alta 
incidência de positividade tanto na pesquisa do FAN como do anti-DNAn em pacientes 
com LES, o que confirma sua elevada especificidade e sensibilidade no diagnósticos destas 
enfermidades.  

Palavras chave: Doenças autoimunes, Fator antinuclear, Anti DNAnativo  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0496  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DO CDNA DA 3-METIL-DNA-ADENINA-
GLICOSILASE, EM PLANTAS, A PARTIR DE SEQUÊNCIAS DE CANA-DE-
AÇÚCAR  
ALUNO: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (04673204699)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 
Resumo:  

A molécula de DNA está sujeita a danos que podem ser originados da exposição a agentes 
endógenos ou exógenos, e estes danos devem ser corrigidos de modo a manter a integridade 
do DNA. O Reparo por Excisão de Base (REB) é conhecido como um mecanismo de 
reparo, altamente conservado. Em plantas esta via ainda é pouco caracterizada. Com o 
projeto Genoma SUCEST foi encontrado num trabalho de data-mining 05 possíveis clusters 
com homologia à proteína 3-Metil-Adenina-DNA-Glicosilase, que reparam adeninas que 
foram metiladas.O objetivo deste trabalho foi de realizar uma análise in silico comparativa 
de dois cDNA, scTAGI.1 e scTAGI.5, de cana-de-açúcar comparando com seqüências dos 
genomas de: Arabidopsis thaliana, Milho e Arroz. Utilizando o programa BLAST foi 
encontrada a presença de 7 seqüências no genoma de A.thalina, 7 no genoma do Milho, e 6 
no genoma de Arroz, num total de 20, onde os valores de identidade proteica estavam entre 
33% e 94%. Foi verificado também a presença de domínios funcionais característicos para 
esta proteína. Todas as proteínas possuíam o domínio Adenine-glicosilase (pfam03352). Os 
resultados obtidos mostraram também que em plantas existe a presença de vários genes que 
codificam para 3-metil-adenina-glicosilase, sugerindo a importância desta DNA glicosilase 
em reconhecer lesões geradas por agentes alquilantes. Além disso, estes resultados 
fortalecem a importância de se analisar funcionalmente o papel destes dois cDNA em 
plantas.  

Palavras chave: REB, cana-de-açúcar, MAGI  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0497  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA MARCAÇÃO E DAS INTERAÇÕES SOCIAIS 
DURANTE O FORRAGEIO DE DINOPONERA QUADRICEPS EM AMBIENTE 
NATURAL.  
ALUNO: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434)  
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)  
 
 
Resumo:  

Dinoponera quadriceps (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae) é uma formiga primitiva, 
considerada uma das maiores formigas do mundo. A orientação das operárias pode ser 
realizada por um ou mais mecanismos, proporcionando melhor direcionamento dos animais 
para a sua área de caça. As formigas podem usar feromônios como delimitadores de área de 
caça de cada ninho e/ou como condicionante utilizado pelo animal para retornar ao ninho. 
Em Ponerinae o feromônio produzido pela glândula pigidial parece estar envolvido com o 
sistema de "tandem running", recrutamento e trilhas feromonais, ou fatores reprodutivos, 
dependendo da espécie e do contexto comportamental envolvido. Este estudo avalia a 
influência da marcação e das interações sociais durante o forrageio de Dinoponera 
quadriceps em ambiente natural. Dois ninhos foram observados utilizando as técnicas de 
focal instantâneo e “todas as ocorrências”. A freqüência de marcação química, assim como 
a de interações agonísticas e afiliativas não sofreu variação significativa ao longo do 
estudo. No entanto, foi observado que a marcação química e as interações agonísticas 
ocorriam nos mesmos locais de delimitação de áreas de forrageio assumindo assim uma 
provável função de defesa territorial.  

Palavras chave: FORRAGEIO, INTERAÇÕES SOCIAIS, DINOPONERA 
QUADRICEPS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

 

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0498  
TÍTULO: BROMÉLIAS E AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) – ANÁLISE 
DOS FATORES DE RISCO DE TRANSMISSÃO DÀ DENGUE.  
ALUNO: VIVIANE FERREIRA DE MEDEIROS (03677140439)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
CO-AUTOR: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)  
 
 
Resumo:  

O mosquito Aedes Aegypti tem sido alvo de muitos estudos por transmitir o vírus da 
dengue e pela elevada incidência da doença no país. As bromeliáceas como criadouros 
desse inseto vêm merecendo atenção dos órgãos de saúde pública uma vez que, em 
ambientes naturais servem de berçário para muitas espécies de invertebrados. Este trabalho 
teve como objetivo verificar a incidência de imaturos de A. aegypti em bromélias ao longo 
do ano e identificar riscos de sua presença em ambiente antrópico. Dois jardins com 
bromélias (J1 e J2), localizados no Centro de Biociências/ CB-UFRN foram monitorados 
de abril de 2003 a abril de 2004. Semanalmente, foi realizada a coleta de água do 
imbricamento das folhas (copo) das bromélias de J1 e J2. No CB foram instaladas seis 
armadilhas de postura para fêmeas do mosquito, entre maio e julho de 2003 e 2004; os ovos 
foram contados e o ciclo biológico foi acompanhado em laboratório. Larvas eclodiram em 
90 segundos após o contato com a água. Cerca de dez dias após, emergiram os primeiros 
adultos. Três imaturos de A. aegypti foram encontrados em J1 nos meses de abril e julho; 2 
exemplares na fase de larva e 1 na fase de pupa. Oligoquetas e protozoários totalizaram 
7.842 exemplares. Nas armadilhas de postura foram coletados 2500 ovos em 2003 e 902 em 
2004. A baixa incidência de A. aegypti nas bromélias não caracteriza este ambiente como 
criadouro importante para esta espécie, em comparação a outros criadouros presentes no 
campus universitário.  

Palavras chave: Aedes aegyti, bromeliáceas, antrópico   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0501  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE UMA BARRA À 
BASE DE PALMA(OPUNTIA SPP), GELATINA E CHOCOLATE.  
ALUNO: LIDIANA DANTAS GALVÃO DE ARAÚJO (01248505450)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
CO-AUTOR: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
CO-AUTOR: ANDREA ALEIKA ALVES HONORATO (02745628470)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma barra de cereal à base de palma (opuntia 
spp) e demais ingredientes funcionais com características sensoriais aceitáveis, no qual se 
usou escala hedônica mista estruturada que verificou a viabilidade do produto desenvolvido 
a ser testado como alimento funcional. Os alimentos funcionais, segundo Goldberg (1999), 
ajudam na prevenção direta e tratamento de doenças e vem sendo amplamente aplicados. 
Os ingredientes principais constituintes da barra foram: palma, gelatina de 240 bloom e 
chocolate amargo. Ingredientes como uva-passa, ameixa, melaço, açúcar demerara, aveia, 
linhaça, biscoito tipo Maria, essências de laranja e de baunilha também foram utilizados 
para completar a textura do produto. A barra foi processada de duas formas (formulações A 
e B), sendo todo processamento realizado no laboratório de Técnica Dietética do 
Departamento de Nutrição da UFRN. Foram pesquisados também: a aparência, a textura e 
o odor de ambas as formulações. As amostras foram analisadas em uma única etapa por 47 
provadores adultos não treinados. Concluiu-se que ambas as formulações (A e B) 
apresentaram bom perfil sensorial, não havendo diferenças estatísticas significantes entre as 
mesmas, o que as torna viáveis como alimento funcional, havendo necessidade de um 
aprimoramento de suas características. 

Palavras chave: Alimento funcional, Sensorial, Palma  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0507  
TÍTULO: TÉCNICA DE COLETA E COLORAÇÃO EM MEIO LÍQUIDO PARA A 
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS FASES DO CICLO ESTRAL EM RATAS 
WISTAR.  
ALUNO: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
CO-AUTOR: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
 
 
Resumo:  

A citologia em meio líquido pode representar uma técnica útil na avaliação do ciclo estral 
de ratas wistar. Animais fêmeas entre 90-110 dias de vida (n =18) foram submetidas a 
coleta vaginal diária durante 30 dias. Utilizaram-se aproximadamente 300mL de salina no 
ato da coleta, sendo o lavado submetido a fixação ( éter/ álcool absoluto ½) por 20 minutos. 
O material foi centrifugado a 3000 rpm por mais 5 minutos e o sedimento corado com 
solução aquosa de Azul de Evans 0,05% (30 minutos). Repetiu-se o processo de 
centrifugação, desprezou-se o sobrenadante e este foi observado por microscopia em 
objetiva de 40x. O material coletado mostrou-se suficiente para a diferenciação das fases do 
ciclo estral (estro, meta-estro, diestro, proestro). O caráter acidófilo do corante empregado 
possibilitou a caracterização do grau maturativo, já que a cromoafinidade se mostrava 
intensa em células de baixa maturação. O método apresentou-se adequado para a 
diferenciação do ciclo e caracterização morfológica do esfregaço.  

Palavras chave: Ciclo estral, Citologia em meio liquido, Azul de Evans  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0510  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS FASES DO CICLO ESTRAL EM RATAS WISTAR 
E SUA QUANTIFICAÇÃO CITOLÓGICA  
ALUNO: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
ORIENTADOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
 
 
Resumo:  

O epitélio vaginal dos mamíferos é susceptível às variações dos hormônios sexuais 
circulantes e a partir da citologia é possível caracterizar o ciclo sexual. Através de aspectos 
citológicos como grau de maturação, cromoafinidade, tamanho celular e relação 
núcleocitoplasmática; pode-se chegar aos Índices Citológicos de Maturação (ICM) os quais 
procuram quantificar, em termos percentuais, a resposta hormonal sobre o epitélio vaginal. 
O objetivo do estudo foi determinar índices citológicos que caracterizem o ciclo estral de 
ratas wistar (Rattus norvegicus albinus, Rodentia mammalia). Ratas wistar (n=18) foram 
submetidas à coleta vaginal diária com salina, sendo em seguida fixado, concentrado por 
centrifugação e corado em solução por azul de Evans 0,05%. O ciclo apresentou duração 
média de 4 +/- 0,6 dia durante os quais contabilizou-se o percentual de células superficiais 
anucleadas em cada momento do ciclo. Valores percentuais obtidos: metaestro (45+/-9,6), 
diestro (45,7+/-12), proestro (24,2+/-8,2) e estro (80+/-15,5). A técnica mostrou-se 
adequada para a caracterização quantitativa do ciclo e os dados obtidos foram condizentes 
com a literatura consultada.  

Palavras chave: Ciclo estral, Indices citologicos, Coloração em meio liquido  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0513  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE MOLARES DECÍDUOS 
NECROSADOS SUBMETIDOS À TERAPIA PULPAR, SEM INSTRUMENTAÇÃO 
RADICULAR E UTILIZANDO AS PASTAS CTZ E GUEDES-PINTO  
ALUNO: DANIELA NOVAIS EVANGELISTA (03023259640)  
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402)  
CO-AUTOR: CAROLINA DE MOURA SOARES (93235429387)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo piloto que tem por objetivo avaliar os sinais 
clínicos e radiográficos resultantes da ação farmacológica das pastas CTZ e GUEDES-
PINTO, quando empregadas em terapia pulpar sem instrumentação de condutos radiculares 
de molares decíduos necrosados. Visa apontar a validade desta técnica e a melhor pasta a 
ser empregada para a mesma, em função da sua eficácia e biocompatibilidade para com os 
tecidos bucais, dentários e periapicais. As crianças que procuram a Clínica Infantil da 
Disciplina de Odontopediatria do Departamento de Odontologia da UFRN são selecionadas 
dentre aquelas compreendidas na faixa etária de 4 a 8 anos de idade. A amostra sendo 
constituída por molares decíduos necrosados, é dividida em 2 grupos, segundo o material 
empregado, e obedece a seguinte metodologia no tocante a seleção da pasta: a primeira 
criança a ser atendida recebe tratamento com a pasta CTZ, a segunda, com a pasta 
GUEDES-PINTO, e assim sucessivamente, até atingirmos um total de 20 dentes. Em 
seguida, essas crianças são acompanhadas e avaliadas após 2, 8 e 14 meses da data da 
intervenção. Assim, busca-se demonstrar os resultados iniciais deste estudo, que nos parece 
promissores e em assim sendo, esta técnica será de grande importância para o tratamento 
odontológico de crianças nos serviços públicos de saúde, pois além de ser de fácil 
execução, econômica, conservadora e preventiva, evitará extrações precoces, podendo ser 
utilizada pelo clínico geral.  

Palavras chave: TERAPIA PULPAR, MOLARES DECÍDUOS NECROSADOS, CTZ 
GUEDES-PINTO  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0515  
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DO PROTOCOLO PARA ENSAIOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO BACTERIANA DE UM DNA HOMÓLOGO A 
METILADENINA DNA–GLICOSILASE  
ALUNO: ELISÂNGELA MARIA DE LIMA (00975216473)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  
 
Resumo:  

O mecanismo de reparo está intimidamente associado com a estabilidade do genoma, 
permitindo a correção de lesões que possam surgir durante a replicação ou a exposição a 
diferentes agentes. Em cana-de-açúcar foram encontradas seqüências homólogas ao gene 3-
metil-adenina-glicosilase (MAG) de E.coli. O objetivo deste trabalho consistiu em 
estabelecer um protocolo de complementação bacteriana para testar se os cDNAs de cana-
de-açúcar exercem a mesma função de reparo que o gene bacteriano. Foram testadas cinco 
cepas bacterianas: AB1157, BW535, BW9101, MS23, PQ236. Estas cepas bacterianas 
foram tratadas com os seguintes mutágenos: MMS 5 mM, EMS 5 mM e EMS 141 mM 
durante 5 min e 30 min. Decorrido este tempo, estas bactérias foram diluídas a 10-4 e 10-5, 
plaqueadas em placas contendo meio LB, e incubadas a 37 C por 16-18 horas. Os 
resultados obtidos para ambos mutágenos (MMS e EMS) mostraram que em 5 min de 
tratamento há uma redução na freqüência de sobrevivencia, entretanto para 30 min ocorre 
um aumento desta freqüência, sugerindo que estas cepas bacterianas possam se adaptar a 
presença do mutágeno. Além disso, foi observado um aumento de três a quatro vezes na 
frequencia de sobrevivencia para as cepas PQ236 e MS23, sugerindo que estas duas cepas 
bacterianas não responderam ao tratamento da maneira esperada. Com base nesses 
resultados, novos tratamentos estão sendo realizados com as cepas AB1157, BW535 e 
BW9101.  

Palavras chave: DNA, Mutageno, Genoma  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0523  
TÍTULO: OPINIÃO DE GESTANTES QUANTO À IMPORTÂNCIA DA CONSULTA 
NO PRÉ-NATAL  
ALUNO: GRACIARA ALVES TEIXEIRA (00854216421)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: FERNANDA XAVIER DE MEDEIROS BARROS (04571743408)  
  
 
Resumo:  

O Programa Saúde da Família (PSF) deu ao enfermeiro amplo espaço profissional, apesar 
de seu papel e funções ainda não estarem bem elucidados. Diante disto, este estudo, do tipo 
descritivo exploratório com abordagem quantitativa, teve como objetivos, identificar a 
opinião de gestantes quanto à consulta no pré-natal, como também identificar sua 
preferência quanto ao profissional que a assiste. A coleta de dados foi realizada por meio de 
uma entrevista estruturada, utilizando-se como local de coleta a Unidade Básica de Saúde 
Castelo Branco em Caicó-RN, onde a amostra constou de 12 gestantes. Os resultados 
mostraram que a maioria (58,3%) das entrevistadas estava entre 20 e 30 anos de idade, 50% 
eram casadas, 25% solteiras, 25% viviam em união estável, e 100% eram católicas. Quanto 
à escolaridade, 33,3% não completaram o ensino médio, porém 33,3% tinham o ensino 
superior. Para as entrevistadas, a consulta pré-natal é importante para a saúde da mãe e 
filho (67%), previne doenças e recebe informações (33%). Demonstraram em 33,3%, 
preferência pela assistência médica e destas, 50% por ser ele quem faz o parto, 25% pelo 
costume e 25% fica mais segura; só 8,3% referiram preferência da consulta pela enfermeira 
também pela segurança, porém 58,3% preferem ambos, médico e enfermeira, pelo melhor 
acompanhamento e informações recebidas. Conclui-se que, segundo os dados coletados, 
para essas gestantes não há diferenças entre as duas consultas, o que importa é a qualidade 
da assistência.  

Palavras chave: Pré-natal, Consulta, Gestantes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0524  
TÍTULO: DIA DO ADOLESCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: FABÍOLA DE MEDEIROS FILGUEIRA (0096081546)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA DA COSTA (05588944453)  
CO-AUTOR: SENEI DA ROCHA HENRIQUE (03086223405)  
 
 
Resumo:  

O presente trabalho objetivou relatar a experiência na elaboração de eventos de educação 
para saúde na assistência ao Adolescente desenvolvido pelos docentes e acadêmicos da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, profissionais da Unidade Básica de Saúde e 
voluntárias da comunidade de um bairro do Município de Natal/RN, no período de julho a 
dezembro do ano de 2003, bem como divulgar esta vivência para a reflexão de uma prática 
inovadora na qual os adolescentes sejam protagonistas no processo de transformação social. 
Os eventos foram desenvolvidos em três momentos: o primeiro passo foi reuniões de 
planejamento com os profissionais da unidade. No segundo momento foram planejadas e 
realizadas várias reuniões com os adolescentes. E o terceiro momento, culminou em 
grandes eventos na Unidade Básica de Saúde no qual houve uma integração entre os 
profissionais das quatro equipes do PSF, grupos artísticos locais, atividades educativas de 
saúde, participação da Agenda 21. Como resultados podemos destacar a integração dos 
adolescentes com a unidade básica de saúde. Desta forma podemos afirmar que os eventos 
motivaram os adolescentes e os profissionais a desenvolverem atividades educativas e 
culturais juntamente com a comunidade. 

 

Palavras chave: INTERAÇÃO, VIVÊNCIA, PROTAGONISMO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0527  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA 
PARA A DETERMINAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS E TANINOS TOTAIS DA 
SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI  
ALUNO: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
  
 
Resumo:  

A escolha de um método analítico para análise de material vegetal está diretamente ligada à 
complexidade dos constituintes eleitos como marcadores. O presente trabalho tem como 
objetivo o desenvolvimento e validação de metodologia analítica para a determinação de 
polifenóis totais e taninos totais da Schinus terebinthifolius Raddi (Aroeira da praia), 
através de métodos espectrofotométricos UV e visível. A metodologia de análise, utilizada 
neste trabalho, é sugerida como um protocolo de validação, utilizada para fitoterápicos. O 
desenvolvimento desta etapa é fundamental para o controle de qualidade de matérias-
primas e produtos intermediários vegetais, os quais são fatores limitantes na busca de 
produtos fitoterápicos com qualidade cientificamente comprovada, conforme exigência da 
legislação sanitária em vigor, através da Resolução № 17, de 24 de Fevereiro de 2000. A 
primeira etapa do trabalho foi direcionada a avaliar a reprodutibilidade do método, a 
influência do líquido extrator e da relação planta: solvente na exatidão do método. Dentre 
os diversos líquidos extratores e relação planta:solvente utilizados, a solução hidroetanólica 
40% na proporção de 1:10 (m/v) planta: líquido extrator, foi aquela que melhor se ajustou à 
metodologia empregada apresentando linearidade nos resultados. Estabelecida a melhor 
proporção material vegetal: líquido extrator, as etapas seguintes do trabalho continuarão a 
ser à validação do método espectrofotométrico. 

Palavras chave: Schinus terebinthifolius Raddi, Espectrofometria, Validação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0535  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO 
DESIDROGENASE (G-6-PD) EM RECÉM-NASCIDOS DA MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO, NATAL RN  
ALUNO: SUSIANE DE SANTANA MOREIRA (01094997439)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  
  
 
Resumo:  

A glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) é essencial na proteção da hemácia contra a 
ação de oxidantes por manter a glutationa no estado reduzido A importância da 
investigação da deficiência de G-6-PD diz respeito ao fato de os seus portadores poderem 
manifestar uma crise hemolítica aguda, de intensidade variável, na presença de agentes 
oxidantes de origem endógena ou exógena. As principais manifestações clínicas nos 
deficientes de G-6-PD são representadas por hemólise induzida por fármacos, hemólise 
induzida por infecção, favismo, e icterícia neonatal. A icterícia se desenvolve tipicamente 
em recém-nascidos com um a quatro dias de vida e, na maioria dos casos, é adequadamente 
controlada por fototerapia. Com o objetivo de investigar a prevalência da deficiência de 
glicose-6-fosfato desidrogenase em recém-nascidos, foram analisados 151 amostras de 
sangue de cordão de recém-nascidos da Maternidade Escola Januário Cicco no período de 
abril a agosto de 2004. As amostras foram submetidas ao teste de redução da 
metahemoglobina (teste de Brewer modificado) para avaliação semiquantitativa da 
atividade enzimática. Foram identificados 4 recém-nascidos deficientes, representando uma 
prevalência de 2,65%. Os resultados obtidos mostram a necessidade de triagem para 
detecção da deficiência de G-6-PD em recém-nascidos, permitindo a identificação dos 
portadores dessa eritroenzimopatia e, conseqüentemente, o esclarecimento de alguns casos 
de icterícia neonatal.  

Palavras chave: glicose-6-fosfato desidrogenase, teste de redução da metahemoglobina, 
icterícia neonatal  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0541  
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINOPATIAS EM 
PACIENTES COM DIAGNÓSTICO A ESCLARECER  
ALUNO: MILENA AZEVEDO DE SENA (04687323499)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: LIVIA LOPES MATOS (01061601412)  
CO-AUTOR: SUSIANE DE SANTANA MOREIRA (01094997439)  
  
 
Resumo:  

As hemoglobinopatias constituem um grupo de doenças hereditárias que se caracterizam 
por apresentarem distúrbios na síntese das cadeias polipeptídicas da hemoglobina e são 
representadas pelas hemoglobinas anormais e talassemias. A sua identificação é importante 
no diagnóstico laboratorial das anemias, principalmente na elucidação de muitos casos de 
anemia hemolítica sem causa definida. O presente trabalho teve como objetivo principal 
realizar um levantamento da prevalência de hemoglobinopatias em pacientes encaminhados 
ao Laboratório de Hematologia do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 
UFRN com diagnóstico a esclarecer. No período de abril de 2003 a julho de 2004 foram 
examinadas 155 amostras se sangue de indivíduos de ambos os sexos e faixa etária 
compreendida entre 3 meses e 68 anos. O diagnóstico foi realizado mediante a realização 
de eletroforese de hemoglobina em pH alcalino, teste de solubilidade, dosagem de 
hemoglobina A2 e dosagem de Hb Fetal. A análise das amostras demonstrou que o traço 
beta talassêmico foi o mais prevalente apresentando um percentual de 12,9%, seguido do 
traço falciforme (10,3%). A anemia falciforme (Hb SS) e a associação Hb S/beta talassemia 
apresentaram uma prevalência de 6,5% e 5,8%, respectivamente. Os resultados desse 
estudo demonstram a importância do diagnóstico das hemoglobinas anormais e talassemias 
permitindo o esclarecimento de muitos casos de anemia além da conscientização dos 
portadores dessas alterações hereditárias.  

Palavras chave: anemia falciforme, traço falciforme, talassemia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0545  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MICRONUTRIENTES NO QUIABO  
ALUNO: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 
 
Resumo:  

O quiabo é um fruto de origem africana que possui alto valor nutritivo, medicinal e 
comercial. É bastante encontrado no nordeste brasileiro, em especial no Rio grande do 
Norte que tem se destacado como um dos grandes produtores. Por se tratar de um alimento 
bastante utilizado na nutrição humana, faz-se necessário estudar a composição dos 
micronutrientes deste fruto, de modo a auxiliar na aplicação de dietas adequadas, 
principalmente nos casos de deficiência nutricional. Este trabalho tem como objetivo 
determinar o teor de micronutrientes (mg/100g) em amostras de “quiabo desidratado” de 
cultivo regional, utilizando os métodos de E.A.A e E.A M. As amostras foram coletadas em 
feiras livres e supermercados da cidade de Natal nos meses de fevereiro e março de 2003, 
conforme os resultados abaixo (mg/100g): K (1906,2), Ca (851,5), Na (71,17), Mg (604,1), 
Cu (1,03), Zn (2,89), Mn (4,54), Fe (5,51) PO4-2 (93,72), SO4-2 (412,5) e Cl- (33,43). 
Os resultados obtidos indicaram que o quiabo apresentou elevados teores de potássio e 
magnésio podendo ser considerado uma excelente fonte de micronutrientes, pois satisfaz às 
condições nutricionais da dieta humana, e está em concordância com os valores 
apresentados pela Tabela Brasileira de Alimentos.  

Palavras chave: micronutrientes, quimica de alimentos, Hibiscus esculentus  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0546  
TÍTULO: VISÃO EPIDEMIOLÓGICA E PREVENTIVA NA DOR OCUPACIONAL 
EM TRABALHADORES DA INDÚSTRIA TÊXTIL  
ALUNO: ALEXANDRE VINICYUS RIBEIRO DANTAS (71015949134)  
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (93261438487)  
CO-AUTOR: ZENILTON ANDRE DA SILVA GAMA (01016659466)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste trabalho foi conhecer o perfil de trabalhadores da indústria têxtil e a 
relação com a dor de origem ocupacional, no município de Santa Cruz-RN e aplicar um 
programa atividades físicas. Participaram do estudo 95 trabalhadores, de um total de 192, 
que realizavam atividades de corte e costura. Primeiramente foi aplicado um questionário 
para traçar o perfil da amostra, e posteriormente às atividades práticas que eram compostas 
por exercícios de alongamento, relaxamento, fortalecimento muscular, técnicas de eutonia 
além de orientações sobre LER / DORT, orientações posturais e sobre a importância dos 
exercícios físicos. A grande maioria dos sujeitos da amostra eram mulheres, solteiras, com 
66% destes, referindo dor em mais de uma região do corpo. No que diz respeito à 
diminuição de dor, após as atividades, 96,8% dos entrevistados relataram melhora do 
quadro álgico. Conclui-se que a promoção de saúde os trabalhadores do setor têxtil requer 
conjuntamente um levantamento epidemiológico sobre a análise das variáveis envolvidas 
no processo a ser estudado.  

Palavras chave: costureiras, dor, DORT  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0556  
TÍTULO: A EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER ORAL NO BRASIL  
ALUNO: TATIANA CARVALHO DA ROCHA (01184663483)  
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)  
CO-AUTOR: SIRIUS DAN INAOKA (01190596490)  
  
 
Resumo:  

Epidemiologia é o estudo da ocorrência e distribuição das doenças através de dados 
coletados da área que se deseja ser abrangida na pesquisa. O câncer Oral no Brasil tem-se 
destacado como uma das principais doenças que contribuem para o aumento na taxa de 
mortalidade do país. Considerando a sua importância, esse trabalho vem através de análises 
de pesquisas científicas encontradas em sites de buscas do MedLine, Lilacs e PubMed, 
procurar traçar um perfil epidemiológico do Câncer Oral no Brasil, estudando os dados 
gerais do país e verificando a que os pesquisadores atribuem como responsáveis do quadro 
epidemiológico atual do país, fazendo uso das taxas de incidência, mortalidade e sobrevida, 
levando em questão os possíveis fatores de risco para o mesmo. O resultado obtido neste 
trabalho nos permite aferir que o neoplasma mais encontrado na cavidade oral é o 
Carcinoma Epidermóide, abrangendo com maior freqüência a região de lábio inferior e 
língua, afetando principalmente o sexo masculino e ocorrendo mais na faixa etária superior 
aos 40 anos de idade. Esta revisão ainda revelou uma taxa de incidência do câncer oral 
bastante elevada, chegando o mesmo a ocupar entre todas as neoplasias, o 6º lugar entre as 
mulheres e o 8º entre os homens, e foi constatado que o índice de mortalidade é maior nas 
regiões do sul do País. É também de interesse mostrar as previsões sugestivas para o Câncer 
Oral nas próximas décadas, e o que seria basicamente necessário para mudar o seu quadro 
atual.  

Palavras chave: Câncer Oral, carcinoma epidermóide, neoplasia maligna  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0558  
TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE RAÇÃO UTILIZADA NO 
CULTIVO DO CAMARÃO  
ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 
 
Resumo:  

A disponibilidade de rações balanceadas em escala comercial é um dos pontos de maior 
importância para o desenvolvimento da Carcinicultura brasileira. A ração possui várias 
espécies de nutrientes, sendo as “proteínas” responsáveis pela construção e manutenção dos 
tecidos dos animais. Outro parâmetro importante é a umidade que está relacionada com a 
qualidade do alimento, que afeta fatores, tais como: estocagem, embalagem e 
processamento do produto. Neste trabalho foram determinados os teores de “umidade” e 
“proteínas” em 9 tipos diferentes de ração comercial aplicada na dieta do camarão. Foram 
escolhidas amostras com percentuais protéicos que variavam de 30 a 40%. A umidade foi 
determinada através do método gravimétrico, enquanto as proteínas foram analisadas pelo 
Método Kjeldahl. As análises foram feitas considerando-se as médias e seus respectivos 
desvios padrões, conforme dados abaixo em porcentagem. PC30 (34,12), PC 35 (37,72), 
PC40 (40,30), IC30 (29,94), IC35 (38,06), IC40 (37,88), MP30 (30,20), MP35 (36,12) e 
PV35 (36,82).De acordo com os resultados dos intervalos de confiança, pode-se concluir 
que as rações comerciais indicaram teores de proteínas que satisfazem às condições 
nutricionais com um grau de confiabilidade considerável. 

Palavras chave: ração, camarão, proteína  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0561  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS CONSUMIDORES DE NATAL NO 
CONSUMO E AQUISIÇÃO DE PESCADOS  
ALUNO: HÉRIKA MYLENA MEDEIROS DE QUEIROZ (02955876445)  
ORIENTADOR: FABIANA RODRIGUES DANTAS (03140724462)  
  
 
Resumo:  

Tendo em vista que há uma grande preocupação da população e do mercado, em relação à 
qualidade dos alimentos e uma busca crescente por produtos de qualidade, em função de 
uma alimentação saudável e segura, realizou-se uma pesquisa em alguns estabelecimentos 
de uma rede de supermercados localizados em áreas distintas da cidade. A mesma teve 
como objetivo principal, conhecer o perfil dos consumidores em relação ao consumo e 
aquisição de pescados. A coleta de dados foi baseada em questionário de opinião pública, 
constando de questões fechadas e aplicados em via pública a pessoas de diversas faixas 
etárias, sem distinção de sexo. Foram analisados aspectos determinantes e/ou limitantes na 
compra dos pescados, tanto em relação à alimentação quanto em relação a características 
visuais que determinam a escolha dos mesmos. Os resultados obtidos não mostram 
diferenças significativas entre as áreas geográficas abrangidas. Cerca de 88,13% dos 
entrevistados consomem pescados e 76,27% consideram o pescado produzido em Natal 
como sendo de boa qualidade, destes 76,27% acham que os preços do pescado 
comercializado são injustos. A partir dos dados obtidos podemos perceber há falta uma 
uniformidade nos critérios de escolha e avaliação do pescado pelos consumidores.  

Palavras chave: produtos de qualidade, alimentação saudável, conservação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0566  
TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE AGITAÇÃO E DA 
CONCENTRAÇÃO, NA ADSORÇÃO DE METAL PESADO EM MEIO AQUOSO 
UTILIZANDO SÍLICA ORGANOFUNCIONALIZADA  
ALUNO: ÂNGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 
 
Resumo:  

Neste trabalho estudou-se o processo de adsorção de metais pesados (Cd2+, Pb2+ e Cr3+) 
em solução aquosa utilizando sílica organofuncionalizada de estrutura hexagonal 
constituída de tetraetilortosilicato e aminopropiltietoxilsilano.As concentrações iniciais dos 
metais foram de 10, 20, 30, 40 e 50 ppm, que foram mantidas em contato e sob agitação 
controlada com 0,1g da matriz nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos. A concentração dos 
íons metálicos foi determinada por Espectroscopia de Absorção Atômica. Os resultados 
indicaram que o Cr3+ é o íon com maior poder de adsorção, já que a partir de 20ppm é 
adsorvido em mais de 90% em todos os intervalos de tempo. O Cd2+ foi adsorvido em 
100% na concentração de 30ppm no tempo de 60 minutos; enquanto que no Pb2+ a 
adsorção foi de 100% na concentração de 30ppm no tempo de 120 minutos. Considerando 
o fator tempo, verificou-se que a sílica possui melhor adsorção a 120 minutos. Os dados 
indicaram que a sílica organofuncionalizada apresenta uma boa indicação para atuar como 
agente seqüestrante destes íons metálicos, uma vez que apresenta um poder de adsorção 
bastante expressivo.  

Palavras chave: adsorção, metal pesado, sílica  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0569  
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: AUGUSTO RIBEIRO DANTAS (01097755460)  
ORIENTADOR: JOSÉ PEREIRA DE MELO (23042109435)  
  
 
Resumo:  

O presente estudo teve o objetivo de discutir os critérios organizadores do conhecimento 
pedagógico que a educação física deve tratar na escola, tendo-se como referência autores 
que discutem propostas pedagógicas sistematizadas para a educação física escolar. Para 
tanto, partimos da seguinte questão de estudo: Quais são os critérios que norteiam a 
sistematização do conhecimento pedagógico para a educação física Escolar? Optamos por 
realizar um estudo teórico pautado na pesquisa bibliográfica, utilizando como procedimento 
metodológico a investigação da produção específica da educação física na última década, 
destacando-se para análise as propostas de sistematização apresentada pelo Coletivo de 
Autores (1992) e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1996). Acreditamos que 
esse estudo torna-se relevante quando aprofunda a temática acerca da educação física como 
prática pedagógica e aponta diretrizes para a organização sistemática dos seus conteúdos na 
prática de ensino na escola, ao evidenciarmos a deficiência de sistematização dos conteúdos 
da educação física escolar.Desta forma, afirmamos que a educação física não deve ser 
descontextualizada do universo cultural dos alunos. Esse estudo aponta para a necessidade 
de maior compromisso dos nossos profissionais de educação física para operacionalizar 
uma prática pedagógica que efetivamente legitime a educação física como componente 
curricular a partir das obras analisadas.  

Palavras chave: Educação Física Escolar, Conhecimento Sistematizado, Ensino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0571  
TÍTULO: CORPO E PRÁTICAS CORPORAIS: REFLEXÕES SOBRE O 
CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: ANALWIK TATIELLE PEREIRA DE LIMA (04748477482)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
  
 
Resumo:  

Como o corpo vem sendo compreendido na Educação Física? Quais as possibilidades de 
configuração do conhecimento da Educação Física a partir das práticas corporais? Com o 
objetivo de contribuir para a argumentação entre Epistemologia e Educação Física, 
interpretamos 51 artigos referentes à temática do corpo e das práticas corporais presentes 
nos Anais dos Congressos Brasileiros de Ciências do Esporte, considerando os Grupos de 
Trabalhos Temáticos de Epistemologia e Memória, Cultura e Corpo. Utilizamos como 
técnica de pesquisa a Análise de Conteúdo. Como resultado, evidenciamos três temáticas 
recorrentes: o corpo histórico e social; o corpo como sujeito da existência e as práticas 
corporais. A primeira reúne artigos que apresentam um panorama histórico do corpo e de 
suas concepções em diferentes sociedades e épocas. A segunda categoria inclui artigos que 
indicam novas perspectivas para a área, tendo como principal referência os estudos do 
filósofo Merleau-Ponty. A temática das práticas corporais reúne artigos que tratam de 
diferentes manifestações da cultura de movimento. As produções analisadas apontam para 
horizontes de compreensão acerca do corpo e das práticas corporais, como núcleos de uma 
construção teórica na Educação Física, ampliando o diálogo entre as diferentes disciplinas 
científicas e abordagens do conhecimento, por meio de estratégias de produção do 
conhecimento mais amplas, no sentido de transversalizar conceitos, métodos e atitudes.  

Palavras chave: Corpo, Práticas Corporais, Educação Física  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0573  
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E ESPORTE: CONCEPÇÕES DE AULAS 
ABERTAS PARA O ENSINO DO VOLEIBOL  
ALUNO: ALLYSON CARVALHO DE ARAÚJO (01207747475)  
ORIENTADOR: JOSÉ PEREIRA DE MELO (23042109435)  
  
 
Resumo:  

O trabalho relata experiência que tem o esporte, conteúdo da educação física escolar, como 
objeto de estudo. O ensino é pautado nas orientações metodológicas propostas pela 
concepção de aulas abertas. Objetiva relatar as nuances oportunizadas por esta proposta 
metodológica para o esporte e discute as contribuições para o ensino da educação física 
escolar. A essência desta concepção tem como eixo norteador a tematização e 
problematização dos conteúdos. O trabalho foi proposto para a Escola Municipal Maura de 
Morais Cruz, localizada no bairro de Emaús, Parnamirim – RN, para alunos desta 
instituição com 12 a 15 anos, de ambos os sexos, pertencentes às 7ª e 8ª séries que, dentro 
do seu conteúdo previsto na disciplina, participaram das aulas de educação física 
tematizando o voleibol como conteúdo. Como instrumentos para a coleta de dados, foram 
usados a observação e o registro fotográfico. Utiliza a metodologia descritiva com 
abordagem qualitativa. Observa na experiência factual a receptividade declarada dos alunos 
envolvidos, o que demonstra a viabilidade de operacionalização das aulas. Identifica que a 
problematização das práticas corporais cria a possibilidade de novas formas de 
movimentação, e por conseqüência, de experiências corporais, com novas percepções do 
mundo. As possibilidades do auto-conhecimento e do conhecimento são sutis e inúmeras, 
observadas quando se ampliam as experiências motoras.  

Palavras chave: Educação Física escolar, esporte, ensino  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0575  
TÍTULO: ANÁLISE DOS GLICOSAMINOGLICANOS PRESENTES EM LÍQUIDOS 
PLEURAIS ORIGINADOS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO.  
ALUNO: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443)  
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404)  
CO-AUTOR: ELIZABETH MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE (03384104498)  
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE (17563194487)  
  
 
Resumo:  

Glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeos lineares, não ramificados, formados por 
unidades dissacarídicas repetitivas, compostas de hexosamina unida por ligação glicosídica 
a um açúcar não nitrogenado. Os GAGs são encontrados nos fluidos corpóreos normais, 
podendo, em condições patológicas, ter suas concentrações alteradas. Este trabalho tem por 
objetivo identificar os GAGs presentes em líquidos pleurais originados de Lupus 
Eritematoso Sistêmico (LES). Foram analisadas três amostras de líquidos pleurais, 
coletadas através de toraxcentese estéril. As amostras foram proteólisadas com a enzima 
superase, sendo as proteínas precipitadas por TCA. Os GAGs foram então extraídos por 
precipitação com etanol, quantificados pela reação de carbazol para dosagem de ácidos 
urônicos, e identificados por eletroforese em gel de agarose, tampão PDA, após incubação 
com condroitinases AC e ABC e hialuronidase. Os GAGs identificados foram semelhantes 
nas três amostras, sendo o ácido hialurônico e o condroitim sulfato. A concentração dos g 
/ml de líquidoµGAGs encontrados nas amostras A1 e A2 foi, em média 35,9  g de 
GAGs/ml de líquido. Osµpleural, enquanto a amostra A3 continha 8,63  resultados 
primários obtidos são satisfatórios e promissores para o desenvolvimento de um estudo 
com um número maior de amostras que possibilite, através da análise estatística, uma 
possível utilização dos GAGs presentes nos líquidos pleurais de LES, como marcadores 
bioquímicos desta patologia.  

Palavras chave: glicosaminoglicanos, líquido pleural, Lupus Eritematoso Sistêmico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0583  
TÍTULO: AÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS E 
POLIINSATURADOS SOBRE O COLESTEROL E LIPOPROTÉÍNAS SÉRICAS EM 
RATOS WISTAR.  
ALUNO: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474)  
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: CREUZA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO (07720831420)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
 
 
Resumo:  

A aterosclerose e, em particular, a cardiopatia coronariana relaciona-se a vários fatores de 
risco, como idade, sexo, obesidade, baixos níveis de colesterol HDL e dietas ricas em 
gordura saturada. O projeto desenvolveu-se visando avaliar o efeito do óleo de canola e do 
óleo de girassol nos níveis séricos de triglicérides(TG), colesterol total(CT), HDL-C e 
LDL-C. Utilizamos 36 ratos machos da linhagem Wistar, com 90 dias de nascidos e 
divididos em 6 grupos, submetidos a uma dieta padrão à base de caseína (DP), uma 
controle com colesterol sintético (DC) e quatro dietas experimentais contendo: Óleo de 
canola e Óleo de girassol à 8%(DOCI, DOGI); Óleo de canola e Óleo de girassol à 
12%(DOCII, DOGII). Os resultados das análises bioquímicas dos TG foram: 61,06±6,76; 
147,9±25,0; 44,01±7,02; 59,44±7,01; 33,01±6,03 e 56,33±6,22 para as dietas DP, DC, 
DOCI, DOGI, DOCII e DOGII respectivamente. Os valores de CT foram: 90,5±10,0; 
95,68±6,40; 82,31±9,28; 112,31±10,99; 75,85±9,02; 104,99±10,69 para os grupos DP, DC, 
DOCI, DOGI, DOCII e DOGII respectivamente. A concentração de HDL para as dietas 
DP, DC, DOCI, DOGI, DOCII e DOGII foram de: 39,72±6,26; 29,80±8,30; 67,59±5,81; 
46,17±6,01; 53,07±5,17 e 42,77±2,47. Os teores de LDL foram de 33,00±3,40; 43,73±3,15; 
26,30±3,91; 53,07±4,81; 19,01±3,31e 50,95±4,55 para os grupos DP, DC, DOCI, DOGI, 
DOCII e DOGII respectivamente. Os resultados obtidos com as dietas contendo óleo de 
canola foram melhores quando comparados com as demais dietas.  

Palavras chave: COLESTEROL, ÁCIDOS GRAXOS, HIPERCOLESTEROLEMIA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0586  
TÍTULO: FOTOSSINCRONIZAÇÃO EM SAGÜIS CEGOS.  
ALUNO: ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE (04611569462)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
CO-AUTOR: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
CO-AUTOR: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
 
 
Resumo:  

A sincronização do ritmo circadiano pelo ciclo claro-escuro (CE) é independente dos 
fotorreceptores clássicos (cones e bastonetes). Estes resultados são baseados em estudos em 
roedores. No Núcleo de Primatologia da UFRN, encontramos saguís (Callithrix jacchus) 
que ficaram cegos espontaneamente. Levantamos a hipótese de que estes animais 
apresentam degeneração dos cones e bastonetes. Para testar esta hipótese um casal de sagui 
cegos e um casal normal foram transferido para o laboratório para estudar o processo de 
sincronização do ritmo de atividade com o ciclo claro-escuro. O registro da atividade foi 
feito com sensores de presença em que o sinal elétrico gerado era armazenado em um 
computador. Todos animais foram sincronizados com um ciclo CE 12:12, e também 
mostraram arrastamento quando o CE foi atrasado ou adiantado em 6 horas. Sendo que a 
velocidade de arrastamento nos animais cegos foi mais lenta e a fase ativa do ritmo de 
atividade foi mais curta. Isto demonstra que os saguis cegos apresentam as células 
ganglionares da retina intactas e que estes animais são um bom modelo para estudar o 
processo de fotossincronização. 

Palavras chave: Fotossincronização., ritmo circadiano., sagüis cegos.  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0588  
TÍTULO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE QUÍMICA E NUTRICIONAL DE RAÇÕES 
PARA PEIXES PRODUZIDAS A BAIXO CUSTO  
ALUNO: VIDEANNY VIDENOV ALVES DOS SANTOS (00982749457)  
ORIENTADOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO (03277964485)  
CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
 
 
Resumo:  

No Rio Grande do Norte toneladas de cabeças de camarão são descartadas diariamente 
pelas fazendas de camarão. Esses descartes foram usados na elaboração de rações para 
peixes, para reduzir os custos de produção da piscicultura. As cabeças de camarão foram 
dessecadas e trituradas para a obtenção da farinha (FCC). Quatro tipos de dietas foram 
formuladas e utilizadas, usando 0 (T1), 10 (T2), 20 (T3) e 30% (T4) de proteínas da FCC, 
mas todas perfazendo ao final um total de 32% de proteína bruta. Foram utilizados 200 
alevinos de tilápias (O. niloticus), com comprimento médio de 54,62 ± 4,21mm e peso 
médio de 6,01 ± 1,31g, distribuídos em quatro tanques de 1m × 6m. As fibras, proteínas, 
umidade e os minerais foram determinados segundo AOAC, 1984, enquanto que os 
lipídeos foram quantificados segundo o método de BLIHG, DYER, 1959, e os carboidratos 
por diferença. As tilápias foram alimentadas com as dietas durante 45 dias, duas vezes ao 
dia. O controle biométrico foi exercido a cada 15 dias. A FCC é uma boa fonte de proteína 
(70,45%), lipídeos (12,57%) e minerais (13,57%). Os pesos ganhos pelos peixes ao final do 
ensaio foram 42,93g (T1), 42,53g (T2), 35,26g (T3) e 32,36g (T4). Verificou-se que o 
acréscimo de proteína da FCC até 10% não afeta o crescimento dos peixes 
significativamente. Contudo maiores porcentagens das proteínas da FCC diminuem o valor 
nutricional das dietas, resultando num crescimento mais lento. 
Apoio: CNPq 

Palavras chave: ANÁLISE QUÍMICA, RAÇÕES, PEIXES  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0591  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM GESTANTES  
ALUNO: ANNE CRISTINE DE QUEIROZ DIÓGENES (01157548490)  
ORIENTADOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (02336272431)  
 
 
Resumo:  

As gestantes se enquadram num grupo de pacientes que requer certos cuidados específicos, 
especialmente com relação ao uso das soluções anestésicas locais.O objetivo do presente 
estudo foi avaliar o nível de conhecimento, por parte dos cirurgiões-dentistas, sobre os 
anestésicos locais considerados seguros bem como os cuidados necessários para o manejo 
dessas pacientes no consultório. A amostra constou de 50 cirurgiões-dentistas provenientes 
consultórios particulares na cidade de Natal -RN, sendo 35 do sexo feminino e 15 do sexo 
masculino com faixa etária entre 25-40 anos. O instrumento de avaliação foi o questionário-
entrevista. Dos entrevistados, 30% referiram ter realizado tratamento invasivo em 
gestantes, todos utilizando anestésicos locais sem vasoconstrictor. Os tipos mais utilizados 
foram: lidocaína (53%), mepivacaína (33%) e prilocaína (4%). Em relação a dose máxima 
permitida, 35,7% referiu 5 tubetes, 39,4% 2 tubetes, 19% apenas 1 tubete, 5,9% meio 
tubete. Em relação à duração da consulta houve unanimidade quanto a brevidade da 
mesma. No tocante ao melhor horário apenas 5% relatou o horário da manhã, os demais 
relataram que qualquer horário seria conveniente.  

Palavras chave: gestantes, anestésicos, vasoconstrictor  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0603  
TÍTULO: CONHECIMENTO DAS MÃES ACERCA DA CRECHE  
ALUNO: SARA LIRA SILVA DA COSTA (04885888476)  
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)  
  
 
Resumo:  

No Brasil, as creches públicas têm enfrentado dificuldades relativas à infra-estrutura, 
pessoal, recursos e manutenção. Tal situação é essencialmente complexa e, devemos ter em 
mente que as crianças nelas inseridas pertencem, via de regra, a comunidade adstrita 
organizada sob a forma de bairro, cidade, estado e país. Isto implica na compreensão e 
resolução de problemas de forma coletiva, donde a infância constitui parte. Dessa forma, se 
torna essencial à participação da mãe no processo educativo desenvolvido na creche, como 
forma de exercitar o controle social. Assim, identificar o conhecimento das mães da creche 
e as atividades nelas desenvolvidas constitui o objeto desse estudo caracterizado por 
descritivo-exploratório com abordagem quanti-qualitativa. Para a coleta das informações, 
realizada através de entrevista a 60 mães de crianças inseridas em uma creche do bairro de 
Felipe Camarão, utilizou-se um instrumento semi-estruturado, cujo resultado demonstrou 
um conhecimento diversificado, de senso comum, acerca da creche. Observou-se ainda que 
trinta e duas dessas mães apresentaram insegurança ao responder as perguntas e onze não 
souberam responder nada. Neste sentido, o processo educativo deve direcionar-se não só às 
crianças, mas principalmente aos cuidadores, sejam eles mães, familiares ou professores.  

Palavras chave: Creche e infância, enfermagem e criança, Educação e cidadania  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0605  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FREQÜÊNCIA DE ALONGAMENTO UTILIZANDO 
FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA NA FLEXIBILIDADE DOS 
MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS.  
ALUNO: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA MEDEIROS (02824265400)  
ORIENTADOR: TULIO OLIVEIRA DE SOUZA (76817261449)  
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Resumo:  

O alongamento é um dos recursos mais utilizados na prática de reabilitação. Porém, alguns 
parâmetros como a freqüência, não tem sido estudados quando se utilizam a Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva (FNP). O objetivo deste estudo foi analisar em curto e 
médio prazo a freqüência para aumentar a flexibilidade dos músculos isquiotibiais, medida 
pela amplitude ativa de extensão do joelho. Selecionaram-se 36 mulheres, com limitação da 
flexibilidade dos ísquiotibiais. Os sujeitos foram distribuídos aleatoriamente em quatro 
grupos (n=9). Os três grupos de alongamento receberam a intervenção cinco dias por 
semana durante duas semanas consecutivas. O 4° grupo era o controle e não foi alongado. 
Os grupos de alongamento variaram quanto à freqüência em uma, três e seis manobras por 
sessão. Uma análise de variância (ANOVA) foi utilizada para as medidas iniciais e finais 
(p= 0.05). A seguir foi realizada uma análise pos hoc por meio do teste de Duncan (p = 
0.05). A análise dos dados indicou que os grupos de alongamento tiveram um ganho de 
amplitude estatisticamente significativo em relação ao grupo controle, mas não entre eles 
mesmos. Em relação à velocidade do ganho, os grupos que utilizaram três e seis manobras 
alongaram (p< 0,05) mais rapidamente que o grupo que utilizou apenas uma manobra. 
Conclui-se não haver diferença em relação ao ganho tardio e imediato quando se utiliza 
uma, três, ou seis manobras de alongamento com a técnica sustentar-relaxar nos 
isquiotibiais.  

Palavras chave: Flexibilidade, Isquiostibiais, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0607  
TÍTULO: EFEITO DE ANTINFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES NA FOSFATASE 
ÁCIDA PLASMÁTICA EXTRAÍDA DO SANGUE PERIFÉRICO  
ALUNO: ALINE NARA DE MESQUITA BRITO (04601625432)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA (00981598447)  
CO-AUTOR: MARÍLIA OTTONI DE ANDRADE (00957998422)  
  
 
Resumo:  

A fosfatase ácida tartarato resistente pertence a uma família de proteínas contendo íon com 
atividade fosfatásica. Em humanos a TRAP pode ser encontrada na placenta, macrófagos, 
pacientes com doença de Gaucher, células sangüíneas, baço, osteoclastos e leucemia de 
células cabeludas. O presente estudo tem por finalidade avaliar o efeito da dexametasona, 
hidrocortisona e prednisona na fosfatase extraída do plasma sanguíneo humano. O sangue 
foi colhido de voluntários saudáveis e adicionado solução fisiológica na proporção de 1:6 e 
centrifugado a 1.500 rpm/10 min. A atividade enzimática foi determinada utilizando p-
nitrofenilfosfato em tampão Acetato de sódio 1M (pH 5,0).A atividade da enzima foi 
afetada pela dexametasona até 0,8 mg/mL e foi quase que completamente inibida (80%) 
após pré-incubação por 20 minutos com esta droga, enquanto que sem pré-incubação essa 
inibição foi em torno de 60%. O IC50 para dexametaxona foi de 0,4 mg/mL. A 
Hidrocortisona inibiu 60% a enzima após pré-incubação, apresentando um IC50 de 0,6 
mg/Ml. Essa inibição provavelmente se deva a sua alta potência antiinflamatória e/ou 
imunossupressor ocorrendo assim à formação do complexo dexametasona-ferro, já que a 
TRAP apresenta dois átomos de ferro no sítio ativo essenciais para a catálise (Fe2+-Fe3+). 
A prednisona apresentou um perfil diferente pois apresentou um estimulo de 70% pela 
prednisona na concentração de 0,1mg/mL sem pré-incubação, já com pré- incubação este 
estímulo foi de 100%.  

Palavras chave: Fosfatase ácida, TRAP, Antinflamátorios esteróides  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ALUNO: ALCIONE SAYONARA DE ARAÚJO (01287157408)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: ADRIANA KELLY SOARES DE SOUZA (01180685474)  
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho consiste num estudo de uma lactente de 22 dias com considerável perda 
ponderal devido à sucção débil relacionada à broncopneumonia e laringomalácia. 
Acreditamos que a orientação à mãe sobre o menor desgaste físico e cuidados 
complementares, contribuirá na reabilitação a curto prazo de estado de saúde da criança. A 
metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa e descritiva do tipo estudo de caso, 
com o objetivo de identificar os fatores que levaram ao adoecimento e sistematizar a 
assistência de enfermagem. Obtivemos como fatores intercorrências pré e pós-natal através 
de levantamento de dados do prontuário, exame físico e visitas domiciliárias e hospitalar. 
Como diagnósticos de enfermagem tivemos: padrão respiratório ineficaz, amamentação 
insuficiente, risco de hipotermia, déficit de conhecimento e desgaste da genitora e 
manutenção do lar prejudicada. Foram planejadas visitas domiciliárias e ações de 
enfermagem visando o alívio imediato dos sinais e sintomas. Foram dadas orientações em 
relação a todos os cuidados necessários para a melhora do estado de saúde da criança. Após 
um mês de acompanhamento houve ganho de 460g, diminuição da dificuldade respiratória 
e entusiasmo da mãe com a criança.  

Palavras chave: Enfermagem, Criança, Promoção da saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

As fucanas são polissacarídeos sulfatados, encontrados em algas pardas(Phaeophyceae), 
com diversas atividades biológicas. Alguns estudos mostram que fucanas podem inibir os 
efeito pró-inflamatórios do lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram negativas. Assim 
sendo, foi pesquisado o efeito de fucana extraída da alga parda Spatoglossum schröederi 
obtida no litoral Norteriograndense sobre a capacidade do LPS em ativar macrófagos. Para 
isso avaliamos o efeito de fucana na expressão de citocinas pró-inflamatórias como TNF-a 
e IL-1 e de quimiocinas RANTES, MIP-1a, MIP-1b, MCP-1, MIP-2 e KC, bem como a 
produção do gás microbicida óxido nítrico em macrófagos murinos, induzidas pelo LPS. 
Esses experimentos estão em andamento devido a problemas técnicos que já estão sendo 
solucionados. Além disso, foi avaliado o efeito de fucana sobre a peritonite induzida pela 
peptona, um agente químico que induz migração de células, uma vez que existem relatos na 
literatura mostrando que alguns tipos de fucanas podem inibir migração celular. Para isso, 
camundongos Swiss foram tratados previamente com as doses de 500, 100, 50 e 10 
ug/animal de fucana pela rota intravenosa e após 30 minutos foram inoculados 
intraperitonealmente com 500 ul de peptona 10%. Após 4 horas, o exudato peritoneal foi 
colhido e após a contagem celular foi observado que as diferentes doses de fucana inibiram 
significativamente a migração celular para o peritônio de camundongos Swiss. 
Órgãos financiadores: PPPg (UFRN) e CNPq 

Palavras chave: Fucana, Citocinas pró- inflamatórias, Migração Celular  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

O ciclo claro-escuro ambiental sincroniza o ritmo biológico dos mamíferos ao ambiente 
através da modulação dos sinais que se dirigem da retina ao núcleo supraquiasmático. Em 
sagüis cegos portadores de degeneração retiniana externa, espera-se que a redução do 
número de cones e bastonetes prejudique a manifestação do fenômeno de mascaramento 
(efeito agudo na expressão do ritmo), mas não afete a mudança de fase do ritmo circadiano 
de atividade locomotora em resposta a pulso de escuro porque esse processo depende, 
principalmente, do fotopigmento contido nas células ganglionares, a melanopsina. 
Mediante a aplicação de pulso de escuro de uma hora a quatro animais (dois cegos e dois 
normais) mantidos em livre-curso, obtiveram-se nos cegos mudanças de fase comparáveis 
às dos sagüis normais, porém ausência do fenômeno de mascaramento. Os resultados 
corroboram, em relação aos sagüis, hipóteses já comprovadas em roedores de que a 
mudança de fase do ritmo circadiano de atividade locomotora mediante estímulos como 
pulsos de luz ou de escuro depende quase totalmente da melanopsina das células 
ganglionares; já o fenômeno de mascaramento guarda uma dependência maior em relação 
aos fotorreceptores retinianos clássicos (cones e bastonetes). De um modo geral, pode-se 
dizer que, embora compartilhem a via de entrada retiniana, os sistemas visual e de 
temporização circadiana não têm relação de independência total, podendo estar mais ou 
menos interligados de acordo com o fenômeno estudado.  

Palavras chave: melanopsina, sincronização, fotorreceptores  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

    

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0611  
TÍTULO: CONDUTA TERAPÊUTICA DO CIRURGIÃO DENTISTA DIANTE DE 
LESÕES ATIVAS DE ESMALTE  
ALUNO: GILMARA CELLI MAIA DE ALMEIDA (01172416443)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
  
 
Resumo:  

Esta pesquisa objetivou verificar qual a conduta terapêutica utilizada pelos cirurgiões-
dentistas na lesão de mancha branca ativa de esmalte e qual embasamento científico norteia 
a sua conduta. Foi selecionada uma amostra aleatória dos cirurgiões-dentistas da rede 
privada da cidade do Natal,utilizando-se uma lista fornecida pela Secretaria Municipal de 
Saúde, e consulta à lista telefônica.O total de CDs listados foi de 640.Considerando uma 
prevalência estimada da doença de 70%, uma margem de erro de 12%,com um efeito de 
desenho 1 e taxa de não resposta 20%, o total a ser entrevistado foi de 156. A pesquisa foi 
realizada através de um questionário escrito ou através de entrevistas por telefone, havendo 
uma perda de 19% da amostra. Dentre os cirurgiões-dentistas entrevistados,84,13% 
utilizam o flúor como procedimento de escolha, sendo mais utilizado o flúor gel a 1,23%, 
através de aplicações semanais (60,32%). 7,55% fazem desgaste antes da aplicação do flúor 
e 34% associam à orientação de higiene.6,35% fazem uso somente de desorganização do 
biofilme e 5,55% fazem restauração.Os cirurgiões-dentistas se baseiam principalmente nos 
conhecimentos adquiridos em cursos e na Universidade. Como não existe na literatura 
estudos de qualidade que comprovem a eficácia do flúor no tratamento de lesões brancas de 
esmalte,conclui-se que há necessidade de um embasamento maior do profissional em 
pesquisas e artigos científicos, justificando e qualificando a sua conduta terapêutica.  

Palavras chave: lesão ativa de esmalte, conduta terapêutica, embasamento científico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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GRADUADA.2 DOCENTE.3 FACEX. 4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE. (MAGDI_ALOUFA@MSN.COM).  
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Resumo:  

Orquídeas de diversas espécies do gênero Epidendrum são nativas da América 
Tropical.Estas espécies são extremamente variáveis em seus habitats onde a maioria é 
epífita,outras são litofíticas e terrestres.Este trabalho teve como objetivo avaliar as 
concentrações variáveis de BAP no processo de germinação. Cápsulas contendo sementes, 
foram desinfestadas em álcool etílico a 70% por 5 minutos e em seguida mergulhadas em 
hipoclorito de sódio a 4% durante 20 minutos, sendo também lavados por 3 vezes em água 
destilada e autoclavada por 5 minutos cada lavagem.Após a assepsia,as sementes foram 
introduzidas no meio MS,acrescido com concentrações variáveis de BAP (0,0;0,5;1,0;1,5 
mg/l).O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 10 repetições com 
aproxmadamente 100 sementes, colocados para germinar em frascos e levadas à sala de 
incubação com temperatura, intensidade luminosa e fotoperíodo controlados.Os parâmetros 
utilizados foram primeiro a contagem de germinação (%),índice de velocidade de 
germinação, altura média de brotos.Os resultados obtidos foram: a concentração de 1,5 
mg/l e 1mg/l de BAP foi a que mais destacou-se para a taxa de germinação e altura média 
dos brotos (70 a 58 % de taxa de germinação e 5 a 6,5 cm de altura). Na concentração de 
0,5 mg de BAP mostra uma taxa de 55% e altura média de brotos entre 0,5 a 
1,5cm.Concluiu-se que o meio MS suplementado com 1 mg/l e 1,5 mg/l de BAP propicia 
melhor uniformidade germinativa,taxa e velocidade de germinação.  

Palavras chave: GERMINAÇÃO., SEMENTES., ORQUÍDEA.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A tamareira Phoenix dactylifera L. é uma monocotiledônea da família Arecaceae, originária 
da região do Mediterrâneo e Golfo Pérsico. Produz frutos altamente nutritivos e com ampla 
utilização. Devido aos seus caracteres botânicos e pelo bom desenvolvimento em regiões 
áridas, a tâmara mostra-se uma ótima opção para a cultura de frutas adaptadas ao Nordeste 
brasileiro. O trabalho objetivou estabelecer protocolos para micropropagação de tamareira 
através da cultura de tecidos in vitro. Sementes da variedade Khadrawy, após rigorosa 
esterilização superficial e posterior germinação, foram utilizadas como fontes de explantes. 
Como parâmetros para avaliação da pesquisa foram analisados: peso fresco dos explantes e 
número de folhas primordiais. Os embriões foram excisados sob condições assépticas e 
inoculados em meio básico de Murashige e Skoog (1962), suplementado com as seguintes 
combinações hormonais: (0; 0,05; 0,1 e 0,2 mg.l-1) de IAA e (0; 5; 10 e 20 mg.l-1) de 
BAP. Os diferentes tratamentos foram denominados T1, T2, T3 e T4. Após 3-4 meses de 
cultura in vitro, boa percentagem de diferenciação de parte aérea foi obtida, especialmente 
a partir dos embriões submetidos à concentração 0,05 mg.l-1 de IAA e 5 mg.l-1 de BAP, 
cujo tratamento possibilitou que em 100% das repetições houvesse diferenciação de folhas 
primordiais. Este mesmo meio também apresentou maior massa, ou seja, maior crescimento 
dos explantes durante a cultura.  

Palavras chave: tamareira, micropropagação, embrião  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  

A Phoenix dactylifera L. é uma árvore monocotiledônea economicamente importante 
cultivada em regiões áridas do Médio Oeste e Norte da África em regiões do Egito e 
Oriente médio, além de possuir um grande valor nutritivo, possui um valor econômico e um 
valor ecológico muito elevado, além de adaptar-se muito bem ao clima semi-árido 
nordestino. Sendo assim fez-se necessário estabelecer protocolos para a micropropagação 
in vitro a partir da conversão de embriões zigóticos de tamareira (Phoenix dactilyfera L.) 
para a produção em grande escala. Os embriões com comprimento de 1 a 2mm foram 
excisados sob condições assépticas, a partir de sementes, e cultivados em meio MS (1962), 
suplementados com agar (7g/l), sacarose (30mg.L-1) e mio-inositol (0,1mg.L-1). Foram 
testadas diferentes combinações de AIA (0.05, 0.1 e 0.2 mg. L-1) e BAP (5, 10 e 20 mg. L-
1) e um grupo teste foi adicionado para cada tipo. As culturas foram mantidas em 
temperatura constante de 26ºC, sendo expostos a um fotoperíodo de 16 horas. As 
observações foram realizadas todos os dias após a inoculação, observando-se o 
enraizamento e formação de folhas. A melhor taxa de desenvolvimento dos embriões, após 
30 dias de cultura, ocorreu no grupo controle e nas concentrações de 0.05 mg. L-1 e 0,1 mg. 
L-1 de AIA associados com 5 mg. L-1 e 10 mg. L-1 de BAP respectivamente. A 
concentração de 0.2 mg. L-1 de AIA em associação com 20 mg. L-1 de BAP não se 
mostrou responsivo.  

Palavras chave: Phoenix dactylifera L., embrião, in vitro  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A proteinúria pode ser detectada devido a lesão na membrana glomerular, distrúrbios que 
afetem a reabsorção tubular e aumento nos níveis séricos de proteínas de baixo peso. Este 
trabalho teve como objetivo verificar a freqüência de proteínas na urina de pacientes 
atendidos no laboratório escola da UFRN e relacionar a proteinúria com a indicação clínica 
dos pacientes. Foram analisadas amostras de urina de 24 horas de 334 pacientes, adultos e 
crianças, de ambos os sexos, atendidos nos ambulatórios do HUOL e da Pediatria da 
UFRN.As amostras seguiram o protocolo operacional padrão do laboratório da Bioquímica 
Clínica. Foi utilizada neste trabalho para se identificar o tipo de proteinúria o uso da fita de 
imersão e o método turbimétrico que determina qualquer tipo de proteína na urina. De 
acordo com as análises podemos observar que 69,46% dos pacientes analisados 
apresentaram indicação clínica de doença renal. Em 76,29% dos pacientes com indicação 
clínica de doença renal apresentaram proteinúria com valores elevados. Apresentaram 
Lúpus Eritematoso Sistêmico, 39,75%; Nefropatia, 24,49%; Síndrome Nefrótica, 21,28% e 
outras doenças renais 14,48% do total dos pacientes com indicação clínica de doença renal. 
Após a análise de dados, pode-se concluir que a dosagem da proteinúria é de extrema 
importância para o diagnóstico de distúrbios renais. 

Palavras chave: Proteinúria, Doenças Renais, Uroanálise  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0628  
TÍTULO: ANÁLISE DE BIÓPSIAS E PUNÇÕES ASPIRATIVAS (PAAF) DA MAMA 
E DA TIREÓIDE COM CORRELAÇÃO HISTOPATOLÓGICA  
ALUNO: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTI FREIRE DE CARVALHO (05601592420)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
CO-AUTOR: KEYLA BORGES FERREIRA ROCHA (75199734415)  
 
 
Resumo:  

O câncer da mama e da tireóide constituem um problema de saúde pública no nosso país. 
Seu diagnóstico é baseado na clínica, radiologia e exames cito e histopatológico. 
Objetivamos obter a incidência das lesões tireoideanas e mamárias, a variação da faixa 
etária na população estudada e suas correlações cito/histopatológica. Foi feito um estudo 
retrospectivo, descritivo, no Departamento de Patologia da UFRN sendo analisados 215 
laudos de biópsias da mama e tireóide, no período de junho de 2002 a julho de 2003, 
provenientes do Hospital Universitário Onofre Lopes e da Maternidade Januário Cico. A 
maioria dos pacientes (46,5%) tinha de 21 a 40 anos de idade e 26,5% tinham de 41 a 60 
anos; 91,1% dos pacientes eram mulheres. Dentre as biópsias, 160 corresponderam a lesões 
da mama. Destas, 72,6% revelaram lesões benignas, sendo o mais comum o fibroadenoma. 
Havia 55 laudos de tireóide (25,6%) que revelaram lesões benignas em 92,3%, sendo 73% 
representados por Bócio adenomatoso; 7,2% corresponderam a lesões tireoideanas 
malignas, sendo a mais freqüente o carcinoma papilífero. Apenas 20 laudos de biópsias 
possuíam dados sobre PAAF realizadas anteriormente. Em 19 laudos a conclusão da PAAF 
e da biópsia concordam entre si e apenas em um caso as conclusões foram discordantes. 
Concluímos que a PAAF apesar de ser um método diagnóstico de fácil realização, baixo 
custo e boa sensibilidade ainda é sub-utilizado no rastreamento de neoplasias de mama e 
tireóide nos serviços analisados.  

Palavras chave: Biópsia, PAAF, Mama e tireóide  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0631  
TÍTULO: RECONHECIMENTO DE PADRÕES NA SEQÜÊNCIA AMINOACÍDICA 
DE CISTATINAS DE DIVERSOS ORGANISMOS  
ALUNO: MARCIO MEDEIROS SOARES (01169097499)  
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
  
 
Resumo:  

A procura por proteínas inibidoras de enzimas da digestão tem se tornado um tópico 
importante no desenvolvimento de bioinseticidas. A partir do conhecimento de padrões 
aminoacídicos, obtidos da comparação de seqüências com funções semelhantes, pode se 
formular hipótese sobre a estrutura das proteínas inibidoras presentes no sistema digestório 
de diversas pragas com impacto na economia do país. A metodologia utilizada consiste em 
comparar seqüências usando algoritmos de busca e rastreamento de palavras no código, 
considerando cada aminoácido como uma letra. Foram utilizadas várias estratégias de 
busca: mesma palavra, mesma palavra com inserção ou exclusão de letras e duas palavras 
semelhantes separadas por uma distância variável. Os resultados até o momento têm sido 
promissores e várias seqüências de palavras foram encontradas, sendo a mais importante a 
QXVYG.  

Palavras chave: bioinformática, reconhecimento de padrões, cistatinas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0636  
TÍTULO: TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VALIDAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO DO ESTRESSE PERCEBIDO DE LEVENSTEIN (QEPL)  
ALUNO: MARILLI FERNANDES DA COSTA (03411976454)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: DANYELLA UILMANN SILVA DA COSTA (01230370420)  
CO-AUTOR: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405)  
CO-AUTOR: LORENNA RAQUEL DANTAS DE MACEDO (01157955452)  
 
 
Resumo:  

As doenças do estresse são classificadas como perturbações psicossomáticas as quais 
refere-se a condições patológicas físicas causadas ou agravadas por fatores psicológicos. 
Estudos revelam associação entre fatores psicossociais no local de trabalho e desordens 
musculoesqueléticas, não sendo estas determinadas somente pela demanda física, mas 
também por fatores cognitivos, os quais podem conduzir ao estresse mental causador do 
aumento na tensão muscular. Este trabalho realiza a versão do Questionário do Estresse 
Percebido (PSQ) para a língua portuguesa e verifica suas propriedades de medidas para que 
o mesmo possa ser utilizado como um instrumento de avaliação do estresse em operadores 
de caixas de uma rede de supermercado colaboradora, do município de Natal – RN. 
Verificou-se a sensibilidade, a confiabilidade e a validade dos itens, no intuito de analisar a 
adaptação cultural do instrumento traduzido para o português, bem como a obtenção do 
índice do PSQ, de acordo com o estudo original de Levenstein et al (1993). A população foi 
predominantemente feminina, jovem, com indicativos de estresse. O α de Cronbach obteve 
valor de 0,68 para o PSQ geral e 0,70 para o Recente. A análise fatorial rendeu 7 fatores, 
determinando as possíveis dimensões do estresse. O PSQ quando aplicado à população 
brasileira de operadores de caixa de supermercado, parece atribuir medidas confiáveis para 
avaliar a presença de estresse.  

Palavras chave: PSQ, estresse, Fisioterapia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: SB0640  
TÍTULO: AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA DE PACIENTES PORTADORES DE 
LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA)  
ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
CO-AUTOR: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
CO-AUTOR: THEREZA MYLENE DE MOURA PEREIRA (00981598447)  
 
 
Resumo:  

A leucemias agudas são desordens malignas decorrentes da expansão clonal de um 
precursor hematopoético com um fenótipo definido pela etapa da diferenciação celular, seja 
da linhagem linfóide ou mielóide. A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é principalmente 
uma doença presente em crianças e adultos jovens. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
perfil hematológico destes pacientes que fizeram uso do protocolo GBTLI LLA- 93. O 
trabalho foi obtido a partir de coleta de dados dos pacientes pediátricos atendidos na 
Oncoclínica São Marcos através dos prontuários e do sistema informatizado. Em seguida 
foi comparado com o protocolo GBTLI LLA-93 a monitorização clínica usando como um 
dos parâmetros terapêuticos os exames laboratoriais. O hematócrito dos pacientes 
estudados estavam abaixo dos níveis de referência (35-40%) no início do tratamento, como 
característica da doença de base, apresentando plaquetopenia e leucopenia, mesmo assim 
estes padrões de resposta terapêutica (Hematócrito, Leucócitos e Plaquetas) obtidos durante 
o tratamento foram considerados satisfatórios utilizando o protocolo GBTLI LLA 93. 
 
 
 

Palavras chave: Leucemias, Protocolo GBTLI LLA-93, Exames laboratoriais  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0646   
TÍTULO: ADSORÇÃO DE CR3+ EM MATRIZ DE SÍLICA 
ORGANOFUNCIONALIZADA  
ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: KLÉCIA MORAIS DOS SANTOS (00836353439)  
 
 
Resumo:  

Neste trabalho estudou-se a reatividade da sílica organofuncionalizada de estrutura 
hexagonal, como agente seqüestrante de íons Cr3+ em meio aquoso. As concentrações 
iniciais do Cr3+ (10, 20, 30, 40 e 50 ppm) foram mantidas sob agitação controlada e em 
contato com 0,1g da matriz nos tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos, após o qual procedeu-
se a filtração. A concentração de cromo resultante no filtrado foi determinada por 
Espectroscopia de Absorção Atômica. Os resultados encontrados foram: (concentração 
inicial (ppm)/tempo de agitação (min)/concentração obtida (ppm); (10ppm/30min/6,1ppm); 
(10ppm/60min/2,3ppm); (10ppm/90min/6,6ppm); (10ppm/120min/5,8ppm); 
(20ppm/30min/1,9ppm); (20ppm/60min/0,8ppm); (20ppm/90min/1,6ppm); 
(20ppm/120min/1,7ppm); (30ppm/30min/2,6ppm); (30ppm/60min/2,2ppm); 
(30ppm/90min/2,3ppm); (30ppm/120min/2,0ppm); (40ppm/30min/3,3ppm); 
(40ppm/60min/2,8ppm); (40ppm/90min/3,0ppm); (40ppm/120min/2,9ppm); 
(50ppm/30min/3,9ppm); (50ppm/60min/3,3ppm); (50ppm/90min/3,7ppm); 
(50ppm/120min/3,4ppm).  
Pode-se concluir que a matriz apresenta um bom poder de adsorção de íons Cr3+ quando 
testada na concentração de 20ppm, sendo que no tempo de 60min, observou-se os melhores 
resultados, já que mais de 90% do íon foi removido. 

Palavras chave: cromo, adsorção, sílica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0651  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MACRONUTRIENTES EM RESÍDUO DE 
DESPESCA DE CAMARAO  
ALUNO: BRUNO VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA (03383835499)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: DÉBORA KATHLENE ROSY DA SILVA (00906086400)  
CO-AUTOR: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408)  
 
 
Resumo:  

O camarão (Litopenaeus vannamei) é um dos principais produtos de exportação do Rio 
Grande do Norte. É um alimento que se destaca por seu alto valor alimentício, constituindo-
se em uma importante iguaria da culinária de muitos países. Durante o processamento é 
feita a remoção da cabeça e carapaça que são considerados resíduos e são desprezados no 
meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo avaliar a quantidade de umidade, lipídeos 
e proteínas no resíduo da despesca do camarão. As amostras foram coletadas em 
restaurantes de Natal. As determinações foram feitas utilizando-se o método gravimétrico 
para umidade após tratamento a 105 oC, cinzas após tratamento a 550 oC e lipídeos após 
extração em Soxhlet. A determinação de proteínas foi realizada pelo método de Kjeldahl. 
Os resultados foram os seguintes (g/100 g de amostra) 21,20 para umidade; 4,90 para 
lipídeos e 13,02 para minerais e 56,90 para proteínas. Pelos resultados, e considerando a 
grande quantidade de resíduos que são desprezados, conclui-se que os resíduos de camarão 
ainda por apresentarem um grande teor de nutrientes podem ser aproveitados para a 
produção de ração.  

Palavras chave: CAMARÃO, PROTEÍNAS, LIPÍDEOS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0654  
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DO NM23 EM CARCINOMA 
EPIDERMÓIDE ORAL  
ALUNO: SIRIUS DAN INAOKA (01190596490)  
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420)  
CO-AUTOR: MARCIO CAMPOS DE OLIVEIRA (67676146534)  
CO-AUTOR: TATIANA CARVALHO DA ROCHA (01184663483)  
 
 
Resumo:  

O objetivo deste estudo foi pesquisar o potencial metastático do carcinoma epidermóide 
oral visando à obtenção de parâmetros indicadores de prognóstico por intermédio da 
expressão imuno-histoquímica da proteína nm23 que é sintetizada pelo gene do mesmo 
nome. Estudamos 20 casos de carcinoma epidermóide oral, 19 acometeram a língua e 1 
caso acometeu a mucosa jugal. Os referidos casos foram obtidos dos arquivos do hospital 
Dr Luiz Antonio, os quais foram classificados morfologicamente de acordo com o sistema 
de graduação histológica de malignidade proposto por BRYNE (1998). Para a realização do 
estudo morfológico e da técnica imuno-histoquímica foram obtidos cortes histológicos de 
3µm de espessura a partir de espécimes teciduais fixados em formol a 10% e incluídos em 
parafina. As lâminas referentes aos casos foram coradas pela hematoxilina e eosina (HE) e 
imuno-histoquímica para (nm23). Foi realizada a análise estatística dos dados, utilizando-se 
o teste de correlação de Pearson e constatamos que não houve correlação (p > 0,05) entre a 
classificação clínica TNM e a expressão imuno- histoquímica do nm23 como também não 
houve correlação (p > 0,05) entre a ocorrência de metástase e a expressão imuno-
histoquímica do nm23. Diante dos resultados obtidos concluímos que não houve correlação 
entre a classificação clínica TNM e a expressão imuno-histoquímica do nm23, como 
também não houve correlação entre a ocorrência de metástase e a expressão imuno-
histoquímica do nm23  

Palavras chave: nm23, imuno-histoquímica, Carcinoma Epidermóide Oral  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0656  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO TIROIDIANA DOS PACIENTES ATENDIDOS 
NO LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS  
ALUNO: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
CO-AUTOR: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
CO-AUTOR: MARÍLIA OTTONI DE ANDRADE (00957998422)  
 
 
Resumo:  

As doenças que afetam o metabolismo da tireóide vem crescendo consideravelmente nos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, aumentando assim, os riscos de um 
comprometimento fisiológico.O objetivo do presente trabalho foi traçar um perfil 
representativo dos indivíduos acometidos com estas disfunções tireoidianas.Foram 
analisadas amostras de soro de 675 pacientes atendidos no Laboratório Escola da Faculdade 
de Farmácia da UFRN.De acordo com os resultados obtidos podemos observar que 85% 
dos pacientes eram pacientes do sexo feminino e 15% do sexo masculino.Análise por faixa 
etária : 11,26 % com idade de 0 a 15 anos, 22,37 % de 16 a 30 anos 33,48 % de 31 a 45 
anos, 20 % com idade entre 45 e 60 anos, 10,52% com 61 a 75 anos e 2,37% com idade 
entre 76 e 90 anos, onde observamos predomínio da faixa etária de 31-45 anos. Entre os 
pacientes 72 apresentaram valores anormais nos exames, equivalendo a 12,5% da 
população masculina que fez uso do serviço citado, restando assim 87% de mulheres que 
tiveram alterações pronunciadas em seus exames. A prevalência de hipertireoidismo foi de 
75% e de hiportireoidismo foi de 25% perfazendo um total de 100% de pacientes com 
alterações na função tireoideana. Considerando os achados descritos, concluímos que, os 
pacientes que procuraram o LIAC, a prevalência de tireopatias foi significativa, 
predominando no gênero feminino e na faixa etária de 31-40 anos de idade.  

Palavras chave: Tireoide, Hôrmonios tireoidianos, Hipertireoidismo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0657  
TÍTULO: AS ALTERAÇOES MUSCULOESQUELETICAS E IMPLICAÇOES NA 
MARCHA DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD).  
ALUNO: RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS (03467012442)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo correlacionar as diferentes alterações músculo-esqueléticas 
com a perda da marcha. Foi realizado com 28 pacientes cadastrados no Serviço de Arquivo 
Médico (SAME) do Hospital de Pediatria (HOSPED/ UFRN), no período de março a 
dezembro de 2003. A amostra foi composta de 11 sujeitos, aqueles que tinham diagnóstico 
de DMD e puderam ser avaliados. A avaliação se deu pelo protocolo de O`Sullivan 
modificado, o qual inclui a observação da postura numa vista anterior, posterior e lateral. 
Além disso, foi usada a prova cronometrada para subir escadas e para levantar-se do solo 
(Sinal de Gowers). A análise quantitativa dos dados mostrou que a faixa etária 
predominante foi de 9-11 anos. As alterações posturais mais freqüentes foram a 
hiperlordose lombar (n=08), os pés em equinovaro (n=06) e as contraturas do tornozelo 
(n=06). Dois dos onze sujeitos estudados faziam uso de cadeira de rodas, tinham 15 e 11 
anos de idade. A análise qualitativa permitiu algumas correlações entre os resultados 
obtidos, que estão de acordo com a literatura no que diz respeito à idade de perda da 
marcha, mas são preocupantes com relação à incidência de doenças neuromusculares no 
Estado e à qualidade de vida destes doentes. Outro dado preocupante foi detectar a baixa 
adesão destes pacientes e das famílias às políticas públicas que possam lhes dar suporte.  

Palavras chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Marcha, Motricidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0666  
TÍTULO: RETICULAÇÃO POLIMÉRICA X HLB CRÍTICO DE SUFACTANTES  
ALUNO: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO (05529117473)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: MARCELO GOMES DA SILVA (91413184472)  
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JÚNIOR (02705187464)  
  
 
Resumo:  

Microcápsulas são formas farmacêuticas constituídas de finas camadas poliméricas 
envolvendo um determinado princípio ativo que poderá ser veiculado para o local de ação, 
liberando seu conteúdo. O processo de reticulação polimérica (RP) pode ser incrementado 
com o uso de sufactante. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do sistema HLB 
(Hydrophilic-Lypophile Balance) no processo de estabilidade de uma determinada emulsão 
a ser empregada no processo de RP. O processo de RP consistiu em emulsificar mediante 
agitação mecânica, uma solução alcalina contendo o biopolímero com uma solução 
hidrofóbica contendo 5%(p/v) de sufactante. A RP teve início com a adição de uma solução 
hidrofóbica contendo cloridrato de tereftaloíla a 5%(p/v) e findou com adição de 
ciclohexano puro. Para análise do HLB foram preparadas emulsões contendo diferentes 
proporções de Triestearato de Sorbitano (HLB – 2,1) e Tween® 80 (HLB –15), resultando 
em diferentes valores de HLB compreendidos entre 2,1 e 5,0. Tais formulações 
permaneceram em repouso até a completa separação de fases. Foi constatado que todas as 
emulsões apresentaram separação de fases mostrando que esses valores de HLB 
proporcionam a formação de emulsões instáveis; essa característica deve ser compensada 
com adição de energia ao sistema, sob a forma de agitação. 

Palavras chave: Microcapsulas, HLB, Xilana  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0671  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MINERAIS DA FRUTA-PÃO 
(ARTOCARPUS INCISA)  
ALUNO: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
 
 
Resumo:  

A fruta-pão (Artocarpus incisa) da variedade apyrena possui características próprias que 
podem vir a contribuir para que esta fruta torne-se uma das mais populares no Nordeste por 
apresentar diversas formas de ser consumida, pela sua árvore possuir grande capacidade 
frutífera, e o mais importante, pelo seu elevado valor nutritivo. Sendo assim, este trabalho 
tem por objetivo quantificar o teor de minerais da fruta-pão originária das feiras livres da 
cidade de Natal/RN pelo método de Espectroscopia de Absorção Atômica. Os minerais Na, 
K, Mg, Zn, Fe e Cu foram determinados a partir da polpa da amostra desidratada 
posteriormente tratada pelo aquecimento a 550oC. O resíduo das cinzas obtido foi tratado 
com HCl a 10% até completa dissolução e filtrado. O filtrado foi lido no comprimento de 
onda especifico para cada mineral, e as respectivas curvas-padrões utilizadas para o cálculo 
dos teores de cada metal. Os níveis de minerais obtidos para a fruta-pão “in natura” em 
mg/100g de amostra foram as seguintes: Na (6,67), K (494,6), Mg (38,9), Zn (0,115), Fe 
(0,73) e Cu (0,112). Diante dos resultados, pode-se constatar que a fruta-pão constitui-se 
em um alimento rico em fontes minerais, principalmente em K e Mg que são fundamentais 
para a fisiologia normal do organismo. Portanto, seu valor alimentício se reveste de grande 
importância para as populações de baixa renda, que podem ter neste alimento uma 
alternativa para a suplementação alimentar.  

Palavras chave: MINERAIS, FRUTA-PÃO, EAA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0672  
TÍTULO: EFEITO DOS AGENTES ALQUILANTES DERIVADOS DE PLATINA NA 
FOSFATASE ÁCIDA TARTARATO RESISTENTE (TRAP)  
ALUNO: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
CO-AUTOR: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
CO-AUTOR: ALINE NARA DE MESQUITA BRITO (04601625432)  
 
 
Resumo:  

O propósito do presente trabalho foi estudar o efeito da carboplatina e cisplatina na 
fosfatase ácida tartarato resistente (TRAP) do plasma humano. O sangue foi coletado de 
voluntários saudáveis e adicionado solução fisiológica (NaCl 0,9%) gelada na proporção de 
1:6, homogeneizou-se e logo após foi centrifugado a 1500 rpm (50g) por 10 minutos. O 
sobrenadante (fosfatase ácida) foi utilizado nos experimentos para verificar o efeito dos 
compostos. A atividade enzimática foi determinada a 37oC utilizando p-nitrofenilfosfato 
5,0 mM como substrato, tampão acetato de sódio 100mM (pH 5,0) e a enzima, perfazendo 
um volume final de 1mL. A reação foi paralisada 40 minutos após a adição do extrato 
enzimático, com 1mL de hidróxido de sódio (NaOH) 1M e o p-nitrofenol liberado foi 
medido a 405 nm. A atividade da enzima não foi afetada pela cisplatina e carboplatina (9 
mg/mL) já que a fosfatase ácida (TRAP) apresenta dois átomos de ferro no sítio ativo 
essenciais para a catálise (Fe2+-Fe3+) havendo assim um impedimento esterico desta 
enzima com estes compostos platinóides.  

Palavras chave: Fosfatase ácida, TRAP, Agentes alquilantes  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: MONALISA FALCÃO PEREIRA (01200167457)  
  
 
Resumo:  

Múltiplos problemas musculoesqueléticos podem ocorrer nos pacientes oncopediátricos 
como resultado da doença e/ou do tratamento. As habilidades motoras são aprendidas 
através da interação e exploração do ambiente. Portanto, o contexto em que a criança 
enferma encontra-se poderá alterar o seu desenvolvimento. Este estudo pretende verificar 
os principais déficits motores dos pacientes oncopediátricos da Liga Norte Riograndense 
Contra o Câncer (LNRCC). A amostra foi composta por 15 pacientes, na faixa etária de 4 a 
12 anos. Foi utilizado um protocolo de avaliação da motricidade modificado de O’Sullivan 
e Schmitz. Os dados foram analisados de forma descritiva. A maioria dos pacientes é do 
sexo masculino (53,3%), da faixa etária de 7 a 9 anos (46,7%) e freqüenta a escola (80,0%). 
Os diagnósticos mais freqüentes foram leucemias (40,0%) e tumores ósseos (33,3%). 
Houve maior incidência de danos no desempenho dos testes motores ligados ao equilíbrio; 
já nos testes não ligados ao equilíbrio houve 73,3% de danos mínimos (capaz de completar 
a atividade, porém com velocidade e habilidade ligeiramente menores que o normal). 
Observou-se 86,6% de disfunções relacionadas à bradicinesia e 80% à dismetria. 
Concluímos que a Fisioterapia Oncológica não deveria limitar-se ao tratamento das 
seqüelas visíveis do câncer, devendo também atuar na prevenção dos déficits motores, o 
que repercutiria diretamente na qualidade de vida destas crianças.  

Palavras chave: Motricidade, Oncologia, Fisioterapia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0683  
TÍTULO: AUTOMEDICAÇÃO ENTRE OS ESTUDANTES DE MEDICINA  
ALUNO: BARTIRA MIRIDAN CORTEZ REBOUÇAS (01230988408)  
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (10749462434)  
CO-AUTOR: EDUARDO HEIDER BARROS FEIJO (02294918479)  
 
 
Resumo:  

A automedicação é a aquisição de um medicamento independente da prescrição ou 
orientação profissional, e esconde grandes riscos desde doses inadequadas e intoxicação até 
interações medicamentosas. No Brasil existe um alto índice desta prática, estando entre 
74% e 53,3% das vendas de medicamentos sem receita. A alta escolaridade está associada à 
automedicação. Neste contexto, buscamos verificar a incidência da automedicação entre 
estudantes do curso de medicina, que têm maior acesso à informação científica, mas muitas 
vezes ainda não estão habilitados a se medicarem. Foi realizada a revisão bibliográfica, 
formulação do questionário e aplicação de 300 questionários entre alunos do primeiro ao 
nono período do curso de medicina da UFRN. Verificamos variáveis sócio-demográficas, 
indicadores de acesso ao serviço de saúde, medicamentos usados, motivo de uso e acesso 
ou não à amostra grátis. Para a verificação das freqüências de medicamentos consumidos 
foi utilizado o teste qui-quadrado (p<0.05). Esta prática entre os estudantes de medicina 
está bem acima da automedicação entre a população em geral, o que ao mesmo tempo 
mostra a importância da informação na prática da automedicação e os riscos a que está 
exposta esta população. O padrão de automedicação, tanto quanto às drogas empregadas, 
quanto ao motivo de uso, no entanto, é o mesmo da população em geral.  

Palavras chave: automedicação, escolaridade, estudantes de medicina  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER.  
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CO-AUTOR: ADRIANA JUSSARA DE OLIVEIRA BRANDÃO (03261981482)  
  
 
Resumo:  

Segundo a Associação Espanhola Contra o Câncer 60,9% os pacientes oncopediátricos 
sobrevivem aos cinco primeiros anos após o diagnóstico da doença. Mas isso não significa 
que eles tenham uma boa qualidade de vida, devido às numerosas e complexas implicações 
negativas, que um diagnóstico de câncer pode ter. A amostra do estudo foi composta por 15 
pacientes da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (LNRCC), na faixa etária de 4 a 12 
anos. Foi utilizado um auto-questionário de avaliação da qualidade de vida 
(Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé – AUQEI). Os tratamentos médicos mais 
empregados foram a Quimioterapia isoladamente (40,0%) e a associação de Quimioterapia 
e Radioterapia (13,3%). A qualidade de vida foi considerada boa por 60,0% das crianças, 
contudo elas relataram sentirem-se infelizes quando internadas e ao tomar remédios. Os 
fatores lazer, família e funções foram, nesta ordem, os que mais influenciaram 
positivamente a qualidade de vida das crianças. A autonomia obteve os piores escores, ou 
seja, as questões relacionadas à independência, neste estudo, contribuem mais para a má 
qualidade de vida. Isto reforça a necessidade da Fisioterapia, auxiliando no ganho de 
independência funcional destas crianças, já que o câncer, seu diagnóstico precoce e a 
reabilitação global do paciente tornaram-se um problema de saúde pública.  

Palavras chave: Qualidade de vida, Oncologia Pediátrica, Fisioterapia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0685  
TÍTULO: BIOLOGIA MOLECULAR DE BACTÉRIAS METANOGÊNICAS: 
ESTUDOS IN SILICO  
ALUNO: DAIANE CRISTINA CABRAL FERREIRA (04543945433)  
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (80573380082)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
  
 
Resumo:  

Metanogênese é um processo bioquímico de geração de metano descrito em bactérias Gram 
(+) e Gram (-). Um dos substratos utilizados para a produção do metano é o acetato, sendo 
esse tipo de metanogênese dita acetoclástica. O acetato é encontrado em diversos 
ambientes, incluindo a fase aquosa dos reservatórios petrolíferos. Com o desenvolvimento 
dos projetos genoma as seqüências de DNA estão disponíveis na internet, possibilitando a 
implementação de pesquisas in silico. Foi realizado o data mining através do pacote 
BLAST em bancos públicos contendo seqüências de DNA e proteína: Genbank, Kegg e 
EMBL. Também foram consultadas as bases de dados PUBMED e Web of Science. Neste 
trabalho se apresentam informações dos genes e proteínas envolvidas em metanogênese 
acetoclástica incluídas em nossa base de dados de Metanogênese. Resultados preliminares 
mostram que os genes acds, codificantes do complexo enzimático Acetil-CoA 
descarbonilase/sintase, chave na rota metabólica acetoclástica, estão organizados em 
operon ou alternativamente como genes isolados sugerindo mecanismos de regulação 
diferentes. A subunidade catalítica do complexo ACDS é codificada pelo gene cdhC, é 
encontrada em 22 bactérias sendo 15 metanogênicas. O alinhamento múltiplo da proteína 
CdhC evidencia regiões conservadas. Estas seqüências podem ser alvo para o desenho de 
primers a serem utilizados em PCR visando a identificação de microrganismos. Órgão 
Financiador: CNPq. Bolsista Voluntario.  

Palavras chave: metanogênese, in silico, petróleo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: COMBATE À FOME: O DESAFIO DE UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA 
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RESUMO:  

Com o intuito de contribuir com a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e com o 
Programa Fome Zero, na primeira fase de implementação do Programa Cartão Alimentação 
(PCA) do Governo Lula, no município de São Paulo do Potengi-RN, foi realizado o 
diagnóstico e monitoramento do estado nutricional das crianças menores de 05 anos de 
idade, que residiam na zona rural do referido município, durante o período de cinco meses, 
bem como analisar se o estrato de renda per capita das famílias foi utilizado como critério 
de inclusão no Programa Fome Zero. Os resultados demonstraram que as freqüências de 
déficits nos indicadores P/I e E/I foram inferiores às encontradas nos inquéritos nacionais 
PNSN-1989 e PNDS- 1996. Observou-se que mais de 50% “dos mais pobres dos pobres” 
estão fora da assistência do governo, e que parte significativa dos beneficiários estão 
indevidamente inscritos no programa. A menor renda per capita está presente em famílias 
com um maior número de pessoas, constituindo um forte agravante para a prevalência de 
déficits, ao utilizar-se o indicador E/I para avaliação do estado nutricional. Acredita-se que 
importante contribuição foi dada a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) do 
município, para agilizar e atualizar as informações que possibilitem o diagnóstico precoce 
dos desvios nutricionais e a implementação de ações que contribuam para a melhoria do 
perfil de saúde e nutrição.  

Palavras chave: Distúrbios Nutricionais, Fome Zero, Segurança Alimentar e Nutricional  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0687  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS NO SORGO GRANÍFERO 
(SORGHUM BICOLOR L. MOENCH)  
ALUNO: TATIANA FERNANDA BARBOSA BARRETO (01064325408)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
 
 
Resumo:  

O sorgo granífero (Sorghum bicolor L. moench) é um cereal da família das gramíneas, 
cultivado em grande escala na África e na Ásia, onde o mesmo é utilizado na alimentação 
animal, principalmente de bovinos. No Nordeste do Brasil, este alimento está em franca 
expansão, sendo utilizado também na alimentação humana. Sendo assim, este trabalho tem 
como objetivo determinar o teor de proteínas em amostras de sorgo coletadas na cidade de 
Parazinho/RN e correlacionar com as necessidades diárias (IDR) de um adulto. As amostras 
foram devidamente desidratadas e trituradas para a análise de proteínas pelo método de 
Kjehldal. O resultado do teor de proteína foi de 9,72% na amostra “in natura”. De acordo 
com o Ministério da Saúde, um adulto deve consumir 50g de proteínas ao dia, então se 
forem consumidos 20g de sorgo por dia, esta quantidade corresponderá a 4% das 
necessidades diárias. Sendo assim, o sorgo pode ser uma boa alternativa de fonte protéica 
para complementar a alimentação das comunidades carentes.  

Palavras chave: proteína, sorgo, kjeldahl  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0690  
TÍTULO: TRADUÇÃO DO PROTOCOLO FUNCTIONAL ASSESSMENT MEASURE 
- FIM+FAM PARA A LÍNGUA PORTUGUESA  
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ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
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CO-AUTOR: MARIA ISABEL DE NORONHA NETA (010913754-0)  
 
 
Resumo:  

No âmbito da reabilitação, alguns fatos comprovam a necessidade de existir uma inter-
relacionamento entre as áreas cognitivas e funcionais dos pacientes, já que uma série de 
evidências aponta o nível cognitivo do paciente como sendo fator preditivo no desempenho 
funcional. É relevante ter disponível aos fisioterapêutas brasileiros envolvidos na 
reabilitação de pacientes neurológicos um protocolo na língua portuguesa que avalie tanto a 
função quanto a cognição destes. Desta forma, objetivou-se a tradução do protocolo 
FIM+FAM, que contempla os aspectos desejados. O protocolo foi traduzido seguindo 
algumas etapas da metodologia de tradução de questionários de Ciconelli et al (1999). 
Inicialmente o protocolo foi entregue a dois tradutores para ser vertido para a língua 
portuguesa. Nesta etapa houve discordância entre os profissionais em relação a cinco itens. 
Após o consenso entre eles foi gerada a versão 1 do protocolo, em português. Esta versão 
foi traduzida para o inglês por outros dois profissionais. As duas traduções obtidas foram 
comparadas com o protocolo original, onde foram encontradas outras cinco divergências. 
Em seguida estas divergências foram analisadas por uma pessoa conhecedora da cultura 
americana, que fez as correções pertinentes, gerando a versão final em português. Desta 
forma, foi obtida a tradução do protocolo FIM+FAM, sendo necessária posteriormente a 
validação do instrumento obtido para poder ser utilizado na avaliação de pacientes 
neurológicos.  

Palavras chave: FIM+FAM, Avaliação neurológica., Tradução  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0695  
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Resumo:  

Microcápsulas são formas farmacêuticas constituídas de finas camadas poliméricas 
reticuladas envolvendo um princípio ativo (PA). Tal sistema é capaz de veicular um PA 
para um determinado local específico. O objetivo deste trabalho foi incorporar um agente 
antitranspirante, cloridróxido de alumínio (CA), em microcápsulas de gelatina e avaliar 
suas características físico-químicas. 2,4g de gelatina foram dissolvidos em 20mL de tampão 
fosfato (pH 9,8) contendo 40%(p/v) de CA. Esta solução foi emulsionada em 30mL de uma 
solução clorofórmio:ciclohexano [1:4(v/v)] contendo 5%(p/v) de triestearato de sorbitano. 
A reticulação foi iniciada pela adição de 40mL de uma solução de cloridrato de tereftaloíla 
5% mediante agitação magnética por 30 min, e finalizada com a diluição em 40mL de 
ciclohexano. As microcápsulas foram separadas por centrifugação, lavadas 
consecutivamente com ciclohexano, solução etanólica 95% de polissorbato 2%(v/v) e água. 
As amostras obtidas foram caracterizadas quanto à morfologia, homogeneidade, pH e 
aspecto visual. As microcápsulas contendo CA (MCA) apresentaram homogeneidade 
semelhante as microcápsulas isentas de CA (MC). MCA e MC apresentaram um valor de 
pH de 7,5 e 7,1 e tamanho de partículas de 43,2 ± 2,4µm e 72,1 ± 56µm, respectivamente. 
A incorporação de CA ao sistema acarretou na obtenção de microcápsulas com 
características próprias; tal sistema pode vir a ser empregado no desenvolvimento de um 
desodorante corporal antitranspirante.  

Palavras chave: MICROCÁPSULAS, DESODORANTES CORPORAIS, 
CLORIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CO-AUTOR: RICARDO WAGNER MOTA DE OLIVEIRA (01227021402)  

 
Resumo:  

Segundo CIAMPA (1993, p. 155): "O ator, o que age, que exerce a atividade, só existe 
como personagem ― como ser-em-si é devir personagem ― existe sempre num universo 
de significados, como figura’. (…) O ator é um eterno dar-se: é o fazer e o dizer. Na 
perspectiva de um levantamento histórico e na tentativa de revelar a identidades dos 
profissionais de Fisioterapia (atores) da nossa cidade, entrevistamos 08 fisioterapeutas de 
diferentes experiências profissionais; 4 deles são docentes universitários e outros 4 são 
profissionais liberais, com diferentes tempos de exercício profissional. Ao encarnar uma 
personagem o sujeito fala do passado vivido como se fosse outra personagem, soa como se 
fosse outra pessoa, isto pode ser visto na narrativa deste atores estudados. Assim, o 
processo de identificação revela-se como possibilidade de múltiplas personagens, que ora 
se conservam, ora se sucedem, ora coexistem, ora se alteram. Estas diferentes maneiras de 
estruturar as personagens indicam como que modos de produção da identidade podem ser 
construídos. Analisando as narrativas das falas transcritas, as fotos e os documentos desta 
pesquisa descritiva, apresentamos os fatos como memória viva, um passado que tem haver 
com nosso presente e que descortina o futuro.  

Palavras chave: História dos fisioterapeutas, Identidade profissional, Representação Social 
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CO-AUTOR: LUCIANA BASTOS ALVES (00909293490)  
  
 
Resumo:  

Desenvolvido na Universidade de Loma Linda (Califórnia, EUA) para selamento de 
comunicações entre o dente e as superfícies externas, o Agregado Trióxido Mineral (MTA), 
além de apresentar excelentes propriedades físico-mecânicas, tem mostrado ótimos 
resultados de resposta tecidual e capacidade antimicrobiana. Por estas razões, este material 
vem sendo amplamente preconizado em Endodontia para o tratamento de perfurações, 
capeamentos pulpares, pulpotomia, apicificações e como material obturador retrógrado nas 
apicectomias, entre outras indicações. Com base na literatura, pode-se afirmar que o MTA 
possui características e condições necessárias para a aplicação em endodontia, mostrando 
inclusive, em estudos recentes, excelentes resultados quando aplicados em seres humanos.. 
Estudos in vivo e in vitro têm mostrado que o Agregado de Trióxido Mineral (MTA) 
previne microinfiltração, é biocompatível, não possui potencial carcinogênico e promove 
regeneração tecidual quando em contato com os tecidos, devido à sua capacidade de induzir 
a formação de osso, dentina e cemento. Diante disto os resultados apresentados na literatura 
apontam para um futuro bastante promissor para o MTA Este estudo tem a finalidade de 
avaliar histológicamente as propriedades osteoindutoras do Agregado de Trióxido Mineral 
(MTA) em defeitos ósseos realizados em fêmures de ratos.  

Palavras chave: MTA, Agregado Trióxido Mineral, Aggregate Mineral Trioxide  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0704  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA EM PACIENTES 
COM DOENÇAS NEUROMUSCULARES  
ALUNO: DANIELLE DE ALMEIDA DAMASCENO (03325295410)  
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA H FERREIRA (21268843334)  
  
 
Resumo:  

A história das doenças neuromusculares é caracterizada por fraqueza progressiva da 
musculatura esquelética.Em função da fraqueza dos músculos respiratórios, na segunda ou 
terceira década de vida, os pacientes podem ir a óbito. A mensuração das pressões 
respiratórias máximas é um método não invasivo de avaliação desta musculatura, útil para o 
diagnóstico clínico e elaboração de condutas terapêuticas destas doenças. Este estudo 
objetiva verificar a força da musculatura respiratória por meio da mensuração da pressão 
inspiratória máximas (PImax) em pacientes com doenças neuromusculares atendidos no 
Hospital de Pediatria da UFRN. As mensurações da Pimax foram realizadas através do 
manovacuômetro, com o paciente sentado e com as narinas ocluídas durante o esforço 
iniciado ao nível do volume residual, mantendo esta pressão estável por pelo menos 1 
segundo. Cada paciente executou 3 manobras sendo considerado o valor máximo obtido. 
Foram avaliados 30 sujeitos durante 9 meses, sendo vistos 1 vez a cada mês. Oito destes 
foram excluídos por apresentarem dificuldade de compreender e executar a prova. A 
amostra era de sujeitos entre 6 e 14 anos de ambos os sexos. O comprometimento muscular 
foi classificado, segundo as alterações da Pimax, em fadiga, fraqueza, falência e com 
integridade muscular respiratória. Os resultados mostraram que 63,6% apresentavam 
integridade; 27,3%, falência; e 9,1%, fadiga.  

Palavras chave: DOENÇA NEUROMUSCULAR, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, 
AVALIAÇÃO MUSCULAR  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0709  
TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PELO ALUNO DO CURSO 
DE ENFERMAGEM DA UFRN  
ALUNO: JOSÉ JAILSON DE ALMEIDA JÚNIOR (00968586481)  
ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)  
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO (09047085434)  
  
 
Resumo:  

Há 10 anos o Curso de Enfermagem da UFRN constrói um perfil profissional que norteie o 
processo de formação em nível de graduação. Torna-se necessário agora analisar as 
concepções que permeiam o novo perfil profissional na conformação de um construído pelo 
aluno. Trata-se de estudo qualitativo-exploratório. A investigação ocorreu entre o 2º e 8º 
períodos através de uma amostra de cerca de 30% dos alunos do curso, distribuídos nos 
períodos pesquisados. A coleta foi nos meses de outubro a dezembro de 2003, com técnica 
de entrevista de grupo focal, seguindo preceitos éticos da Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Os dados foram trabalhados segundo técnica de Análise do Discurso e 
Discurso do Sujeito Coletivo. Constatou-se que o perfil é construído à influência das 
disciplinas cursadas, assim como de fatores externos. Aponta-se a importância de interação 
entre os ciclos básico e profissional, importância da interdisciplinaridade, além de enfoque 
multiprofissional. Mostra-se que existe um longo caminho a ser percorrido na consolidação 
dos princípios que regem o Projeto Político Pedagógico. O perfil estabelecido em 1997 
ainda não confere suporte suficiente, pois se dá de forma descontínua e estanque. É preciso, 
portanto, permanecer atentos aos aspectos levantados pelos discentes, como forma de 
subsidiar o trabalho da Comissão de Currículo, viabilizar novas estratégias para a 
consolidação do Projeto Político Pedagógico e experimentar outra via de formação do 
enfermeiro.  

Palavras chave: Enfermagem, Projeto Político Pedagógico, Curriculo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0715  
TÍTULO: ANÁLISE DE MICRONUTRIENTES EM RESÍDUO DA 
CARCINICULTURA  
ALUNO: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (03378902426)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: JUSSARA APARECIDA DE MELO GONDIM (02309189480)  
 
 
Resumo:  

O camarão (Penaeus vannamei) é um dos principais produtos de exportação do Rio Grande 
do Norte, contribuindo direta e indiretamente pela manutenção de milhares de empregos. É 
um alimento que se destaca por sua riqueza em nutrientes e constitui o principal produto de 
diversos pratos da culinária de muitos países. Durante o processamento do camarão é feita a 
remoção da cabeça e das cascas e estes resíduos são desprezados. Este trabalho faz parte de 
um estudo sobre a constituição química de resíduos da carcinicultura e teve como objetivo 
avaliar a presença de diversos micronutrientes tais como os minerais que são fatores 
fundamentais para diversas funções fisiológicas e muitos deles são essenciais na dieta. As 
amostras obtidas de restaurantes de Natal foram incineradas a 550 oC e as cinzas 
dissolvidas em HCl a 10% e filtradas. Os minerais foram lidos no espectrofotômetro de 
absorção atômica nas condições estabelecidas individualmente. Os resultados obtidos de 
teor de mineral (em mg/100 g de amostra) foram os seguintes: Zn=6,12; Fe= 7,95; 
Na=678,08; K=433,42; Ca=3.253,23; Cu = 6,12 e Mg=438,66. O que indica que são 
desprezados diariamente grande quantidade de nutrientes que fazem parte dos resíduos da 
carcinicultura, e poderiam ser reaproveitados de outras maneiras, como por exemplo em 
rações.  

Palavras chave: Penaeus vannamei, micronutrientes, espectrofotometria de absorção 
atômica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0720  
TÍTULO: ESTUDO DO POLIMORFISMO DO GENE TFF2 EM POPULAÇÃO DO RIO 
GRANDE DO NORTE COM NEOPLASIA GASTRINTESTINAL, SÍNDROME DE 
DOWN E POPULAÇÃO CONTROLE  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
ORIENTADOR: PATRICIA SOTTO MAYOR SOMMER (06257021820)  
  
 
Resumo:  

Os fatores trifoliares (TFF) são proteínas compostas por um ou dois domínios trifoliares. 
Elas estão envolvidas no reparo da mucosa gastrintestinal e são, portando, responsáveis 
pela estabilização da mesma. A proximidade física dos genes TFF1, TFF2 e TFF3 
(cromossomo 21q22.3) e o fato de serem regulados por alguns fatores comuns, nos ajuda a 
compreender a expressão coordenada e conjunta dessa proteínas. O TFF2, especificamente, 
apresenta um minissatélite de 25 pb altamente repetitivo no íntron 2, o qual apresenta um 
polimorfismo dialélico (um alelo com 48 (alelo A1) repetições e outro com 53 (alelo A2). 
Polimorfismos envolvendo minissatélites têm sido associados ao desenvolvimento de 
neoplasias. A região 21q.22.3 é crítica para a Síndrome de Down, indicando uma provável 
proteção a tumores sólidos (inclusive gástricos) nesses indivíduos. Nesse estudo foi 
coletado sangue de 60 indivíduos sadios, 32 pacientes com neoplasia gastrintestinal e 23 
indivíduos portadores de Síndrome de Down. Após extração do DNA, as amostras foram 
submetidas a PCR para amplificação do minissatélite de interesse. A análise e detecção dos 
alelos foram visualizados através de eletroforose em gel de agarose. A freqüência alélica foi 
distinta nos diferentes grupos estudados: no grupo controle 88,33% apresentam genótipo 
A1A1; nos pacientes com neoplasia gastrintestinal essa freqüência foi de 77,42%, e 69,56% 
nos portadores de Síndrome de Down, sendo esta distribuição estatisticamente significativa.  

Palavras chave: TFF, polimorfismo, neoplasia gastrintestinal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0723  
TÍTULO: AVALIAÇÃO COGNITIVA E FUNCIONAL DE PACIENTES EM 
REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA.  
ALUNO: GABRIELA CHEIM PEREIRA GALVÃO (011731784-5)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: CARLA CANDICE ALVES DE LIMA (012055964-1)  
CO-AUTOR: PRISCILLA DE MEDEIROS COSTA (03452829499)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
 
 
Resumo:  

Atualmente algumas evidências apontam que o nível cognitivo do paciente neurológico 
influencia em seu desempenho funcional. No entanto, devido a complexidade do assunto, 
se faz necessário obter conteúdos teóricos que abordem a avaliação do paciente neurológico 
segundo esses dois aspectos. Desta forma, este trabalho objetivou investigar na literatura 
atual os principais estudos que contemplaram a avaliação cognitiva e funcional de pacientes 
neurológicos no processo de reabilitação. O presente estudo se caracteriza por ser uma 
revisão bibliográfica, cujas principais fontes de dados foram: Medline, Free Medical 
Journal, Web of Science e Bireme (Cochrane, Scielo, Lilacs). A seleção dos estudos foi 
feita de acordo com a presença de pacientes com diagnóstico de enfermidades que 
necessitavam de atenção fisioterapêutica. Foi encontrada uma maior prevalência de estudos 
que utilizaram como instrumentos de avaliação: A Medida de Independência Funcional 
(Functional Independence Measure –FIM), O Mini-Exame do Estado Mental (Mini Mental 
State Examination –MMSE) e a Medida de Avaliação Funcional (Functional Assessment 
Measure-FIM+FAM), respectivamente, não sendo observado neste último, citações em 
populações brasileiras, o que aponta para a necessidade de sua validação no Brasil. 
Verifica-se que na literatura atual, existe ainda uma carência de estudos que contemplem de 
forma integral os conteúdos cognitivos e funcionais de pacientes neurológicos num 
protocolo único.  

Palavras chave: avaliação cognitiva, avaliação funcional, reabilitação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0725  
TÍTULO: ESTADO COGNITIVO E FUNCIONAL DE PACIENTES COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL – AVC  
ALUNO: ELIJANE COSTA ALVES (012582854-3)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA (048775594-4)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (011958044-6)  
 
 
Resumo:  

Com objetivo de investigar o estado cognitivo e funcional de pacientes com AVC, foi 
desenvolvido este estudo piloto com 13 pacientes atendidos no serviço de Fisioterapia do 
Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL, Natal-RN. O estudo foi do tipo descritivo, 
transversal, tendo como instrumentos de avaliação o MiniExame do Estado Mental 
(MEEM), para avaliar a cognição e o Índice de Barthel (I.B.) para avaliar a independência 
funcional dos pacientes. Os resultados apontaram para uma amostra predominantemente 
feminina (76%), com idade superior 60 anos (53%), possuindo algum nível de escolaridade 
(76%). O AVCisquêmico teve maior predominância(61%) sendo o lado cerebral direito o 
mais acometido (53%). Muitos pacientes (92%) apresentaram indícios de 
comprometimento cognitivo (MEEM <24) estando 61% com dependência funcional severa 
(20<I.B. 

Palavras chave: estado cognitivo, estado funcional, AVC  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0726  
TÍTULO: PERFIL DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
(AVC) ATENDIDOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA ENTRE 2000-2004 EM NATAL-
RN  
ALUNO: ANA CAROLINA DE AZEVEDO LIMA (048775594-4)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DE NORONHA NETA (010913754-0)  
CO-AUTOR: CARLA CANDICE ALVES DE LIMA (012055964-1)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (011958044-6)  
 
 
Resumo:  

O presente trabalho tem como objetivo traçar o perfil de pacientes com AVC atendidos no 
Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, em Natal-RN. 
Caracteriza-se como um estudo descritivo, cuja amostra foi composta por 61 pacientes com 
AVC atendidos no Setor de Fisioterapia do HUOL no período de Janeiro de 2000 à Junho 
de 2004. Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um protocolo contemplando 
os conteúdos de interesse para pesquisa, cujas fontes de dados foram fichas de avaliação 
destes pacientes. Como resultado da pesquisa verificou-se que a maioria dos pacientes eram 
casados (67,21%), com idade entre 40-70anos (73%) e do gênero masculino (54,10%). A 
maior parte da amostra possuía algum nível de escolaridade (72%), tiveram um único AVC 
(80,33%), sendo o diagnóstico mais frequente o AVC isquêmico (57,38%) e o fator de risco 
a hipertensão arterial sistêmica (73,77%). Dessa forma, verificou-se que os pacientes 
investigados concentram-se na faixa etária dos 40-70 anos, sendo o principal fator de risco 
para o AVC a hipertensão arterial sistêmica, o que evidencia a necessidade de uma maior 
atenção primária para estes pacientes.  
Aluno não bolsista  

Palavras chave: AVC, perfil, hipertensão arterial sistêmica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0727  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO BENOMYL NO PROCESSO DE MICROPROPAGAÇÃO 
(MALUS DOMESTICA – BORKH – VAR. GOLDEN DELICIOUS)  
ALUNO: NAYANA SOARES DE MEDEIROS (00972706445)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: KELLY CRISTINA DE MACEDO BEZERRA (00835690490)  
  
 
Resumo:  

Com o interesse crescente na cultura da macieira, busca-se a utilização de micropropagação 
destas plantas in vitro com a obtenção de novas fontes de variabilidade genética no qual é 
um objetivo constante dos programas de melhoramento de plantas. E umas das alternativas 
seria o trabalho com o benomyl, pois além de ser um fungicida sistêmico apresenta também 
uma propriedade de substância reguladora, sendo assim utilizado para formação de 
brotos.Utilizamos assepticamente explantes ápices e internodais de plântulas de macieira in 
vitro com um mês de idade e foram submetidas em meio MS. Foram feitos testes com 
variações de benomyl de 0,0; 0,2; 0,4; 0,6g/L, onde realizamos 10 repetições de 3 baterias 
para cada concentração. Obtivemos os seguintes resultados: nas concentrações de 0 e 
0,2g/L com ápices foram que apresentaram o melhor índice de brotação e ambas com altura 
média em torno de 1,5cm. Já no experimento com internó todas as concentrações 
apresentaram baixas taxas de brotação em comparadas com o desenvolvimento do ápice, 
tendo os referidos índices, 0,0; 0,2; 0,4 e 0,6 g/L respectivamente as seguintes 
porcentagens: 17; 50; 17 e 10%. Com relação à altura média dos meios com internó à 
medida que aumenta a concentração de benomyl, aumenta também seu crescimento, já com 
ápice foi o inverso.Verificamos que o benomyl teve efeito negativo em relação à produção 
de brotos, mas que apresentou características marcantes em relação aos tamanhos das 
folhas e sua coloração esverdeada  

Palavras chave: Benomyl, Micropropagação, brotos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0728  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE (CIF) E O 
ÍNDICE DE BARTHEL (I.B)  
ALUNO: PATRÍCIA CAVALCANTI DA ROCHA (010572624-9)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
CO-AUTOR: KAREN ROCHA FREITAS (03064043463)  
CO-AUTOR: ELIJANE COSTA ALVES (012582854-3)  
 
 
Resumo:  

Este estudo objetivou relacionar os componentes da Classificação Internacional de 
Funcionalidade (CIF) que tivessem equivalência com os itens do Índice de Barthel (IB), 
instrumento de avaliação de pacientes neurológicos. Dois pesquisadores com experiência 
em avaliação neurológica, de posse do protocolo Índice de Barthel, analisaram 
individualmente as categorias da CIF. Posteriormente, reuniram-se com um terceiro 
profissional para determinar um consenso sobre as divergências. Os componentes 
selecionados foram extraídos das categorias Atividades & Participação e Funções do 
Corpo. Para o item “Alimentação” (IB) foram selecionados d550(Comer) e d560(Beber) da 
CIF; para "Transferências–cama/cadeira de rodas" foi selecionado d4200(Transferir-se 
sentado); para "Higiene Pessoal", d520(Cuidados-Corpo); para "Usar banheiro", 
d530(Cuidados-Proc.Excreção); para "Tomar banho", foram selecionados d5101(Lavar o 
corpo) e d5102(Secar-se); para "Deambulação", d450(Andar) e d465(Deslocar-se c/ 
equipamento); para "Subir e Descer escadas, d4551(Subir); para "Vestir-se", d540(Vestir-
se); para "Intestinos", b525(Funções de Defecação) e para o item "Bexiga" foi selecionado 
b620(Funções-Urinárias). Considerando a necessidade de uma linguagem internacional 
para a análise da independência funcional, os itens selecionados da CIF respondem 
adequadamente para a avaliação de pacientes neurológicos. Evidencia-se, entretanto, a 
necessidade de estudos futuros contemplando sua validade.  

Palavras chave: Índice de Barthel, CIF, avaliação neurológica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0729  
TÍTULO: HEMATÚRIA MICROSCÓPICA E DISMORFISMO ERITROCITÁRIO: 
ACHADOS FREQÜENTES OU ESPORÁDICOS?  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA JÚNIOR (02238690409)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
CO-AUTOR: TATIANA XAVIER DA COSTA (04597334432)  
CO-AUTOR: ANA LUIZA DE SOUZA BRITO (01193017416)  
CO-AUTOR: LUCIANA LARISSA FONSECA LOPES (01069550477)  
 
 
Resumo:  

A fim de observar a freqüência de hematúria microscópica e do dismorfismo eritrocitário 
nos pacientes com hematúria, foram analisadas amostras da primeira urina da manhã de 273 
pacientes, crianças e adultos, que depois de submetidas a uroanálise, apresentaram reação 
positiva para sangue oculto na tira reativa e hemácias à microscopia ótica comum (400x). 
Os sedimentos urinários foram analisados por microscopia de contraste de fase para 
observar o dismorfismo eritrocitário (400x). Os resultados obtidos mostraram que 61% dos 
pacientes com hematúria eram do sexo feminino e 39% do sexo masculino, predominando a 
faixa etária de 11 a 30 anos, correspondente a 36,69% dos pacientes. Observou-se, também, 
que 22,34% das amostras analisadas eram de pacientes internos no Hospital de Pediatria, 
62,27% do Hospital Universitário “Onofre Lopes” e 15,39% do Laboratório Escola. Em 
relação à indicação clínica dos pacientes observou-se que 41,40% tinham indicação clínica 
de doença renal e destes 64,60% apresentaram 4+ de positividade para área de sangue da 
tira reativa e uma positividade para o Dismorfismo Eritrocitário Glomerular em 38,05% 
desses casos. A análise dos dados mostrou a importância da pesquisa do dismorfismo 
eritrocitário na urina, para informar melhor a possível origem da hematúria, evitando que o 
paciente seja submetido a investigações mais prolongadas e invasivas.  

Palavras chave: hematúria, dismorfismo eritrocitário, glomerulonefrite difusa aguda  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0746  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS SESSÕES DE 
ALONGAMENTO NO AUMENTO DA FLEXIBILIDADE DOS ÍSQUIOS TIBIAIS.  
ALUNO: ZENEWTON ANDRÉ DA SILVA GAMA (01016659466)  
ORIENTADOR: TULIO OLIVEIRA DE SOUZA (76817261449)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE VINICIUS DANTAS (71015949134)  
  
 
Resumo:  

O objetivo deste estudo é verificar a influência do intervalo de tempo entre sessões de 
alongamento no ganho de flexibilidade. Vinte mulheres saudáveis (média=22,5 anos; 
DP=1,81) foram distribuídas em dois grupos e submetidas a dez sessões de alongamento 
(tipo sustentar-relaxar) nos ísquios tibiais (IT) do membro direito. No grupo 1 (n=10) as 
sessões eram realizadas com um intervalo de 24 horas, sendo cinco sessões por semana. No 
grupo 2 (n=10) o intervalo era de 48 horas, sendo três sessões semanais. A flexibilidade foi 
mensurada, em graus, pela extensão ativa do joelho direito. A Amplitude Articular de 
Movimento (AAM) foi calculada através de fotometria antes e após a sessão de 
alongamento com o sujeito fixado em uma prancha com o quadril estabilizado a 100º de 
flexão com a superfície. A análise de variância (ANOVA) indicou diferença entre as 
medidas iniciais e finais de ambos os grupos (p<0,01), porém, o ganho de flexibilidade foi 
o mesmo. O teste pos hoc de Newman-Keuls acusou aumento da AAM inicial a partir da 
quinta sessão para o Grupo 1 e da terceira para o Grupo 2. Conclui-se que o alongamento 
muscular do tipo sustentar-relaxar é efetivo no aumento da flexibilidade dos IT, 
independente do tempo entre as sessões de alongamento. Um ganho de AAM semelhante 
ocorre com protocolos de três intervenções por semana ou de cinco vezes, depois de dez 
intervenções. Contudo, o ganho de AAM é mais rápido em protocolos de cinco vezes por 
semana do que de três vezes. 

Palavras chave: alongamento, ísquios tibiais, flexibilidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0748  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DIETA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
NEFROLITÍASE ATENDIDOS NO HOSPED-UFRN  
ALUNO: ADRIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA (00742675408)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FÁTIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(1754764449)  
CO-AUTOR: ANA SUELY DE ANDRADE (75113198408)  
  
 
Resumo:  

O estudo foi desenvolvido com 53 crianças e adolescentes atendidos no HOSPED da 
UFRN, sendo 32 do grupo de pacientes com nefrolitíase e 21 do grupo controle. O estudo 
foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da UFRN. Foi avaliado o consumo 
dietético de macronutrientes, cálcio e sódio através do registro alimentar de 3 dias analisado 
pelo programa DietWin Clínico 3.0 ®. Foram determinadas as excreções urinárias de 
cálcio, ácido úrico e citrato, bem como realizado sumário de urina. A avaliação nutricional 
foi mensurada através do IMC. Observou-se que a maioria dos pacientes apresentou 
eutrofia (78 %). Dentre os distúrbios metabólicos pesquisados, a hipocitratúria e a 
hiperuricosúria estiveram presentes em 65,6 % e 62,5 % dos pacientes, respectivamente. A 
análise dietética permitiu verificar consumo insuficiente de energia (1907 ± 347 kcal), 
fibras (13,4 ± 4,1 g) e cálcio (496 ± 302 mg) e excessiva ingestão de proteínas (68,8 ± 15,3 
g) e sódio (2217 ± 709 mg). Foi observada correlação positiva apenas entre a ingestão de 
sódio e a citratúria (p = 0,032). Sugere-se que a dieta habitual consumida pelos pacientes, 
juntamente com fatores ambientais e a predisposição genética, constitui um fator de risco 
para o desenvolvimento e/ou recorrência da nefrolitíase.  

Palavras chave: nefrolitíase, dieta, excreção urinária  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0749  
TÍTULO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE UMA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE: 
ESTRATÉGIA DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL?  
ALUNO: LARISSA GRACE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO (00984708413)  
ORIENTADOR: CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA (70406030472)  
CO-AUTOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO (00981527426)  
  
 
Resumo:  

diagnóstico nutricional é um instrumento de fundamental importância para a detecção de 
distúrbios e carências de nutrientes, necessários ao bom desenvolvimento da criança e do 
adolescente.A antropometria é um método direto de investigação nutricional aplicável em 
todos os ciclos da vida, de fácil manuseio, com padronização de referência e obtida de 
forma simples. No presente trabalho, procedeu-se a avaliação antropométrica do estado 
nutricional de crianças e adolescentes de instituição de ensino pública e creches 
pertencentes à área de abrangência da Unidade Integrada de Saúde Cidade Satélite 
(Natal/RN). Observou-se que das 105 crianças e adolescentes avaliados, 4% apresentaram 
apenas déficit estatural, 4% déficit pondero estatural, 7% apresentaram déficit ponderal ou 
risco nutricional, 6% apresentaram além do déficit estatural, obesidade e 9% apenas 
obesidade. Estes resultados demonstraram que a prevalência dos distúrbios nutricionais 
nesta população se constitui em uma preocupação nesta área, essencialmente no que se 
refere aos déficits nutricionais e que a estratégia de busca ativa destes distúrbios em 
instituições de ensino públicas e creches pode ser utilizada por equipes de saúde para 
adequada intervenção nutricional.  

Palavras chave: Avaliação Nutricional, Crianças e Adolescentes, Antropometria  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0760  
TÍTULO: SÍNDROME HELLP (HEMOLYSIS, ELEVATED LIVER ENZYMES AND 
LOW PLATLETS): ANÁLISE DESCRITIVA DE 12 CASOS  
ALUNO: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: JÚLIA VIRGÍNIA CHAVES DE FREITAS (04615762445)  
CO-AUTOR: LORENA MEDEIROS MARQUES (01244548448)  
CO-AUTOR: TYRONE CESAR SILVA JUNIOR (05311087404)  
 
 
Resumo:  

Síndrome HELLP (WEINSTEIN,1982) é uma grave complicação da gravidez. Objetivo: 
analisar quadro clínico/complicações materno-fetais.Estudou-se, de forma descritiva e 
retrospectiva, 12 casos do 1° semestre de 2000 na MEJC, sendo 02 associados à eclâmpsia, 
01 à Hipertensão crônica (HAS) e 09 à pré-eclâmpsia. A média de idade foi 27,9 +/- 8 anos 
e idade gestacional de 32,8 +/- 5,6 semanas. Pré-natal não foi realizado em 60%. O quadro 
clínico foi caracterizado por HAS grave com PAD ³ 110mmHg na totalidade das pacientes. 
Dor epigástrica 75% (9), cefaléia 50% (6), escotomas 25% (3) hematúria 25% (3) e 
sangramento vaginal em 8,3% (1). As complicações foram: descolamento de placenta 
16,6% (2), eclâmpsia 16,6% (2), oligúria 8,3% (1), insuficiência renal aguda 8,3% (1), 
hematoma hepático 8,3% (1), rotura hepática 8,3% (1), hepatite 8,3% (1), hemorragia 
digestiva alta 8,3% (1) e icterícia colestática 8,3% (1). Os exames laboratoriais mostraram: 
plaquetas inferior a 100.000uL em 75%, TGO - média de 607,33 +/- 565,4; TGP - média de 
586,92 +/- 780,73; bilirrubina total - média de 3,44 +/- 1,44. A média do maior valor de 
LDH foi 1007,25 +/- 596,64 U/L. Os dados dos RN mostraram 1 morte perinatal. A média 
do APGAR 1º minuto foi 6,8 +/- 2,1 e do 5º minuto 8,3 +/- 1,4. A média do Capurro foi 
38,4 +/- 2,1 semanas e a média do peso foi 2208,5 +/- 470,1g. Havia 30% de RN PIG. 
Apesar de intercorrências graves, a atuação de equipe multidisciplinar demonstra bons 
resultados materno-fetais.  

Palavras chave: HELLP, morbimortalidade, intercorrências  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0761  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS EM ESTUDANTES 
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRN  
ALUNO: JÓICE ÉVORA DE QUEIRÓZ (04535646406)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
  
 
Resumo:  

Este estudo de natureza descritiva teve como objetivo diagnosticar em estudantes do curso 
de Educação Física – UFRN, as suas potencialidades, a partir da Teoria das Inteligências 
Múltiplas de Howard Gardner. Procuramos fazer uma aproximação para o desenvolvimento 
de outros estudos que objetivam compreender os indivíduos em relação ao campo e o 
domínio de conhecimento que estão envolvidos. Como instrumento foi aplicado o 
Diagnóstico das Inteligências Múltiplas (ANTUNES, 2001). A partir das discussões e 
análises de forma qualitativa concluímos que os estudantes não estão conscientes da 
natureza e das possibilidades de sua forma de ser, de conhecer, de fazer e do conviver no 
âmbito de sua existência.  

Palavras chave: Inteligências Múltiplas, Corporeidade, Educação  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  

    

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB0764  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMO GÊNICO DA SULFOTRANSFERASE 
EM PACIENTES COM CÂNCER.  
ALUNO: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463)  
ORIENTADOR: WOGELSANGER OLIVEIRA PEREIRA (02392207496)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
 
 
Resumo:  

O processo de sulfatação em humanos representa uma importante via de regulação na 
atividade de moléculas endógenas como catecolaminas, hormônios, bem como 
glicoconjugados: proteoglicanos e glicoproteínas. Estas vias são catalizadas por enzimas 
citosólicas e ligadas ao golgi pertencentes à família das Sulfotransferases (SULT). 
Demonstrou-se que pacientes com câncer apresentam baixos níveis de sulfatação em suas 
moléculas, sugerindo uma ação importante das SULT. Avalia-se no estudo polimorfismos 
no gene da SULT1A1 que podem está associados a variações nos níveis de atividade dessa 
enzima, alterando as suas propriedades bioquímicas. Para tanto, arrolou-se 63 indivíduos 
com leucemia mielóide crônica (LMC) e mieloma múltiplo (MM), bem como um grupo 
controle de 100 indivíduos sem história da doença. Separou-se as amostras de DNA e soro 
para análise genética e atividades enzimáticas. Utilizou-se um ensaio de PCR-RFLP para a 
análise da genotipagem e identificação do polimorfismo da SULT1A1. Submeteu-se as 
alíquotas das amostras estudadas à análise do seqüenciamento do DNA. Os resultados 
mostraram uma freqüência do alelo mutante nos casos de LMC e MM de 37,1% e 48,2%. 
Quando o tipo de câncer foi considerado, um aumento do alelo mutante foi observado no 
grupo MM (p=0.052). Não se encontrou nenhum efeito com relação ao sexo. Isso sugere a 
hipótese de que o polimorfismo genético da SULT1A1 determina uma modulação 
individual podendo estar associado ao risco do desenvolvimento do câncer.  

Palavras chave: Polimorfismo, Sulfotransferase, Cancer  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0767  
TÍTULO: PAPEL DE ANTICORPOS ANTI-LEISHMANIA NO DIAGNÓSTICO E NA 
RESPOSTA CELULAR  
ALUNO: DIOGO RAFAEL GOMES ALENCAR DE SOUZA MENEZES (01281365459)  
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: RENATA GOMES ALVES (03232804470)  
CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (20167415468)  
  
 
Resumo:  

A Leishmaniose Visceral (Calazar) possui um diagnóstico complexo devido a 
características clínicas superpostas a outras doenças. O padrão ouro consiste na 
visualização direta dos parasitas em aspirado de medula óssea e baço, porém apresenta 
baixa sensibilidade. A técnica do ELISA K39 revelou-se extremamente sensível na 
detecção do calazar agudo bem como na determinação do curso da doença. Braz et al, 2002, 
demonstraram a sensiblidade de 93% e especificidade de 100% em uma população de 
Natal, RN. Há também o teste cutâneo de hipersensibilidade tardia a Leishmania (teste de 
Montenegro), que é negativo durante a fase aguda da doença devido à imunossupressão e 
converte 6 meses após o tratamento, servindo para identificar pacientes que tiveram a 
doença no passado ou tiveram uma forma benigna com resolução espontânea. Objetivando-
se comparar os resultados destes diferentes testes em pacientes com LV aguda, foram 
arrolados 31 indivíduos internados com Calazar no Hospital Giselda Trigueiro. Em 93,5% 
(n=29) dos pacientes o ELISA K39 foi positivo, sendo o mielograma positivo em 73,3% 
(n=15). O resultado de ambos os testes foi concordante em 80% (n=12) dos pacientes. O 
ELISA K39 deve ser considerado como um excelente método diagnóstico do calazar por 
sua inocuidade e elevada sensibilidade. Inversão entre a presença de anticorpos anti-
leishmania e a resposta ao teste de Montenegro foi observada (p<0,005). O papel de 
anticorpos durante a infecção precisa ser melhor elucidado.  

Palavras chave: Calazar, DTH, Anticorpo  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0770  
TÍTULO: ESTUDO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇAS 
ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE, NO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO, 
NATAL/RN.  
ALUNO: JULIANA FLÁVIA MELLO DOS SANTOS (00985668490)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA (01046651460)  
CO-AUTOR: KEZIANNE ROSENO DE CASTRO (05242072407)  
CO-AUTOR: ELENICE MATOS MOREIRA (37893564415)  
 
 
Resumo:  

Hábitos alimentares refletem padrões culturais e sócio-econômicos de uma sociedade; 
assim, a criação de bons hábitos na infância, é importante para o crescimento e 
desenvolvimento normal, se perpetuando na adolescência e fase adulta. Pois, embora 
existam subsídios para o diagnóstico é no âmbito da política que se situa a fonte para o 
enfrentamento da questão. Nessa perspectiva, o Programa do Leite é um exemplo de 
iniciativa para o combate aos problemas nutricionais presentes, em uma parcela frágil da 
população, as crianças. Além da implementação o acompanhamento desses programas é 
fundamental, o que foi o objetivo desse estudo, que é descritivo e incluiu 255 crianças de 
zero a cinco anos, do bairro de Felipe Camarão e inscritas no Programa do Leite. A amostra 
é casual simples e sem reposição e a coleta de dados foi ocasional e a fonte de dados 
primária. O instrumento utilizado foi um questionário simples e direto e as variáveis 
presentes foram qualitativas e quantitativas. Os principais resultados foram: 60,0% das 
crianças residem com um número de 4 a 6 pessoas; os pais de 30,6% das crianças são 
biscateiros; 78.8% das crianças apresentam irregularidade em suas refeições; há troca do 
leite recebido em 20,0% das crianças; 35,3% das crianças ingerem três copos de leite; e 
40,0% das crianças ingerem com mais freqüência produtos lácteos. Os hábitos alimentares 
das crianças são discutidos a partir da associação entre variáveis como escolaridade das 
mães, renda familiar e outras.  

Palavras chave: Hábitos Alimentares, Desnutrição, Programa do Leite  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0771  
TÍTULO: USO DE BERBERINA NA CARACTERIZAÇÃO IN SITU DE 
MASTÓCITOS DO MOLUSCO ANOMALOCARDIA BRASILIANA.  
ALUNO: RODOLFO DANIEL DE A. SOARES (00981519407)  
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: DACIO MICHEL DA CRUZ SOUZA (87813599420)  
CO-AUTOR: JANICE DA SILVA CORTEZ (83892036420)  
  
 
Resumo:  

A berberina é um alcalóide usado como fluorcromo na identificação de heparina e DNA. 
Enerbäck, em 1974, descreveu a técnica até hoje empregada deste fluorcromo no estudo 
dos grânulos ricos em heparina dos mastócitos de vertebrados. Em trabalhos anteriores, 
utilizando abordagens bioquímica e histológica, descrevemos a presença de mastócitos no 
marisco Anomalocardia brasiliana. No trabalho atual testamos a técnica de fluorescência 
com berberina para a caracterização adicional dessas células. Destarte, os espécimes foram 
submetidos a técnicas rotineiras de fixação com etanol:ácido acético (3:1, V/V) durante 1 
hora e formol neutro a 10% em água do mar e inclusão em parafina. Os cortes histológicos 
foram desparafinados, hidratados e incubados com cloridrato de berberina (0,02%) em 
ácido cítrico (1%) por 20 minutos, sendo o excesso retirado com ácido cítrico (pH 4) por 5 
minutos. A visualização das seções foi feita por microscopia de fluorescência com emissão 
no espectro ultravioleta. Pudemos evidenciar células com conteúdo citoplasmático 
fluorescente amarelo-brilhante, correspondentes àquelas descritas anteriormente como 
mastócitos, localizadas nos epitélios de vários órgãos como manto, brânquia e intestino. O 
uso da fluorescência tornou mais fácil a delimitação do conteúdo granular destas células em 
relação ao núcleo (que emite fluorescência esverdeada). Sendo assim, a técnica apresentada 
mostrou ser bastante sensível e promissora para o estudo dos mastócitos de invertebrados.  

Palavras chave: Heparina, Berberina, Anomalocardia brasiliana  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0778  
TÍTULO: ANÁLISE SIALOQUÍMICA NA SÍNDROME DO ARDOR BUCAL (SAB)  
ALUNO: FÁBIO DE VASCONCELOS SILVA (00847012425)  
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487)  
CO-AUTOR: SERGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (66398908449)  
CO-AUTOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: ANDRE NEWTON DO MONTE NEGREIROS (05401879334)  
 
 
Resumo: 

A Síndrome do Ardor Bucal (SAB) é uma condição onde os pacientes queixam-se de 
sensação de ardor na mucosa oral, particularmente na língua, podendo estar associador a 
sensibilidade dolorosa e alterações do paladar. Clinicamente não observam-se alterações na 
mucosa que justifiquem a ocorrência de tais sintomas. A literatura atribui o surgimento 
dessa doença a uma associação de fatores de ordem sistêmica (deficiências de ferro, 
vitamina B, distúrbios hormonais), de ordem local (candidose, xerostomia), neurogênicas 
(neurites periféricas) e psicossomáticas (ansiedade, depressão, cancerofobia). As formas 
terapêuticas atualmente utilizadas não apresentam resultados significativos. Estudos 
recentes utilizando a saliva como material biológico têm apontado o potencial dessa 
ferramenta como recurso auxiliar para o desenvolvimento de instrumentos de diagnóstico. 
O objetivo desse trabalho foi analisar, através de métodos sialoquímicos, especificamente a 
composição centesimal da saliva, se pacientes acometidos pela SAB apresentavam 
diferenças significativas em substâncias orgânicas e inorgânicas presentes na saliva quando 
comparados com um grupo controle de indivíduos sadios. Os resultados obtidos 
demonstram que, em virtude da alteração de fluxo salivar que apresenta-se reduzido nos 
pacientes com SAB, ocorrem também alterações em constituintes salivares específicos que 
podem servir como marcadores diagnósticos da doença.  

Palavras chave: Sindrome Bucal por Queimadura, Análise química, Saliva  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0779  
TÍTULO: O IMPACTO DA PRESENÇA DE FOCOS DE LIXO NO 
DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS NO BAIRRO DE NOVA CIDADE, NATAL/RN, 
DE JANEIRO DE 2003 A JULHO DE 2004  
ALUNO: ROBERTA DANTAS JALES (01079801421)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: RAISSA RAFAELA CASTRO MAIA (05027525486)  
CO-AUTOR: ANA TERESA DE ARAÚJO TEIXEIRA (04596925429)  
CO-AUTOR: CAMILA ANDRÉ ANTUNES (01246587416)  
 
 
Resumo:  

PROBLEMA: avaliar a influência de focos de lixos no desenvolvimento de doenças na 
população de Nova Cidade entre janeiro de 2003 e julho de 2004. Os objetivos específicos 
são identificar a presença de catadores, a faixa etária dos pacientes acometidos e 
discriminar todos os focos de lixo existentes. HIPÓTESE: Há relação entre a presença de 
focos de lixo e o aparecimento de doenças gastrointestinais (DGI), respiratórias (DR) e/ou 
dermatológicas (DD) na população de Nova Cidade. 
METODOLOGIA: Estudo transversal ecológico, com base territorial em Nova Cidade. 
População de estudo restrita a residentes desse bairro, consultados na Unidade de Saúde 
local. Selecionaram-se, ao acaso, 400 arquivos contendo prontuários de uma família, sendo 
identificado apenas um paciente com algum registro de DR, DGI ou DD entre janeiro de 
2003 a julho de 2004. Identificaram-se 131 indivíduos, cada qual tendo sua moradia 
apontada num mapa. Áreas em circunferência simbolizam focos de doenças ou de lixo.  
RESULTADOS: Encontraram-se 121,80m entre os dois centros das circunferências, 
confirmando a hipótese inicial, porém registraram-se também focos de doenças dispersos. 
51,1% dos casos foram DR, 25,2% DD e 23,7% DGI. 60,0% dos enfermos tinham de 0-10 
anos, 14,1% de 11-20, 10,6% de 21-40 e 15,3% de 41-70 anos. Houve 37% a menos de 
casos entre janeiro e julho de 2004, em relação ao mesmo período de 2003. Registrou-se 
presença de catadores e animais nos focos lixo. 

Palavras chave: lixo, doenças, Nova Cidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0780  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS 
PELO SISTEMA DE NASCIDOS VIVOS NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN  
ALUNO: DIOGENES LOPES DE PAIVA (01020680466)  
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)  
CO-AUTOR: MARLOS TORREÃO DE FREITAS (00993927475)  
CO-AUTOR: FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES (95772839349)  
CO-AUTOR: EMILIANO DA COSTA PEREIRA (01063645450)  
 
 
Resumo:  

Com o objetivo de avaliar a qualidade da informação produzida pelo Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) em Natal, selecionou-se algumas variáveis 
presentes na Declaração de Nascidos Vivos para os nascimentos residentes e ocorridos 
neste município. Utilizou-se como indicador de qualidade da informação o percentual de 
“ignorado” ou “em branco” para cada variável. Foram utilizados dados secundários, do 
Banco de Dados da Secretaria Estadual de Saúde - SINASC. Trata-se de um estudo 
descritivo, com a utilização de dados secundários. A população de estudo compreendeu 
13.281 nascimentos vivos em 2002. Os percentuais obtidos em todas as variáveis 
analisadas foram considerados excelentes (inferiores a 10,0%), conforme parâmetros 
avaliativos de Mello Jorge. Utilizando-se o critério avaliativo sugerido por Barreto, estes 
percentuais mantiveram-se classificados como excelentes (inferiores a 1%) para 12 das 15 
variáveis analisadas, ficando classificadas como aceitáveis (entre 1 e 5%) as variáveis: 
apgar no 1º minuto, consultas de pré-natal e bairro. Os resultados revelaram uma excelente 
qualidade no preenchimento das informações contidas no SINASC, o que reforça e 
estimula a utilização destas informações em estudos epidemiológico.  

Palavras chave: Nascidos Vivos, Sistemas de Informação, Epidemiologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0781  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DOS NASCIDOS VIVOS DE MÃES 
ADOLESCENTES E ADULTAS DO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO-RN  
ALUNO: PRISCYLLA CAROLYNNE OLIVEIRA DE MACEDO (03447156473)  
ORIENTADOR: MARCIA ARAUJO BARRETO (80747116687)  
CO-AUTOR: JOSE AMORIM DE SOUZA JUNIOR (01048885470)  
CO-AUTOR: RECIDIA RAYANE REBOUÇAS FERNANDES (04608903446)  
CO-AUTOR: MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO (04680122498)  
 
 
Resumo:  

As razões pelas quais as adolescentes engravidam cada vez mais e em idades mais precoces 
são múltiplas e controversas. Com o objetivo de identificar associações entre idade materna 
e características dos neonatos realizou-se um estudo transversal comparando-se os nascidos 
vivos de mães adolescentes (até 19 anos) e adultas (20 a 39 anos), residentes em Felipe 
Camarão-Natal-RN, no ano de 2002. Utilizou-se dados do Sistema de Informação Nascidos 
Vivos (SINASC-2002), identificando-se 320 partos de adolescentes e 775 de mães adultas. 
Variáveis estudadas: idade materna, peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, 
número de consultas pré-natais, estado civil, grau de instrução, quantidade de filhos da 
mãe, raça e cor da criança, tipo de gravidez, sexo da criança, presença de anomalias, índice 
Apgar ao 1° e 5º minutos e estabelecimento do parto. Utilizou-se a Razão de Prevalência 
como medida de associação entre idade materna e as variáveis acima citadas. As 
associações entre as características para mães adolescentes em relação às adultas, 
estatisticamente significativas (p<0,05), foram: maior prevalência entre as adolescentes de 
neonatos com baixo peso (RP= 1,93 e p=0,00); de parto cesárea (RP= 0,64 e p= 0.00); de 
consultas de pré-natal inferior a 7 (RP=1.13 e p = 0.05); mães sem companheiro (RP=1.54 
e p = 0.00); apgar no 5º minuto menor que 7 (RP=2,86 e p = 0.01).  

Palavras chave: Gravidez Precoce, Nascidos Vivos, Epidemiologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A quitosana é um heteropolissacarídeo linear polimérico, constituído de unidades b-(1,4)-2-
amino-2-deoxi-D-glicose, obtido a partir da desacetilação da quitina. Essa fibra natural 
possui propriedades que auxiliam no seu uso como adjuvante na formulação de óvulos, 
sendo elas: biodegradabilidade, biocompatibilidade, baixa toxicidade e bioadesividade. A 
presença dos grupamentos -NH2 lhe permite solubilidade numa faixa de pH que 
corresponde a soluções de ácidos orgânicos e inorgânicos permitindo a formação de sais 
hidrossolúveis e soluções viscosas, que por sua vez podem ser reticuladas formando géis 
bioadesivos. Inicialmente foi preparada uma formulação contendo 3,5% (m/v) de quitosana 
em ácido acético a 1%, contendo 5 e 10% de glicerina, como umectante. O fármaco 
utilizado foi o Benzoil Metronidazol, antimicrobiano utilizado no combate ao Tricomonas 
vaginalis, causador de vaginite, o qual foi previamente dissolvido na glicerina. Os óvulos 
foram obtidos por reticulação da solução polimérica com formaldeído a 1,5 e 2%. Os 
óvulos foram pesados regularmente, sendo analisada a influência do reticulante e do 
umectante na perda de peso dos óvulos. Foi constatado que quanto maior a concentração do 
umectante, menor a sinerese e, portanto, maior a estabilidade da forma farmacêutica; e 
quanto maior o grau de reticulação, maior a sinerese e menos estável será a formulação. A 
sinerese é resultado do encolhimento da malha polimérica, o que pode resultar em má 
liberação do PA.  

Palavras chave: QUITOSANA, ÓVULOS, SINERESE  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: DESAFIOS PARA O CONTROLE DE ENTEROPARASITOSES EM 
CRIANÇAS QUE VIVEM EM AMBIENTES (DES)URBANIZADOS.  
ALUNO: RÍZIA MARIA DA SILVA (00982088450)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
CO-AUTOR: ELISÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA (03078307484)  
CO-AUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (00926088416)  
 
 
Resumo: 

Para além da perpetuação de espécies a presença incessante de enteroparasitos infectando 
crianças, se constitui certamente, um forte indicador de má qualidade ambiental e de vida 
das pessoas que habitam em áreas (des)urbanizadas. Considerando ainda que altas cargas 
parasitárias são freqüentemente observadas e os agravos que daí decorrem faz-se necessário 
a realização de monitoramentos nessas áreas com vistas ao controle dessas infecções. 
Sendo as crianças o grupo mais afetado foram desenvolvidos trabalhos em duas creches do 
bairro de Felipe Camarão, em Natal. Da primeira (C1) foram analisadas 102 amostras 
fecais de crianças e da segunda (C2) 48 amostras. Em C1 um mês antes da realização do 
trabalho as crianças haviam sido tratadas com albendazol em dose única. As amostras 
foram coletadas e fixadas em formol a 10%, processadas seguindo-se a técnica da 
sedimentação espontânea; o material foi corado com lugol e examinado em aumento de 
100x e 400x., em duplicata. Em C1 a prevalência total de enteroparasitos observada foi de 
81,4% e em C2 97,9%. A despeito da administração do anti-helmíntico as crianças de C1 
apresentaram ainda uma variedade de helmintos como Trichuris trichiura (16,7%), 
Hymenolepis nana (2,9%), Ascaris lumbricoides (2,0%), Enterobius vermicularis (1,0%) e 
Strongyloides stercoralis (1,0%). Isso pode indicar a ineficácia do fármaco para o 
tratamento de algumas helmintoses, mas indica fortemente também para a insalubridade do 
meio em que estão inseridas.  

Palavras chave: Enteroparasitos, Trichuris trichiura, Albendazol  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0785  
TÍTULO: ABUNDÂNCIA, HÁBITAT E PADRÃO DE ATIVIDADE DAS ESPÉCIES 
DE LAGARTOS DOMINANTES DA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLOGICA DO 
SERIDÓ.  
ALUNO: MIGUEL FERNANDES KOLODIUK (01229225498)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
  
 
Resumo:  

Integrante do PELD/CNPq, desenvolvido nas Caatingas do Seridó potiguar e do Cariri 
paraibano, este estudo objetiva averiguar a abundância, distribuição por habitats e padrão 
de atividade das espécies de Lagartos dominantes das Caatingas do Seridó. Cinco 
transecções paralelas, de 200 m cada, foram percorridas durante 30 minutos cada, das 
08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, mensalmente, para registro das espécies, horário, 
atividade e habitat. As maiores abundâncias foram de Cnemidophorus ocellifer (Teiidae) e 
Tapinurus semitaeniatus (Tropiduridae). A segunda mais abundante foi Tropidurus hispidus 
(Tropiduridae). Ameiva ameiva (Teiidae) e Lygodactylus klugei (Gekkonidae) tiveram 
abundâncias semelhantes. Algumas espécies demonstraram especialidade e/ou fidelidade ao 
habitat: C. ocellifer nas gramíneas e folhas secas sob os arbustos; Tapinurus semitaenatus 
nos afloramentos rochosos e Lygodactylus klugei sobre tronco de árvore. Tropidurus 
hispidus e Ameiva ameiva utilizaram o mesmo habitat sob arbustos. Os hábitats de T. 
semitaenatus (saxícola) e de L. klugei (arborícola) são os mesmos que em outras áreas de 
Caatinga. A sobreposição entre C. ocellifer, Tropidurus hispidus e Ameiva ameiva, será 
avaliada ao longo deste estudo. Foram constatados dois picos de atividade: entre 8:00-9:00h 
e 13:00-14:00h, demonstrando maior atividade em horários quentes do dia.  

Palavras chave: Lagartos, Caatinga, Ecologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0788  
TÍTULO: EFEITOS DA ENUCLEAÇÃO SOBRE O TAU DA ATIVIDADE 
LOCOMOTORA EM CAMUNDONGOS: CORRELAÇÃO COM EXPRESSÃO DE 
GFAP NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO  
ALUNO: SAUL OLIVEIRA E COSTA (04372195427)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: MARIA JACQUELINE BARROS CUNHA (03519990431)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
CO-AUTOR: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (01164912488)  
 
 
Resumo:  

A influência da retina sobre a expressão da proteína acídica fibrilar glial (GFAP) no núcleo 
supraquiasmático (NSQ), combinada ao ritmo de atividade locomotora, foi investigada em 
camundongos Swiss, nascidos em claro escuro (CE). Animais de um grupo foram 
enucleados ao nascer e os demais permaneceram intactos. No 40o dia pós-natal, foram 
colocados em gaiolas individuais, registrando-se a atividade locomotora, em CE 12:12h. No 
grupo intacto, animais permaneceram em CE, tendo sido sacrificados no 60o dia em ZT06 
(n=4) e ZT18 (n=4). Outros animais, após atingirem sincronização estável, foram 
transferidos para escuro constante (EE), tendo sido sacrificados em CT06 (n=4) e CT18 
(n=4). Os enucleados foram sacrificados em CT06 (n=4) e CT18 (n=4). O período em livre 
curso (tau) foi medido pelo periodograma. Secções frontais através do NSQ foram 
processadas para evidenciação imuno-histoquímica de GFAP. Todos os animais intactos 
em CE sincronizaram e os em EE exibiram ritmo circadiano em livre curso com o tau 
menor do que 24 horas, enquanto os enucleados apresentaram o tau maior do que 24 horas. 
A imunorreatividade a GFAP foi substancialmente reduzida no NSQ dos animais 
enucleados em ambos os horários de sacrifício, quando comparado com a dos animais 
intactos. Os resultados indicam que a exposição ao CE após o nascimento influencia o tau, 
sendo os olhos necessários para manter esse efeito mesmo em EE e sugerem que a 
informação da retina regula o desenvolvimento dos astrócitos no NSQ.  

Palavras chave: Camundongo, Retina, GFAP  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DO USO DE ANTIINFECCIOSOS NA ZONA OESTE DE 
NATAL  
ALUNO: MARIA ZILDA GOMES DE MEDEIROS (01167945425)  
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
  
 
Resumo:  

A zona oeste de Natal é uma área cujas precárias condições sócio-econômicas refletem na 
saúde da população. Com base nesses dados realizou-se uma pesquisa a fim de 
correlacionar a predominância de certos grupos farmacológicos com as condições na 
região. O referido trabalho consistiu na aplicação de questionários referentes ao uso e 
conservação de medicamentos em 221 domicílios dos bairros Felipe Camarão, Planalto, 
Quintas, Dix Sept Rosado, Bom Pastor, Cidade da Esperança e Nazaré. Encontrou-se 1731 
medicamentos nessa área, observando-se a predominância no uso de antiinfecciosos 
(12,70%), o que possivelmente pode ser justificado pela negligência do poder público em 
relação ao saneamento básico além do acúmulo de lixo proveniente de ruas vizinhas 
trazidos por águas pluviais, uma vez que esses fatores favorecem a disseminação de 
doenças infectocontagiosas. Durante as visitas, os alunos orientaram a população a cerca do 
uso correto dos medicamentos, tendo em vista que foi observado um percentual de 67% de 
medicamentos armazenados em locais inadequados (cozinha e banheiro); um número muito 
inferior de prescrições em relação ao número de medicamentos encontrados; bem como 
alguns medicamentos fora do prazo validade. Assim, o trabalho demonstrou a necessidade 
da atuação do farmacêutico na comunidade, orientando os pacientes quanto ao uso e 
descarte de medicamentos, além de alertar as autoridades quanto a urgência na melhoria das 
condições de vida da população dessas localidades.  

Palavras chave: prevalência de antiinfecciosos, uso correto de medicamentos, zona oeste 
de Natal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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DE CRIANÇAS COM QUADROS DE IMUNOSSUPRESSÃO INTERNADAS NO 
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, NATAL-RN  
ALUNO: IARA REGINA BANDEIRA DA SILVA (87600404400)  
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CO-AUTOR: NATALIA MORAIS DE ANDRADE (01067188436)  
CO-AUTOR: ELYANE CRISTINA BORGES DIAS (00972183400)  
  
 
Resumo:  

Candida albicans é um fungo oportunista associado á recorrência de candidíase oral, 
principalmente em pacientes imunossuprimidos. A terapêutica médica instituída contra o 
câncer em crianças embora tenha melhorado consideravelmente a sobrevida desses 
indivíduos, tem sido também um dos fatores que mais predispõem as infecções por Candida 
spp. Sendo Candida albicans e C. tropicalis as espécies mais isoladas. Todos os episódios 
de candidíase oral em crianças com câncer, internas no Hospital Infantil Varella Santiago, 
serão analisados nos períodos de Agosto de 2004- agosto de 2006. As crianças 
caracterizadas como imunossuprimidas, serão avaliadas de acordo com as características 
gerais da população, assim como serão realizados estudos bioquímicos das leveduras 
isoladas. Durante o primeiro mês do respectivo estudo, 14% dos pacientes desenvolveu 
candidíase oral por Candida albicans, sendo o mesmo um caso reincidivo. Embora os 
quadros de candidíase oral por C. albicans e outras espécies do gênero sejam comuns em 
populações de pacientes neutropênicos, o uso profilático de antifúngicos pode exercer um 
papel no controle dessas micoses, diminuindo a incidência dos casos, ao mesmo tempo em 
que a terapêutica anti neoplásica auxilia nos quadros de reincidiva dos casos. 

Palavras chave: morais, borges, barreto  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CO-AUTOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
  
 
Resumo:  

A doença de Chagas é um complexo antropozoonótico envolvendo hospedeiros, 
reservatórios e vetores adaptados a cada região geográfica. As principais espécies vetoras 
encontradas no município de Serra Negra do Norte (SNN) são Triatoma brasiliensis, 
Panstrongylus lutzi e T. pseudomaculata. O objetivo deste trabalho é conhecer a 
prevalência de infecção por Trypanosoma cruzi em indivíduos residentes na zona rural de 
SNN. Foram colhidos 10ml de sangue, na veia cubital de 244 indivíduos. O soro foi 
separado por centrifugação e armazenado a –4o até o momento do uso. Para o diagnóstico 
sorológico foram utilizadas as técnicas: Hemaglutinação (Biolab-Biomeriuex S.A.) e 
ELISA (Embrabio). As 244 amostras de soro estão distribuídas nas seguintes faixas etárias: 
0-9 anos (3,7%); 10-19 anos (13,1%); 20-29 anos (19,7%); 30-39 anos (20,5%); 40-49 anos 
(17,6%); 50-59 anos (12,7%) e com idade ≥60 anos (12,7%). Os resultados encontrados até 
o momento mostram que 11 pessoas (4,5%) tiveram sorologia reativa para T. cruzi nas duas 
técnicas utilizadas. Os dados parecem demonstrar que a área é de baixa endemicidade, mas 
a presença constante dos vetores adicionado à falta de recursos e de pessoal para o 
programa de controle do vetor podem ser fatores de risco determinante para a manutenção 
da zona endêmica.  

Palavras chave: Doença de Chagas, Sorologia, Trypanosoma cruzi  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  

A busca por informações a respeito de uma forrageira mais produtiva, tem conduzido 
diversos profissionais e estudantes a despertar o interesse por dados sobre Panicum 
maximum. O presente trabalho, vem como instrumento para subsidiar as necessidades 
existentes do estudo da morfologia de gramíneas da nossa Universidade. Para tal, o mesmo 
objetivou comparar o crecimento e as características morfológicas de representantes da 
família Poaceae, que possue cerca de 10.793 gêneros, estando os mesmos dispersos em 
diversas regiões de nosso planeta. As variedade de Panicum maximum utilizadas em nossa 
pesquisa foram coletadas na área do Campus Universitário, onde posteriormente realizou-se 
um experimento em área do Centro de Biociências, com irrigação, para que pudessemos 
observar o desenvolvimento em vasos contendo 06 kg de substrato, o que nos forneceu 
durante um período de nove semanas informações sobre seu desenvolvimento e morfologia. 
Diante das observações, podemos constatar e comparar características apresentadas no 
experimento com as descritas na literatura, disponibilizando dessa forma informações de 
suma importância para a análise das características morfogênicas e sua correlação com a 
produtividade das gramíneas.  

Palavras chave: Gramíneas., Desenvolvimento., Morfologia Vegetal.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0801  
TÍTULO: CULTIVO DA OSTRA NATIVA CRASSOSTREA RHIZOPHORAE 
(GUILDING, 1828) EM CONSORCIAMENTO COM O CAMARÃO MARINHO  
ALUNO: FRANCIDALVA SILVA DOS REIS (51655217291)  
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CO-AUTOR: CINTYA BULLE CAVALCANTI DE LIMA (01108226418)  
 
 
Resumo:  

A ostreicultura é uma atividade que fornece um importante rendimento com baixo 
investimento para quem se propõe a realiza-la. É importante por permitir o repovoamento 
dos bancos naturais exauridos pelo extrativismo. Na carcinicultura, ostras têm sido 
utilizadas como biofiltro em tratamento de efluentes de viveiros de camarão, reduzindo o 
impacto ambiental nas águas estuarinas e costeiras. A carcinicultura orgânica, onde há 
menor teor de materiais em suspensão na água, pode ser um importante espaço para 
alavancar a ostreicultura do Nordeste brasileiro. Objetivando verificar o crescimento de 
ostras em consórcio com camarão cultivado organicamente, sementes de ostra foram 
adquiridas em Sergipe e colocadas em bandejas mantidas suspensas em long–line em 
viveiros de camarão na fazenda Primar em Tibau do Sul/RN. Mensalmente foram 
realizadas limpeza e repicagem para controle da densidade populacional. Dados 
biométricos, de temperatura e salinidade foram tomados bimensalmente. Entre os 
resultados observou-se que a temperatura variou entre 26 e 30º C e a salinidade entre 33 e 
38g/Kg. As ostras após dez meses de cultivo atingiram 7,6cm, sendo considerado um 
crescimento satisfatório.  

Palavras chave: consorciamento, ostra nativa, camarão marinho  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: PERÍODO DE ATIVIDADE DE PHYLLOPEZUS POLLICARIS ( SPIX, 1825 
) E DE P. PERIOSUS RODRIGUES, 1986 (SQUAMATA, GEKKONIDAE) EM 
SIMPATRIA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE 
– RN.  
ALUNO: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
  
 
Resumo:  

Este trabalho objetiva, registrar o período e o pico de atividade e identificar a existência de 
segregação temporal de Phyllopezus pollicaris e P. periosus na Estação Ecológica do 
Seridó, Serra Negra do Norte – RN. DELFIM (2003), durante estudo na Estação Ecológica 
do Xingó, confirmou o hábito noturno destas duas espécies, cujos picos de atividade se 
sobrepuseram entre 19 e 21 horas. O número reduzido de observações durante aquele 
estudo qualitativo, aliado à importância do conhecimento sobre o padrão de atividade 
destas espécies, torna imprescindível a averiguação de suas atividades. Vale ressaltar ainda 
que, embora a herpetofauna das Caatingas seja considerada relativamente bem conhecida 
(VANZOLINI, RAMOS–COSTA & VITT 1980, VITT, 1995), RODRIGUES (2003) 
chama a atenção para o fato de que as amostragens ainda são insuficientes, bem como as 
informações ecológicas. Foram efetuadas excursões mensais, para observações e/ou coletas, 
no período de um ano. Foi observado que P. pollicaris utiliza outros hábitats além dos 
afloramentos rochosos e, portanto, está mais amplamente distribuído. Por outro lado, P. 
periosus foi mais avistado e coletado à noite no interior de grandes fendas rochosas. 
Podemos concluir que ambas as espécies são noturnas, com atividades das 17 às 05h; foram 
encontradas durante o dia apenas quando reclusas; as duas espécies apresentaram picos 
simultâneos entre 19 e 21h e entre 22 e 23h, sendo assim há sobreposição parcial quanto ao 
período de atividade.  

Palavras chave: Caatinga, Repteis, Ecologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0807  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO USO DA FLUORESCÊNCIA A LASER 
(DIAGNODENT) COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE CÁRIE  
ALUNO: FELIPE THIAGO DANTAS E SILVA (04487465494)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: GUILHERME MOURA DE CARVALHO (02758835401)  
CO-AUTOR: ARCELINO FARIAS NETO (04591192490)  
CO-AUTOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO (66427983415)  
 
 
Resumo:  

A fim de tentar minimizar a grande dificuldade para realização de diagnóstico de cárie, 
vários métodos foram criados e testados. Na Década de 90 a fluorescência a laser surgiu 
como um método muito promissor. Este trabalho objetivou realizar uma revisão sistemática 
de literatura para analisar os trabalhos que utilizaram como método de diagnóstico a 
fluorescência a laser, através do aparelho, em superfícies oclusais de dentes decíduos, para 
avaliar a efetividade do referido aparelho no diagnóstico de cárie. Foram consultados os 
bancos de dados eletrônicos: MEDLINE, lilacs, BBO e cochrane library, onde foram 
selecionados trabalhos publicados entre os anos de 1992 e 2004 nas línguas portuguesa, 
espanhola e inglesa. Foram utilizados como critério de exclusão os trabalhos realizados in 
vitro, em dentes permanentes, trabalhos que não utilizaram o histológico e a reabertura de 
cavidade como padrão ouro e os que não examinaram superfícies oclusais. Três trabalhos 
foram selecionados e analisados. Os trabalhos selecionados a despeito dos vieses existentes, 
demonstraram ser a fluorescência a laser (DIAGNOdent) um método confiável no 
diagnóstico de cárie. No entanto, a partir desta revisão sistemática não foi possível, pelo 
número reduzido e baixa qualidade dos trabalhos encontrados, obter evidência científica em 
relação à efetividade do DIAGNOdent no diagnóstico de cárie em superfícies oclusais.  

Palavras chave: Diagnóstico, DIAGNOdent, Cárie  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0809  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PULMONAR ATRAVÉS DA 
BACILOSCOPIA PELO MÉTODO DE COLORAÇÃO TB – COLOR:  
ALUNO: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409)  
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS LIMA (13046888449)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: DULCE ALMEIDA (00468401415)  
 
 
Resumo:  

Introdução: A tuberculose (TB) pulmonar, ainda hoje, é um problema de saúde pública 
muito grave. O Brasil é um dos quatro países com maior número absoluto de casos de TB 
no mundo. Vários são os fatores apontados para explicar este fato, entre eles, a urbanização 
caótica e acelerada, as elevadas taxas de desemprego ou subemprego e o baixo nível 
salarial, associado à epidemia da AIDS, além da incapacidade dos serviços de saúde em 
desenvolverem as atividades adequadas para o controle da mesma. A tuberculose é uma 
infecção crônica que, na ausência de tratamento, evolui para a doença ativa podendo levar o 
indivíduo a morte. Seu diagnóstico deve ser sempre precedido pelo anamnese, exame físico 
e radiografia de tórax. A baciloscopia é fundamental no diagnóstico, sendo um método 
simples, seguro, rápido e de baixo custo. Utilizando-se como técnica de coloração a de 
Ziehl-Neelsen. Este trabalho aborda a utilização de uma outra técnica, o TB-Color, a fim de 
observar diferenças significativas entre os métodos utilizados. Método: Foram utilizadas 
amostras de escarro negativas pelo método de Ziehl-Neelsen provenientes do Hospital 
Giselda Trigueiro. O escarro foi liquefeito e centrifugado utilizando-se o sedimento na 
preparação da lâmina. Esta foi fixada e corada para posterior leitura. Resultado: 
Atualmente, contamos com 45 amostras de escarros todas com resultados negativos, em 
ambas as colorações. Conclusão: Até o presente momento não foram observadas diferenças 
entre os métodos analisados.  

Palavras chave: Tuberculose, Baciloscopia, TB-color  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0813  
TÍTULO: HISTÓRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFRN: AS 
TRANSFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO NO CURSO DE MEDICINA DA UFRN  
ALUNO: RAIMUNDA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERNANDES (03671574461)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)  
  
 
Resumo:  

INTRODUÇÃO:Em comemoração aos 50 anos da Faculdade de Medicina da UFRN – 
atual Curso de Medicina - em 2005, será publicado um trabalho sobre sua evolução até a 
atualidade.OBJETIVOS:O presente estudo mostra como funciona o Curso médico e áreas 
de suporte, englobando estrutura física, serviços prestados e áreas de ensino como 
residência médica, especialização, mestrado e outros.METODOLOGIA:Trata-se de um 
estudo baseado em documentos cedidos pela Coordenação do Curso de Medicina e pelo 
Complexo de Atenção à Saúde.RESULTADOS:Atualmente, associado à graduação médica 
é oferecido um programa de residência médica com 18 especialidades, incluindo clínicas 
médica e cirúrgica, dermatologia, infectologia, medicina de família e comunidade, 
nefrologia, neurologia, ginecologia-obstetrícia, oftalmologia, patologia, pediatria, gastro-
endoscopia, gastro-hepatologia, gastroenterologia pediátrica, medicina fetal, neonatologia e 
neurologia pediátrica, totalizando 56 vagas. Oferece, também, uma Pós-Graduação sensu 
strictu em Ciências da Saúde, além de especializações. Quanto à estrutura são oferecidos, 
exemplificando o HUOL, 201 leitos para clínicas médica e cirúrgica, UTI, transplante renal 
I e II, CRO, diálise e serviços de imagem com exames modernos de TC, RM, 
hemodinâmica, USG e broncoscopia.CONCLUSÃO:Os resultados mostram como se 
encontra o Curso de Medicina, possibilitando uma melhor formação do profissional 
médico, bem como a melhoria dos serviços prestados à população do RN. 
 

Palavras chave: Faculdade, Medicina, UFRN   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0814  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAMARÃO MARINHO 
LITOPENAEUS VANNAMEI EM DIFERENTES FREQÜÊNCIAS DE OFERTA 
ALIMENTAR  
ALUNO: MYRLI ANDRADE MOREIRA (05229541466)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
  
 
Resumo:  

A carcinicultura marinha tem se destacado na região NE devido às condições favoráveis, 
sendo essa região atualmente responsável por 97% da produção nacional. Para manter a 
produção e diminuir os custos com a ração, além de proporcionar um menor impacto na 
água e no solo do viveiro, é importante um maior conhecimento do comportamento 
alimentar dos camarões, uma vez que a alimentação desses animais é realizada de forma 
empírica. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o comportamento alimentar 
do camarão frente à ração peletizada ofertada em comedouros de acordo com a freqüência 
de oferta do alimento. Foram utilizados 4 aquários com 5 camarões da sp. Litopenaeus 
vannamei em cada, alimentados nas freqüências de 3, 4 ou 7 vezes ao dia, com 4 repetições 
para cada uma delas. Os animais foram marcados no pedúnculo ocular com anel de silicone 
para identificação individual e mantidos por 5 semanas em observação. O registro da 
alimentação foi feito a cada 60 s pelo método focal instantâneo. A quantidade de alimento 
no trato digestivo anterior foi determinada no início e final de cada observação mediante 
padronização visual (vazio = 0; pouco = 1; médio = 2 e cheio = 3), calculando-se 
posteriormente o índice de enchimento do trato digestivo (IETD). Os animais submetidos a 
3 ofertas/dia apresentaram maior freqüência de ingestão do alimento e IETD mais elevado 
quando comparados aos animais alimentados 4 e 7 vezes ao dia.  

Palavras chave: carcinicultura, comportamento, etologia aplicada   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0819  
TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DOS PRONTUÁRIOS COM DIAGNÓSTICO DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GRAVIDEZ EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR (IES)  
ALUNO: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: THIAGO ROBERTO MACIEL GROSSI (04600659473)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
CO-AUTOR: LORENA MEDEIROS MARQUES (01244548448)  
 
 
Resumo: 

Os prontuários médicos das IES são importantes fontes de ensino e pesquisa, sendo sua 
qualidade fundamental para a realização de estudos retrospectivos. Como a MEJC tem uma 
base de pesquisa em hipertensão arterial sistêmica (HAS) na gestação, o presente trabalho 
foi desenvolvido, visando à análise crítica dos prontuários com registro de HAS. 
Amostragem: 348 pacientes (pac) internadas de janeiro a julho de 2000. Resultados: Havia 
14 registros de HAS crônica(HAC), 87 de pré-eclâmpia (PE) leve, 215 de PE grave, 
incluindo 74 iminências de eclâmpsia, 22 eclâmpsias(EC) e 12 de síndrome HELLP(SH), 
das quais 2 tiveram EC. Não havia nenhuma HAS superposta nem transitória. Muitas das 
informações contidas no prontuário estão em aberto, ficando o registro dependendo de 
quem os preenche. O diagnóstico de HAC é questionável já que não há registro explícito de 
HAS prévia à gravidez ou após 3 meses do parto. Neste grupo, havia uma pac. com 
proteinúria, levantando a possibilidade de HAC com PE superposta. O diagnóstico de PE 
também pode ser questionado por vezes, considerando que, para firmá-lo, há necessidade 
de proteinúria, dado este nem sempre presente. Quanto às pacientes com SH, observou-se 
ausência de local específico para registro de plaquetopenia, esquizócitos, valores de 
enzimas hepáticas e LDH, todos importantes para diagnóstico de HELLP. Conclui-se, 
portanto, a necessidade de mudança nas fichas clínicas da MEJC, considerando que as 
mesmas não contemplam as exigências de pesquisa.  

Palavras chave: ensino superior, prontuários, analise critica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0820  
TÍTULO: ECLÂMPSIA ESTUDO DE UMA SÉRIE DE CASOS  
ALUNO: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(70410798487)  
CO-AUTOR: RODOLPHO DANTAS MAFALDO PINTO (05511936464)  
CO-AUTOR: ISAURA AMALIA FREITAS BESSA (05011724409)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
 
 
Resumo:  

Eclâmpsia é o surgimento de convulsões na gravidez, em pacientes com pré-eclâmpsia, que 
não podem ser atribuídas a outras causas. Este estudo, descritivo e retrospectivo, objetivou 
analisar o quadro clínico e as complicações materno-fetais de mulheres com eclâmpsia na 
MEJC. Casuística: 22 casos do primeiro semestre de 2000. Resultados: dois casos eram 
associados à Síndrome HELLP. A média de idade foi 22,5 +/- 7,5 anos e a idade 
gestacional média 35,4 +/- 4 semanas. Pré-natal foi realizado em 63,6% (14) dos casos e 
havia antecedentes familiares maternos de hipertensão arterial (HAS) em 31,8% (7). O 
quadro clínico mostrou: HAS grave (PAD >/= 110mmHg) e convulsões em todas as 
pacientes; dor epigástrica em 22,7% (5); cefaléia 40,9% (9); escotomas 9,1% (2); hematúria 
13,6% (3); obnubilação em 13,6% (3); náuseas e vômitos em 27,3% (6). Houve 4,5% (1) de 
descolamento prematuro de placenta. Os exames laboratoriais mostraram: TGO média de 
104 +/- 172 U/L, TGP média de 198,7 +/- 505 U/L, bilirrubina total média de 0,8 +/- 0,5 
U/L, bilirrubina direta média de 0,3 +/- 0,2 mg/dL e indireta 0,6 +/- 0,4 mg/dL. O maior 
valor médio de LDH foi 565,2 +/- 433,8 U/L. Houve uma morte perinatal. Os RN vivos 
apresentaram APGAR 1º minuto médio de 6,7 +/- 2,5 e de 5º minuto 8,1 +/- 1,5. O Capurro 
médio foi 36,5 +/- 3 semanas e a média dos pesos foi 2184,0 +/- 746,7g. Houve 31,6% de 
RN PIG. A eclâmpsia é intercorrência grave, acometendo mulheres jovens, porém, sem 
deixar seqüelas maiores.  

Palavras chave: eclampsia, evolução clinica, maternofetal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0821  
TÍTULO: AVALIAÇÃO PERINATAL DE 347 CASOS DE PACIENTES COM 
HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ  
ALUNO: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
CO-AUTOR: EVANDRO DANTAS BEZERRA (04704757498)  
CO-AUTOR: JÚLIA VIRGÍNIA CHAVES DE FREITAS (04615762445)  
 
 
Resumo:  

Sabe-se que a hipertensão arterial (HA) na gravidez contribui para aumento da 
morbimortalidade perinatal. Este estudo, descritivo e retrospectivo, analisa os resultados 
perinatais de 347 gestantes com 352 conceptos, de acordo com os diagnósticos maternos de 
HA crônica, pré-eclâmpsia (PE) leve e grave, eclâmpsia e HELLP. Resultados: o Teste 
ANOVA, comparando os APGAR de 1° e 5° minutos entre as doenças, não apresentou 
diferença significativa (p= 0,17 e 0,25, respectivamente). O teste de comparação múltipla 
de Duncan mostrou que a média dos pesos dos RN de mães com Eclâmpsia (2.184g) e 
HELLP ( 2.208,5g) eram semelhantes, porém diferentes nas demais doenças, que também 
apresentavam RN com pesos semelhantes. O Capurro, pelo T. Duncan, só apresentou 
diferença significativa (p<0.05) para eclâmpsia. Há correlação positiva significativa entre 
Capurro e os APGAR’s, que são diretamente proporcionais. O teste ML-Qui-quadrado 
mostrou distribuições do tamanho dos bebês não homogêneas nos vários grupos de doenças 
(p=0.00036 < 0.05). A freqüência de óbitos entre as doenças foi diferente - HA crônica 
(28,6%)>HELLP (8,3%)>eclâmpsia (4,8%)>PE grave (4,6%)>PE leve (1,1%). Conclusão: 
Apesar dos indicadores de morbidade ao nascer (APGAR e Capurro) serem menores nos 
recém-nascidos do grupo de eclâmpsia e HELLP, há maior mortalidade nos conceptos do 
grupo HA crônica.  

Palavras chave: hipertensão arterial, perinatal, morbimortalidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0822  
TÍTULO: AGREGAÇÃO FAMILIAR EM GESTANTES COM ECLÂMPSIA E 
SÍNDROME HELLP NO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(70410798487)  
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
  
 
Resumo:  

Eclâmpsia e síndrome HELLP constituem as principais complicações do ciclo gravídico-
puerperal, determinando elevada morbimortalidade materna e fetal. Diversos estudos têm 
sido realizados neste campo, abordando diferentes aspectos destas doenças, incluindo 
estudos sobre agregação familiar, segregação com indicação de possíveis modelos de 
herança genética até estudos de expressão gênica e de genes candidatos. O objetivo deste 
trabalho consistiu em determinar a existência de agregação familiar no desenvolvimento de 
eclâmpsia e síndrome HELLP no Rio Grande do Norte, bem como, identificar fatores de 
risco para essas doenças. Foi realizado um estudo tipo caso-controle, no qual foram 
arroladas 410 gestantes, entre pacientes e controles, tendo sido aplicado a todas elas um 
questionário contendo perguntas relativas a fatores de risco e parentesco. Os resultados da 
análise permitiu-nos definir um perfil de risco destas doenças em nosso estado, mostrando 
que estão bastante associadas a gestantes entre 20 e 29 anos, primíparas e com idade 
gestacional entre 28 e 36 semanas. Ao avaliarmos a ocorrência passada de pré-eclâmpsia, 
eclâmpsia e síndrome HELLP nas mães e irmãs das pacientes e controles, diferenças 
significativas foram encontradas entre os dois grupos. A partir deste estudo, foi possível 
determinar a existência de agregação familiar no desenvolvimento de eclâmpsia e síndrome 
HELLP em gestantes do Rio Grande do Norte.  

Palavras chave: eclampsia, síndrome HELLP, agregação  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0824  
TÍTULO: COEFICIENTE DE PARTIÇÃO E DISSOLUÇÃO DO 
BENZOILMETRONIDAZOL EM ÓVULOS DE QUITOSANA  
ALUNO: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485)  
  
 
Resumo:  

Para produzir resposta, o fármaco precisa penetrar barreiras biológicas. O coeficiente de 
partição é a medida de sua distribuição em um sistema de fase lipofílica/hidrofílica, e indica 
sua capacidade de penetrar sistemas biológicos multifásicos. A velocidade de dissolução, 
aliada a dados sobre solubilidade, constante de dissolução e coeficiente de partição, pode 
proporcionar uma indicação sobre a biodisponibilidade do fármaco. Para obter dados que 
forneçam indicação sobre a biodisponibilidade do benzoilmetronidazol veiculado em 
óvulos de quitosana, serão discutidos o coeficiente de partição e o perfil de dissolução in 
vitro do fármaco. Foram dissolvidos 200mg do fármaco em 50mL de octanol, e estes 
misturados a 50mL de água; as fases foram homogeneizadas e as amostras foram 
quantificadas por espectrofotometria (317nm para água e 306nm para octanol). Os óvulos 
foram preparados com soluções de quitosana com 10 ou 20% de glicerina, 400mg do 
fármaco e 2% de formaldeído. Sua dissolução foi determinada em tampão lactato pH 4,5. O 
coeficiente de partição mostrou-se favorável à administração local, com valor próximo de 
100. O perfil de dissolução mostrou uma liberação controlada do fármaco, com cerca de 
10% do total liberado nas primeiras 10 horas. Tanto a forma do fármaco quanto a 
formulação indicam ser favoráveis à administração pela via vaginal, promovendo vantagens 
no tratamento de infecções locais pela utilização de um sistema de liberação prolongada 
com maior tempo de ação.  

Palavras chave: quitosana, óvulo, dissolução  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0827  
TÍTULO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CROSCARMELOSE SÓDICA PARA 
UTILIZAÇÃO COMO MATÉRIA-PRIMA NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS.  
ALUNO: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
CO-AUTOR: ROSSANA MELO VERAS (03167250488)  
 
 
Resumo:  

A especificação é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente pelas indústrias de 
medicamentos por garantir, dentro de padrões pré-estabelecidos, a qualidade e 
homogeneidade da matéria-prima, o que é justificado pela existência de uma enorme 
diversidade de fornecedores no mercado farmacêutico. A Croscarmelose sódica é um 
excipiente bastante utilizado como desintegrante por permitir comportamentos de 
dissolução e desintegração dentro dos padrões exigidos pela Farmacopéia. Assim, o 
objetivo deste trabalho é desenvolver uma especificação para esta matéria-prima, ou seja, 
estabelecer parâmetros físicos para sua aquisição pelo Núcleo de Pesquisa em Alimentos e 
Medicamentos da UFRN. Para isso, determinaram-se em triplicata caracteres físicos de 
compressibilidade e fluxo de 5 distintos lotes fornecidos por uma mesma distribuidora, por 
meio das técnicas de volume aparente, ângulo de repouso e tamanho de partícula. Através 
de uma análise estatística, observou-se que todos os lotes apresentaram um grau de 
dispersão baixo, sendo a maior variação de 3% para o lote 980870-715, o que implica em 
médias bem representativas. Diante disto, a croscarmelose ideal seria aquela que 
apresentasse um volume aparente dentro da variação de 19 a 27mL, ângulo de repouso 
entre 46o e 60o, assim como um diâmetro médio entre 33 e 44mm. A aquisição de 
Croscarmelose sódica com especificação pré-estabelecida deve evitar, portanto, que a 
indústria produza medicamentos similares com equivalência desconhecida.  

Palavras chave: Especificação, Croscarmelose Sódica, NUPLAM  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0828  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIVALENTE FARMACÊUTICO À 
BASE DE AMPICILINA POR COMPRESSÃO DIRETA  
ALUNO: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
  
 
Resumo:  

A Ampicilina é um antibiótico de amplo espectro, pertencente ao grupo das Penicilinas 
semi-sintéticas. Devido às suas propriedades físicas, este fármaco é obtido na indústria 
farmacêutica na forma de comprimido somente através da granulação a úmido, cujo 
processo de manufatura é lento e contra-indicado para fármacos de baixa estabilidade frente 
ao calor e à umidade. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um equivalente 
farmacêutico à base de Ampicilina através da compressão direta, de modo a minimizar o 
tempo de produção e melhorar a estabilidade do produto. Para isso, foram preparados, com 
o auxílio do misturador em “V”, 8 misturas binárias envolvendo o princípio ativo co-
processado e excipientes como Celulose Microcristalina 200 e 102, Lactose Super TAB e 
Amido de Milho, sendo todas nas proporções de (1:1) e (5:1). Com o intuito de avaliar o 
comportamento de fluxo e compressibilidade, as misturas foram submetidas a testes para 
determinação do ângulo de repouso, fator de fluxo e volume aparente. O melhor resultado 
foi obtido com a mistura binária de Ampicilina e celulose 200 (1:1), que apresentou um 
índice de compressibilidade de 20,8% e fator de Hausner de 1,26, assim como resultados 
para ângulo de repouso e fator de fluxo de 18,5o e 3,78g.s-1, respectivamente. Apesar do 
índice de compressibilidade estar acima da faixa ideal, esta associação permitiu minimizar 
as dificuldades de compressibilidade e fluxo da Ampicilina.  

Palavras chave: Ampicilina, Compressão Direta, Equivalente Farmacêutico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0829  
TÍTULO: ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA EM BAIA FORMOSA-RN  
ALUNO: HANDSON CLÁUDIO DIAS PIMENTA (00950589403)  
ORIENTADOR: ALEXANDER CESAR FERREIRA ROMAN (00755517482)  
  
 
Resumo:  

Qualidade de Vida é um termo que foi desenvolvido para indicar as características do meio 
socioeconômico de uma determinada área, usado em Estudos de Impactos Ambientais-EIA. 
Alguns indicadores de qualidade de vida podem ser citados como o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e métodos estruturados utilizados em EIA, por exemplo 
as metodologias de Fitzsimmons, Stuart e Wolff (1975) e Canter, Atkinson e Leistritz 
(1985) que contemplam aspectos de bem-estar, economia, diversão, política, lazer, entre 
outros. Nesse sentido, a presente pesquisa abordará uma análise sobre o Índice de 
Qualidade de Vida - IQV do Município de Baia Formosa-RN, contemplando o IDH 
Municipal e os métodos supracitados. A pesquisa teve as seguintes etapas: Levantamento 
Bibliográfico sobre os indicadores a serem trabalhados e o Município; entrevista com 
líderes comunitários do município; análise e discussão. Em 2000, o IDH de Baía Formosa 
foi 0,643, considerado de médio desenvolvimento e ocupando o rancking de 57º no Estado. 
No período 1991-2000, o IDH cresceu 15,44%, tendo maior fator contribuinte a Educação. 
O IQV de Baia Formosa segundo a metodologia de Fitzsimmons, Stuart e Wolff foi 4,5 
pontos, já segundo Canter, Atkinson e Leistritz foi de 4,28 pontos, ambos muito baixos. 
Assim, nota-se que Baia Formosa apresenta um baixo IQV. Este fato é atribuído a 
problemas de origens estruturais, tais como, familiar, cultural, educacional, a problemas 
econômicos, falta de empregos e oportunidades de renda.  

Palavras chave: Qualidade de Vida, Impactos Ambientais, Índice de Desenvolvimento 
Humano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0831  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE CASOS DE FUSARIUM SPP. ENTRE PACIENTES 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA 
TRIGUEIRO: RELATO DE CASO.  
ALUNO: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: NICÁCIA BARBOSA CALADO (79097715415)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
 
 
Resumo:  

Introdução: As espécies de Fusarium são ubiquitárias e podem ser encontradas no solo, ar e 
nas plantas. Em humanos, a infecção normalmente ocorre como um resultado da inoculação 
do microrganismo na superfície do corpo, causando infecções na pele, onicomicoses, 
ceratites, endoftalmites e artrites. O Fusarium spp. pode também causar doenças 
localizadas, focalmente invasivas ou disseminadas. Esse patógeno geralmente afeta 
indivíduos imunocomprometidos, sendo raramente relatadas em pacientes 
imunocompetentes. Lesões traumáticas, graves queimaduras ou penetração de corpo 
estranho ao organismo são fatores de risco para o desenvolvimento desta micose. O 
presente trabalho relata 8 casos de micose cutânea, causada por Fusarium spp. Métodos: 
Durante o período de 01 de agosto de 2003 a 31 de julho de 2004, foram avaliados os 
pacientes com suspeita clínica de micose cutânea. As amostras foram coletadas através da 
raspagem de escamas epidérmicas e ungueais, e submetidas ao exame microscópico direto 
e cultura. Resultados: Foram diagnosticados 7 casos de fusariose ungueal entre os 46 
pacientes com diagnóstico clínico de onicomicose e um caso de infecção de pele por 
Fusarium spp. entre os 33 pacientes com micose de pele. Vale salientar que os 8 pacientes 
com fusariose pertenciam ao sexo feminino. Conclusão: O achado desses casos sugere a 
necessidade de uma melhor atenção para a correta identificação dessa espécie, antes de 
descartá-lo como contaminante.  

Palavras chave: Fusarium spp, Onicomicose, Fusariose de pele  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0832  
TÍTULO: ENSINANDO GEOMETRIA AO SAGUÍ (CALLITHRIX JACCHUS).  
ALUNO: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
CO-AUTOR: ALEX MATOS DE ALBUQUERQUE (04611569462)  
  
 
Resumo:  

É possível condicionar um animal a diferenciar um ambiente em relação a um outro com a 
apresentação de um reforço. Em roedores foi demonstrado que este processo de 
aprendizagem é dependente do momento em que o teste é realizado. O objetivo foi 
reproduzir resultados semelhantes utilizando um primata. Oito saguis foram utilizados. 
Durante 10 dias os animais foram treinados com um aparato que consistia de dois 
ambientes, um quadrado e um triângulo interconectados por um corredor. O reforço 
(alimentação) era colocado em um dos ambientes (quadrado ou triângulo). Quatro animais 
foram treinados pela manhã (7 horas) e quatro pela tarde (15:30 horas). Posteriormente, 
foram realizados em três testes (sem reforço). Os resultados mostraram que no décimo dia 
de treino o tempo para o animal entrar no ambiente com reforço (latência) foi de 3,7 min 
enquanto que para o ambiente sem reforço foi de 10,5 min. No teste 1 os animais foram 
testados no mesmo momento do treino (manhã ou tarde), sendo que a latência para o 
ambiente que havia sido reforçado foi 4,5 min e para o ambiente não reforçado de 8,7 min.. 
Não observamos diferenças nas latências quando o teste foi realizado em momentos 
diferentes do treino. Os resultados mostram que os animais aprenderam a discriminar o 
ambiente conforme a sua forma geométrica e que a hora do dia afeta o desempenho.  

Palavras chave: Memoria, Ritmos circadiano, neurociência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0834  
TÍTULO: CORPOREIDADE, CONSCIÊNCIA CORPORAL E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  
ALUNO: CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO (01131353439)  
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE (18822665449)  
  
 
Resumo:  

A vida impõe-nos o corpo cotidianamente. É nele e através dele que sentimos, somos, 
exprimimos e agimos. Somos corpos fazedores e transformadores de um mundo, corpos 
vivos, num tempo e espaço, onde ser-no-mundo com o corpo significa movimento. Não 
temos como fugir de uma educação corporal, uma educação que considere o corpo como 
uma ligação homem-mundo, ela está presente na cultura, nas tradições, na natureza, no 
cosmos. Tendo como referências os estudos de vários autores, entre eles Maslow, esta 
pesquisa objetiva investigar e interpretar a dinâmica do desenvolvimento da consciência 
corporal através de práticas corporais com estudantes do curso de Educação Física da 
UFRN, tendo como referência a corporeidade para o fluir da vida, apresentando as 
seguintes questões de estudo: Quais são realmente os motivos que levam a preocupação tão 
acentuada de cuidar do corpo? Qual a influência exercida pela corporeidade/consciência 
corporal no desenvolvimento humano sobre o estilo de vida dos alunos? Na perspectiva da 
abordagem qualitativa, a pesquisa de campo, construiremos as análises teóricas, estratégias 
metodológicas para dar concretude ao que estamos discutindo. Optamos por fazer um 
estudo de História de Vida com 20 alunos de graduação do curso de Educação Física da 
UFRN, que estão no quarto nível letivo. Este estudo irá fornecer subsídios para explorar a 
sensibilidade do humano, libertando-se da seriedade racional tentando buscar caminhos 
para atingir o processo de humanização.  

Palavras chave: Consciência Corporal, Corporeidade, Desenvolvimento Humano  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0836  
TÍTULO: HISTÓRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFRN: A 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NO CURSO DE 
MEDICINA DA UFRN  
ALUNO: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: RAIMUNDA FÁTIMA DE OLIVEIRA FERNANDES (03671574461)  
  
 
Resumo:  

INTRODUÇÃO:A Faculdade de Medicina da UFRN – atual Curso de Medicina - completa 
50 anos em 2005, com histórica prestação de serviços de saúde no RN, contando com 4 
unidades de um Complexo Hospitalar, além de outras ligadas às Secretarias de 
Saúde.OBJETIVOS:O presente trabalho objetiva avaliar a transição na qual passa o Curso 
médico, através da implantação do seu Projeto Político-Pedagógico, bem como suas 
repercussões.METODOLOGIA:Trata-se de um estudo analítico, no qual realizou-se 
pesquisa em documentos fornecidos pela Coordenação e departamentos ligados ao Curso, 
além de entrevistas sobre as mudanças em questão.RESULTADOS:Das alterações 
curriculares no Curso Médico, observou-se aumento do período de estágio supervisionado 
de 1 para 2 anos, inclusão de disciplinas como Introdução à Medicina e Bioética, 
Epidemiologia, Introdução à Metodologia Científica, Legislação e Administração de 
Sistema de Saúde, Elaboração do Trabalho Científico, além de módulo complementar 
obrigatório visando melhor capacitação dos alunos para atuação no SUS e em pesquisa. 
Além disso, algumas disciplinas antigas foram agrupadas em módulos para melhor associar 
o ensino teórico à pratica médica. Contudo, há deficiências na estrutura física e de pessoal 
docente para atender a nova demanda curricular.CONCLUSÃO:Após análise dos 
resultados, conclui-se que as reformas curriculares e estruturais do Curso tendem a 
melhorar a capacitação dos médicos e os serviços prestados à população. 

Palavras chave: Transição, Curso, Médico  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0837  
TÍTULO: A EQUIPE DE SAÚDE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA 
HIPERTENSÃO.  
ALUNO: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)  
ORIENTADOR: EXPEDITO SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR (02588073425)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: RENATA SILVA SANTOS (00880689439)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
 
 
Resumo:  

O trabalho da equipe de saúde no tratamento e prevenção da hipertensão, com base no 
programa HIPERDIA (hipertensão e diabetes), desenvolvido nas unidades de saúde. Tem 
por objeto auxiliar as pessoas no tratamento e prevenção da hipertensão. A pesquisa 
encontra-se em andamento na unidade de saúde do bairro Nordeste, com a coleta de dados 
clínicos dos pacientes sendo realizada através de formulário contemplando aspectos tais 
como: altura, peso, pressão arterial, fatores de risco e presença de complicações. A partir da 
análise dos dados coletados, os pacientes são orientados quanto à melhoria de seus hábitos 
de vida e ainda recebem medicamentos para a prevenção e tratamento da hipertensão. 
Atualmente, o programa conta com aproximadamente 800 cadastrados que são 
acompanhados pela equipe do posto de saúde. Percebe-se que, o trabalho de orientação 
feito pela equipe, tem contribuído de maneira sensível para a diminuição da quantidade de 
pessoas atendidas com picos hipertensivos.  

Palavras chave: Hipertensão, HIPERDIA, Unidade de saúde  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0845  
TÍTULO: PROJETOS CANGURU E HUMANIZAÇÃO: O QUE FOI MODIFICADO 
NA MEJEC  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
CO-AUTOR: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
CO-AUTOR: ORLANDO DEMÉTRIO LADISLAO JÚNIOR (01084406489)  
 
 
Resumo:  

Há indícios de redução no número de leitos e no de partos realizados na maternidade 
Januário Cicco, entre 1997 e 2003, após implementação dos Projetos Canguru e 
Humanização, melhorando a qualidade de atendimento ao paciente.  
Este trabalho objetiva avaliar a evolução dos partos ocorridos na maternidade, entre 1997 e 
2003, correlacionando-os aos projetos implantados à instituição. 
Com dados do setor de estatística da instituição, realizou-se um estudo seccional para obter 
a evolução dos partos ocorridos entre 1997 e 2003, através da análise do número de leitos 
oferecidos e do de partos realizados pela maternidade e da avaliação da qualidade do 
atendimento às pacientes.  
Como resultado, houve redução do número de leitos rotativos de 55 (1997) para 21 (2004), 
e do número de leitos por quarto. Desvio de 18 leitos rotativos para o projeto Canguru em 
1997, sendo mantidos os mesmos 18 leitos para 2004. Diminuição do número de partos 
realizados na maternidade de 1997 (6684 partos: 4430 eutócitos, 181 fórceps e 2073 
cesarianas) a 2003 (4513 partos: 2282 eutócitos, 163 fórceps, 2073 cesarianas). Melhoria da 
qualidade de atendimento ao paciente.  
Conclui-se que o projeto de Humanização foi o principal responsável pela redução dos 
leitos rotativos. A redução do número de leitos por quarto melhora as condições durante o 
parto e o pós-parto. Através dos projetos, reduziu-se o número de partos e o de vagas 
oferecidas, melhorando atenção, cuidado e atendimento às pacientes. 

Palavras chave: Projetos Canguru e Humanização, Evolução dos partos, Melhoria da 
qualidade de atendimento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0847  
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DOS ADENOCARCINOMAS GÁSTRICOS 
(CLASSIFICAÇÃO DE LAUREN-CARNEIRO) EM AMOSTRA DE PACIENTES DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 1999 – 2003  
ALUNO: GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA LIMA (04368480406)  
ORIENTADOR: ANAN MARIA DE OLIVEIRA RAMOS (04044599487)  
CO-AUTOR: MÁRCIA MARIA DE FREITAS DIAS (04664243456)  
CO-AUTOR: DIANA ARISTOTELIS ROCHA DE SÁ (00925431460)  
CO-AUTOR: FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO (03423423471)  
 
 
Resumo:  

Objetivo:determinar a distribuição sexual e etária dos tipos histológicos de 
adenocarcinoma(AC) gástrico(classificação de Lauren-Carneiro) na população HUOL em 
Natal entre 1999 a 2003. Material e métodos:Foram revisados 80 laudos histopatológicos 
com diagnóstico de AC gástrico, excluídos aqueles com dados incompletos (9). Os 71 casos 
foram divididos em 3 grupos: de acordo com o tipo de AC de Lauren: grupo I, para o tipo 
intestinal (n=24) e grupo D (n=33) o tipo difuso; grupo M (tipo misto), não incluído na 
classificação de Lauren (n=14). A análise estatística incluiu freqüência relativa, média e 
valores mínimo/máximo da idade e distribuição percentual dos tipos de AC, de acordo com 
sexo e faixa etária. Resultados: Grupo I foi observada uma média de idade de 63,8 anos 
(44-89), com 58,3% dos casos na faixa etária entre 51 e 70 anos e 83,3% dos casos no sexo 
masculino. Grupo D em média de 54,5 anos (23-92), em distribuição etária difusa e 
predominando no sexo feminino (64,6%). Grupo M ocorreu numa média de 62,8 anos (38-
93), principalmente na sétima década (35,7%), sem significante predileção por sexo (57,1% 
em homens).Conclusões: Nos últimos 05 anos, foi observada uma maior prevalência do 
tipo difuso (46%) e uma menor freqüência do tipo misto (20%) de AC gástrico nos 
pacientes do HUOL. Este último grupo não mostrou predileção por sexo. Para os grupos I e 
II, a idade média de apresentação foi superior à média mundial, mantendo a distribuição por 
sexo e faixa etária esperada.  

Palavras chave: Adenocarcinoma gastrico, Histologia, estatistica & dados numéricos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0849  
TÍTULO: SÍNDROME DE ALAGILLE – RELATO DE UM CASO  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO ZERONCIO (39230015415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
  
 
Resumo:  

Síndrome de Alagille é uma hepatopatia congênita hereditária autossômica dominante; 
apresenta redução ou ausência de condutos biliares e caracteriza-se por cinco sinais 
maiores: colestase crônica, facies dismórfica, anomalias cardiovasculares, defeitos dos 
arcos vertebrais e embriotoxon posterior. É dita completa se coexistirem pelo menos quatro 
sinais e incompleta, na presença de três. Em maio de 2004, foi registrado o caso de uma 
paciente, procedente do interior, com quadro compatível com a forma completa. 
Este trabalho objetiva relatar o caso de uma paciente portadora de Alagille, evidenciar suas 
alterações no aparelho digestivo e seus aspectos semiológicos. 
Realizou-se leitura do prontuário da paciente e revisão na literatura referente à síndrome. 
Como resultado, paciente com história de prurido cutâneo intenso crônico, icterícia 
intermitente e grave atraso pôndero-estatural. Exame físico: olhos encovados, queixo 
pontiagudo, máculas cutâneas acastanhadas com cerato-hiperpigmentação, caquexia. Mãe 
com provável hepatopatia. Exames laboratoriais compatíveis com hepatopatia crônica. 
Outros exames: ecocardiograma (coarctação de aorta), raio-x de mãos e punhos (idade 
óssea de 2 anos), biópsia de pele (xantoma) e biópsia hepática (ausência quase total de 
ductos biliares). 
Os sinais e sintomas apresentados pela paciente, com os resultados dos exames 
complementares, condizem com Síndrome de Alagille tipo completa, com hepatopatia 
crônica e hipoplasia de ductos biliares. 

Palavras chave: Atresia de vias biliares, Atraso pôndero-estatural, Anomalias 
cardiovasculares  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0850  
TÍTULO: VARIAÇÃO DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS ESTÁTICAS DURANTE O 
CICLO MENSTRUAL EM MULHERES JOVENS.  
ALUNO: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (01195804466)  
ORIENTADOR: SELMA BRUNO DA SILVA (44456042400)  
CO-AUTOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
  
 
Resumo:  

A força muscular esquelética e a função respiratória em mulheres podem oscilar ao longo 
de um mês, o que pode ser determinado pela flutuação dos hormônios ovarianos. Neste 
estudo, analisamos a hipótese da influência destes hormônios sobre a força muscular 
esquelética. Objetivos: avaliar as variações da força muscular respiratória – PIMax (Pressão 
Inspiratória Máxima) e PEMax (Pressão Inspiratória Máxima) durante as 5 fases do ciclo 
menstrual. Materiais e Métodos: analisamos 18 estudantes universitárias, idade de 18 a 35 
anos, com ciclos menstruais regulares, sem alterações respiratórias. Por 3 meses 
consecutivos, duas vezes por semana, foi coletado amostra de sangue para dosar os níveis 
de estradiol (E2) e de progesterona (P4), medido PIMax e PEMax com o manovacuometro 
(Gerar-Brasil). Usada a Anova de medidas repetidas para observar as diferenças entre as 
fases e Correlação de Pearson entre as medidas respiratórias e hormonais. Resultados: A 
PIMax foi maior na fase menstrual (170+66cmH2O) a PEMax na fase periovulatória 
(152+42cmH2O) que nas demais fases do ciclo, porém sem diferenças estatísticas (F 
(2,22)=3,77;p<0,039) para a PIMax ou PEMAx (F (2,22)=1,20;p<0,344). Entretanto houve 
correlação significativa positiva entre P4 e PIMax na fase menstrual (0,36) e luteal inicial 
(0.36) e entre E2 e PIMax na fase luteal (0.25) e PEMax na fase luteal (0.20).  

Palavras chave: Pressões Respiratórias, Fisioterapia Respiratória, Força Respiratória  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0852  
TÍTULO: A COR DO ALIMENTO COMO FATOR DE ESCOLHA ALIMENTAR  
ALUNO: NÍVIA DE ARAÚJO LOPES (03593716470)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
CO-AUTOR: DANIELE FREIRE DE LACERDA (02761383419)  
CO-AUTOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
  
 
Resumo:  

O comportamento de escolha alimentar é de essencial importância para uma dieta segura. 
Pistas tais como cor, aroma e forma dos alimentos contribuem para uma melhor escolha. O 
objetivo deste estudo foi verificar a influência da cor na escolha alimentar. Foram 
realizados dois estudos, o primeiro com crianças pré-escolares, que consistia em oferecer 
gelatina elaborada a partir de pó de gelatina sem cor e sem sabor, com corante azul, 
vermelho, amarelo, verde e sem corante (branca), todas adoçadas com leite condensado. 
Cada estímulo constou de dois copos descartáveis com 30ml de gelatina cada e 
combinações pré-determinadas das cores. O segundo experimento foi com sagüis 
(Callithrix jacchus), semelhante ao primeiro, sendo a gelatina oferecida no prato de 
alimento, cortada em três cubos para cada cor. Os resultados do primeiro experimento 
revelaram que crianças escolhem significativamente mais azul, vermelho e verde em 
oposição ao branco. Já no segundo experimento, houve uma preferência pelas cores 
amarelo e branco. Estes resultados podem estar revelando preferências e adaptações 
específicas de cada espécie pesquisada. Sabe-se que a maioria dos primatas, inclusive o 
homem, possui visão tricromática, e que a visão de cores é um instrumento na escolha 
alimentar. Os sagüis, em sua maioria dicromatas, poderiam preferir cores menos vivas, 
demonstrando a utilização também de outras pistas na escolha do alimento.  

Palavras chave: alimentação, cor, escolha alimentar  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0853  
TÍTULO: DIFERENÇAS ENTRE OS GÊNEROS NA PERCEPÇÃO DOLOROSA 
EXPERIMENTAL  
ALUNO: ANA CAROLINA DE AZAVEDO LIMA (04877559442)  
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (35887044420)  
CO-AUTOR: SELMA BRUNO DA SILVA (44456042400)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
 
 
Resumo:  

DIFERENÇAS ENTRE OS GÊNEROS NA PERCEPÇÃO DOLOROSA 
EXPERIMENTAL. Evidências clínicas e experimentais sugerem que o sexo feminino é 
mais sensível à dor que o sexo masculino. Este estudo investigou a hipótese da existência 
desta diferença entre os gêneros. Metodologia: Foram estudados variáveis de dor 
experimental em 18 mulheres, idade entre (21,6+1,5anos) e 10 homens (22,7+4,3anos). A 
indução de dor isquêmica foi realizada com um dinamômetro manual e um 
esfigmomanômetro posicionado acima do cotovelo.Os voluntários repetiram uma série de 
contração-relaxamento, a intervalos pré-determinados. A indução da dor por pressão foi 
feita com um algômetro, aplicado na face anterior da tíbia direita, abaixo do joelho. 
RESULTADOS: Para a dor isquêmica, as mulheres mostraram significativamente (t = -
2.081, p = 0.039) maior valor de limiar (80.27 + 27.71s) do que os homens (75.10 + 19.83s) 
e tolerância menor (113.85 + 33.74s) do que estes (120.76 + 31.57s). Para a dor à pressão, a 
diferença entre os sexos foi estatisticamente significativa para limiar (t = 10.710, P<0.001) 
e tolerância (t = 11.996, P <0.001), com as mulheres mostrando menor valor de limiar 
(11.46 + 3.93) e tolerância (15.97 + 4.10) do que os homens, cujo limiar e tolerância foram 
(15.80 + 3.43) e (19.24 + 1.57), respectivamente. Estes resultados sugerem uma maior 
sensibilidade à dor para as mulheres aos estímulos de pressão e isquemia comparadas aos 
homens, exceto para o limiar isquêmico.  
 
 
 
 
 

Palavras chave: FISIOTERAPIA, DOR, isquemia e pressão  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0854  
TÍTULO: PERFIL DAS PACIENTES COM ATENDIDAS NA MATERNIDADE 
ESCOLA JANUÁRIO CICCO EM 2003  
ALUNO: TIAGO CESTAROLLI (04046295635)  
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)  
CO-AUTOR: LUCIANA PINHEIRO SPINELLI (01179602412)  
CO-AUTOR: FABIANA NASCIMENTO SOUZA (89552369134)  
CO-AUTOR: FILIPE LEÃO SANTOS (00836912438)  
 
 
Resumo:  

OBJETIVO: estudar a incidência de mola hidatiforme em pacientes atendidas na 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) de janeiro a dezembro de 2003, e traçar um 
perfil epidemiológico da doença. METODOLOGIA: foi realizado um estudo seccional com 
105 prontuários de pacientes atendidas no ambulatório de mola hidatiforme no ano de 2003 
na MEJEC, dentre os quais foram selecionados 68 casos com diagnóstico anátomo-
patológico confirmado de mola hidatiforme ou de neoplasia trofoblástica gestacional 
(NTG). Através da análise desses prontuários foi obtido o perfil epidemiológico da doença, 
relacionando-a com a idade, número de gestações, paridade, número de abortos, 
antecedentes pessoais da doença e com a variante histológica, quando especificada pela 
patologia. RESULTADOS: foi encontrada uma incidência de 0,99 casos para cada 100 
gestações, sendo que, dentre as especificadas, a grande maioria tratava-se de mola 
hidatiforme parcial (43%). O perfil epidemiológico encontrado demonstrou que um maior 
número de casos está na faixa etária entre 16 a 30 anos (65%), a maioria das pacientes 
estava na primeira gestação (32%), era nulípara (40%), não tinha sofrido abortos prévios 
(74%) e não possuía antecedentes da doença (94%). CONCLUSÃO: por tratar-se de uma 
patologia relativamente comum, que apresenta potencial de evoluir para malignidade 
(coriocarcinoma), e acomete mulheres em idade reprodutiva , fica o alerta para os médicos 
e pacientes da importância do diagnóstico e do correto seguimento.  

Palavras chave: incidência, MOLA HIDATIFORME, DOENÇA TROFOBLÁSTICA  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0855  
TÍTULO: ESOFAGITE EOSINOFÍLICA: RELATO DE CASO EM ADULTO 
PORTADOR DE DRGE  
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
ORIENTADOR: MARCO ANTONIO ZERONCIO (39230015415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
  
 
Resumo:  

A esofagite eosinofílica é uma entidade clínica distinta na infância, embora casos sejam 
detectados também em adultos. A eosinofilia na mucosa esofágica pode confundir-se com 
aquela presente na DRGE, podendo levar tanto a falsos diagnósticos de DRGE em 
pacientes normais como à falta de diagnóstico correto do componente alérgico em 
portadores de esofagite por refluxo. 
Este trabalho relata um caso de esofagite eosinofílica em adulto portador de DRGE e a 
importância dos exames complementares para que seja feito um diagnóstico diferencial 
preciso. 
Foi feita análise de um paciente masculino, 32 anos, com história de disfagia baixa 
intermitente para sólidos, com pirose ocasional, tem diagnóstico endoscópico de esofagite 
erosiva grau I (S-M). A pH-metria mostrou refluxo patológico e a manometria uma 
hipotonia do EIE. A histopatologia da mucosa esofágica revelou eosinofilia acentuada, 
sugerindo esofagite eosinofílica. A dosagem de IgE sérica mostrou-se alta. O uso de 
prednisona (20mg/dia) por 10 dias trouxe expressiva melhora clínica e histopatológica. 
Como resultados, controle total da disfagia e resolução histopatológica em portador de 
esofagite eosinofílica e DRGE após tratamento com corticosteróide (prednisona, 20mg/dia). 
Conclui-se dever considerar o diagnóstico de esofagite eosinofílica em seletos pacientes 
com DRGE, sobretudo em casos de disfagia e/ou eosinofilia acentuada na mucosa 
esofágica. O tratamento corticoterápico pode auxiliar no diagnóstico diferencial. 

Palavras chave: Esofagite eosinofílica, Esofagite por refluxo, Tratamento corticoterápico  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0859  
TÍTULO: PREFERÊNCIA ALIMENTAR EM SAGÜI COMUM (CALLITHRIX 
JACCHUS)  
ALUNO: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (01013561457)  
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
CO-AUTOR: ADOLFO RODRIGUES REIS (05949185617)  
CO-AUTOR: FELIPE NALON CASTRO (06041584673)  
  
 
Resumo:  

Uma alimentação adequada é importante para a manutenção do metabolismo do organismo. 
A escolha entre itens alimentares pode ser essencial para uma obtenção efetiva dos 
nutrientes disponíveis nos alimentos. Em C. jacchus há poucos estudos a respeito de um 
padrão de preferência dentro de seu comportamento alimentar. O objetivo do trabalho foi 
investigar a existência de um padrão de preferência alimentar na espécie, observando se há 
relação entre os alimentos consumidos e os nutrientes neles existentes. Foram testados seis 
fêmeas e seis machos cativos, todos adultos, vivendo isolados em gaiolas-viveiro do 
Núcleo de Primatologia da UFRN. Dez tipos de alimentos conhecidos foram apresentados 
em combinações binárias, permitindo que o animal escolhesse entre um e outro alimento. O 
primeiro alimento consumido foi registrado como a preferência do animal. Os resultados 
mostraram que, em geral, os animais possuem um padrão de preferência no qual escolhem 
alimentos mais calóricos e com maior quantidade de carboidratos. Não foram observadas 
diferenças quanto às preferências entre machos e fêmeas. Tais resultados são importantes 
para compreender melhor o comportamento alimentar da espécie, bem como contribuir para 
o manejo de sagüis em cativeiro.  

Palavras chave: Preferência Alimentar, Nutrientes, Sagui  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0860  
TÍTULO: PERFIL DAS DOENÇAS MAIS PREVALENTES DO INSTITUTO JUVINO 
BARRETO  
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: CAMILLA CARLOS LEONARDO NOGUEIRA (00984955429)  
CO-AUTOR: LYDIANNE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO (03667616414)  
CO-AUTOR: THALES WAGNER PEREIRA NEGREIROS (02837822426)  
 
 
Resumo: 

Este trabalho realizou um levantamento das doenças mais prevalentes no Instituto Juvino 
Barreto, entre Janeiro e Março de 2004, relacionando as patologias encontradas a idade, 
sexo e profissão. Foram avaliados, através de estudo seccional, os prontuários de 104 
idosos, a partir de 60 anos, relacionando todas as patologias encontradas a idade, sexo e 
profissão. Considerou-se portador de HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) indivíduos com 
pressão arterial superior ou igual a 140mmHg/90mmHg ou nos que foi confirmado o 
diagnóstico clínico, a partir do prontuário médico. Dos 104 idosos: sexos masculino e 
feminino (50%); entre 60 e 69 anos (18,30%); entre 70 e 80 (45,20%); acima de 80 
(36,50%). Desempregados: mulheres (32,70%), homens (40,40%); empregadas domésticas 
(38,50%), costureiras (13,50%); comerciantes (11,50%), agricultores (21,10%). Patologias 
femininas: HAS (30,80%), doenças osteoarticulares (21,15%), cardiovasculares (11,50%), 
psíquicas (9,65%), Diabetes Mellitus (7,70%); masculinas: HAS (27%), osteoarticulares 
(17,30%), cardiovasculares (13,50%), psíquicas (19,20%), DM (5,80%). 
Há elevada prevalência de patologias crônicas, relacionadas à idade avançada, havendo 
maior prevalência de HAS, Diabetes Mellitus e doenças osteoarticulares nas mulheres, e de 
cardiovasculares e psíquicas nos homens. Não houve relação entre patologia e profissão, 
ocorrendo elevadas proporções de idosos que eram desempregados e sem parecer médico.  

Palavras chave: Levantamento das doenças mais prevalentes, Idade, sexo e profissão, 
Instituto Juvino Barreto  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0866  
TÍTULO: ESTUDO DA PRESENÇA DE SULFATASES E ENDO- E EXO-
GLICOSIDASES EM EXTRATOS HEPÁTICOS DO MAMÍFERO MARINHO 
SOTALIA FLUVIATILIS: CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA -N-
ACETILGLUCOSAMINIDASE  
ALUNO: JOSÉ EDILSON GOMES JÚNIOR (01206274425)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
CO-AUTOR: CLEISIVAN DE SOUSA MACEDO (00830012478)  
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
 
 
Resumo:  

A presença de enzimas com atividade degradativa sobre glicosaminoglicanos (GAGs), 
glicosidases e sulfatases, já foi verificada em bactérias, invertebrados e mamíferos. 
Objetivou-se neste trabalho identificar e caracterizar glicosidases em extratos hepáticos do 
mamífero marinho Sotalia fluviatilis. Foi extraído 582,1g de tecido hepático em dois 
volumes de tampão acetato de sódio 0,1M, pH 5,0. Em seguida, o material foi delipidado 
pelo acréscimo de dois volumes de acetona. Após centrifugação, o precipitado foi 
ressuspendido com o mesmo tampão e fracionado com saturações crescentes de sulfato de 
amônio. Os precipitados obtidos foram então solubilizados e dializados contra o mesmo 
tampão, e denominados: F-I, F-II e F-III. Para a verificação da presença de glicosidases 
utilizou-se p-nitrofenil derivados de açúcar. Observou-se atividade da -N-
acetilglucosaminidase em todas as frações (FI, FII, FIII). A F-I, por possuir maior atividade 
específica sobre as demais atividades testadas, foi seqüencialmente purificada utilizando-se 
de cromatografias de: Biogel 1.5 A, Quitina, DEAE-Sepharose e Hidroxiapatita. -N-
acetilglucosaminidase foi purificada 6,15 vezes com recuperação final de A 0,002%. O pH 
e temperatura ótimos foram 5,0 e 60°C, respectivamente, e o aparente Km 0,572 mM e 
VMáx 2,723 unidades de absorbância pela hidrólise do p-nitrofenil B-N-
acetilglucosaminídeo. 

Palavras chave: Glicosidases, Mamíferos Marinhos, Enzimologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0869  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL: TESTAGEM E VALIDAÇÃO DO 
INSTRUMENTO DE ESTUDO DELPHI.  
ALUNO: DANNIELLY AZEVEDO DE OLIVEIRA (02868143407)  
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
  
 
Resumo:  

O modelo de enfermagem "midwifery" foi implantado em 2 maternidades públicas de Natal 
através de um projeto de cooperação internacional em que se habilitaram enfermeiras 
obstétricas nos princípios de midwifery, do parto humanizado e da maternidade segura. 
Este estudo é parte de uma investigação Delphi que visa, através de consenso das opiniões 
de um painel de "experts", definir os critérios que deverão servir de parâmetros de 
avaliação dessa prática. Aborda a elaboração do questionário conforme os preceitos Delphi, 
sua testagem e validação. Objetivou-se elaborar o questionário e realizar a sua validação 
aparente e de conteúdo. Utilizaram-se técnicas de escalas Likert para definição dos 
indicadores viáveis no contexto local derivados dos guias obstétricos da OMS e técnicas 
científicas de validação de instrumento com 3 avaliadores no pré-teste, 2 enfermeiros e 1 
obstetra. Como resultado obteve-se uma compreensão aprofundada da técnica Delphi. O 
instrumento elaborado contém 46 indicadores a ser avaliados pelo respondente através de 
escala Likert de 1-7, opinando acerca da sua importância como critério, a possibilidade de 
ser observado e registrado no prontuário. A validação resultou na eliminação de 1 item, 
reformulação de 3 e modificação da escala para 1-5. Concluiu-se que o instrumento atende 
os propósitos do estudo maior o que propiciou o início à coleta de dados junto ao painel de 
experts.  

Palavras chave: parto normal, enfermagem obstétrica, validação   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0872  
TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DIETÉTICA DE IDOSOS DA 
CIDADE DE NATAL/RN. COMPARAÇÃO ENTRE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E IDOSOS ATENDIDOS HOME CARE  
ALUNO: YOANNA SILVA MONTEIRO (00947445480)  
ORIENTADOR: ANA VLÁDIA BANDEIRA MOREIRA (479.541.833)  
  
 
Resumo:  

O envelhecimento rápido da população fará do Brasil o sexto país de maior população 
geriátrica em 2025.Por constituírem um grupo de risco para doenças e limitações,é 
necessário uma investigação alimentar e nutricional para detectar alterações 
funcionais,hábitos alimentares precários e incertezas sobre a nutrição.Portanto,este trabalho 
teve como objetivo comparar o estado antropométrico e dietérico dos idosos do Juvino 
Barreto e da Medicina Comunitária,Natal/ RN.As informações foram coletadas por meio de 
questionário padronizado aplicado,freqüência alimentar e foi realizada medidas 
antropométricas.50% dos idosos do home care e 53% dos institucionalizados apresentaram 
sobrepeso e 21% e 16% apresentaram magreza,respectivamente.Quanto à dieta dos idosos 
institucionalizados 14%e do home care 45% ambos realizavam mais de quatro refeições 
diárias.Os alimentos reguladores foram pouco citados na maioria das refeições dos idosos 
do home care,sendo observado um aumento dos mesmos na alimentação dos idosos 
institucionalizados.Os alimentos energéticos e plásticos apresentaram percentuais altos na 
maioria das refeições do home care,sendo os grupo de maior percentagem,no 
entanto,observou-se nos idosos institucionalizados elevação nos percentuais dos alimentos 
plásticos e diminuição dos energéticos.Dos idosos que relataram apresentar alguma doença 
crônica do Juvino Barreto 60% referiram a hipertensão enquanto que 40% dos idosos do 
home care referiram apresentar a mesma.  

Palavras chave: Idosos institucionalizados e home care, Estado nutricional, Práticas 
alimentares e doenças associdas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0876  
TÍTULO: ESTUDO DE SULFATASES E ENDO- E EXO-GLICOSIDASES NO 
INVERTEBRADO MARINHO ARTEMIA FRANCISCANA  
ALUNO: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: JOSÉ EDILSON GOMES JUNIOR (01206274425)  
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
 
 
Resumo:  

Objetivou-se neste trabalho identificar e caracterizar glicosidases no invertebrado marinho 
Artemia franciscana. Foi extraído 2000g de artemia com tampão acetato de sódio 0,1M, pH 
5,0. Após centrifugação, o sobrenadante foi fracionado com saturações crescentes de 
sulfato de amônio. Os precipitados obtidos foram então solubilizados e dialisados contra o 
mesmo tampão, e denominados: F-I, F-II e F-III. Para a verificação da presença de 
glicosidases utilizou-se p-nitrofenil derivados de -fucosidásica em todas as frações (FI, FII 
eβaçúcar. Observou-se atividade  FIII). A F-I, por possuir maior atividade específica sobre 
as demais atividades testadas, foi purificada utilizando-se seqüencialmente cromatografias 
as de: Biogel 1.5 A, DEAE-Sepharose e Hidroxiapatita. A -fucosidase foi purificada 25,16 
vezes com recuperação final de 0,0005%.  

Palavras chave: Atemia franciscana, Glicosidases, Enzimologia  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0879  
TÍTULO: PERFIL DE IDOSOS ATENDIDOS EM PRONTO-SOCORROS DE DOIS 
HOSPITAIS PÚBLICOS GERAIS DA CIDADE DE NATAL-RN  
ALUNO: ANA JACQUELLINE MEDEIROS DE SOUSA (00989121437)  
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
  
 
Resumo:  

A redução da mortalidade associada à queda nas taxas de natalidade e fecundidade, além 
da, mudança no quadro de morbimortalidade, fez com que, a população antes constituída 
por jovens, com maior incidência de doenças infecciosas, se transformasse em uma na qual 
predominam as doenças crônico-degenerativas, característica de uma população 
envelhecida. Na realidade, as práticas de atenção à saúde do idoso desenvolvidas pelo SUS 
não são suficientes e adequadas às especificidades de saúde da demanda existente. Assim, 
os serviços de emergência converteram-se, para uma considerável parcela da população, no 
principal, quando não único, acesso ao sistema de saúde. Sendo assim, a caracterização do 
idoso atendido nos serviços de emergência torna-se importante para subsidiar a melhoria da 
assistência à saúde deste grupo. O estudo tem por objetivos caracterizar os idosos atendidos 
nos pronto-socorros de dois Hospitais Públicos Gerais da cidade de Natal-RN, investigar os 
fatores que determinam a procura por este serviço e identificar o acompanhante do 
idoso.Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de natureza quantitativa, ocorrida 
em pronto-socorros de Natal-RN, tendo amostra intencional de 100 idosos atendidos nestes 
serviços. Dos participantes do estudo, 52% sexo masculino; faixa etária entre 70 e 79 anos 
(37%); 60% não-alfabetizados; 57% aposentados por idade; 53,4% apresentaram patologias 
ligadas ao sistema circulatório; 68,5% tiveram como destino o internamento.  

Palavras chave: Idoso, Pronto-socorro, Cuidador/acompanhante  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0880  
TÍTULO: RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA E 
RELAÇÃO COM ANTECEDENTES REPRODUTIVOS  
ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
 
 
Resumo:  

OBJETIVOS: avaliar o impacto do antecedente de irregularidade do ciclo menstrual(ICM) 
sobre o risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares(DCV). METODOLOGIA: 
estudo caso-controle envolvendo 414 mulheres na pós-menopausa, com idade média de 
60,4+/-5,5 anos e IMC 25,3+/-4,7 kg/m2. Obteve-se informações da ocorrência de 
irregularidade menstrual, hirsutismo e infertilidade dos 20 aos 35 anos e relatos sobre 
diagnóstico atual de doenças cardiovasculares. Análises por regressão logística foram 
realizadas com cálculos de odds ratio(OR) e intervalos de confiança de 95%, ajustando-se 
para idade, IMC, história familiar de DCV, tabagismo e atividade física. RESULTADOS: 
evidenciou-se associações significativas entre antecedente de ICM e risco para ocorrência 
de morbidades cardiovasculares(OR =2,14; 95% IC 1,02-4,48]. Análise estratificada 
demonstrou que ICM prévia foi associada com riscos aumentados para hipertensão 
arterial(OR=2,4; 95% IC=1,39-5,41), hipercolesterolemia (OR=2,32; 95% IC=1,17-4,59), 
hipertrigliceridemia(OR=2,09; 95% IC=1,10-4,33), e angioplastia coronariana(AC) 
(OR=6,82; 95% IC=1,44-32,18). O antecedente de provável síndrome dos ovários 
policísticos(SOP), esteve associado significativamente com ocorrência de 
hipertensão(OR=4,35), hipercolesterolemia(OR=2,96), cineangiocoronariografia(OR=4,83) 
e AC(OR=36,61). CONCLUSÕES: sugere-se que o auto-relato de ICM indicando SOP 
pode estar relacionado com risco aumentado para síndrome metabólica e DCV, após a 
menopausa.  

Palavras chave: Irregularidade menstrual, Síndrome dos ovários policísticos, Doenças 
cardiovasculares  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0884  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS EM MULHERES NO CLIMATÉRIO, 
NATAL-RN.  
ALUNO: JOÃO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
  
 
Resumo:  

OBJETIVOS: avaliar a prevalência de sintomas climatéricos em mulheres que irão se 
submeter à terapia com fitoestrogênios. METODOLOGIA: Estudo descritivo, com 53 
mulheres do estudo “Avaliação do Impacto da Terapia com Fitoestrogênios em Mulheres 
no Climatério”, duplo-cego randomizado e controlado com placebo, com mulheres 
residentes em Natal-RN, com médias de idade de 52,8 ± 4,4 anos e IMC de 25,2 ± 10,3 
kg/m2. Utilizou-se os seguintes instrumentos: Índice Menopausal de Blatt-
Kupperman(IMBK), Escala de Sintomas Menopausais de Greene(EMG) e Menopause 
Rating Scale(MRS). Correlações entre as metodologias foram testadas através do teste de 
correlação de Pearson, com nível de significância de 5%. RESULTADOS: Obteve-se os 
seguintes valores médios: IMBK = 26,4±12,5; EMG = 28.7±14.3; MRS = 20.5 ± 10.9, com 
correlações positivas significativas entre as diversas metodologias (IMBK versus EMG: 
R=0,91; IMBK versus MRS: R=0,78; MRS versus EMG: R=0,84, todos com p<0,0001). 
Considerando o MRS, os grupos de sintomas mais prevalentes foram: vasomotores(51,9%), 
da esfera sexual(51,9%), musculares e articulares(48,1%), esgotamento físico e 
mental(40,3%), irritabilidade(34,6%), ansiedade(30,7%), estado de ânimo 
depressivo(28,8%) e ressecamento vaginal(26,9%). CONCLUSÕES: os resultados obtidos 
demonstram a importância de avaliação prévia ao emprego de novas terapias 
medicamentosas no climatério, no sentido de utilizá-la como parâmetro de aferição de 
melhora do quadro e eficiência do tratamento.  

Palavras chave: sintomas climatéricos, fitoestrogênios, Reposição Hormonal  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0892  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO: CRITÉRIOS 
NACIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH) 1990 VS CONSENSO ROTTERDAM 
2003  
ALUNO: RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: ELVIRA MARIA MAFALDO SOARES (29507472487)  
CO-AUTOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)  
  
 
Resumo:  

Os critérios para o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos (SOP) segundo o NIH 
de 1990 são: evidência clínica e/ou laboratorial de hiperandrogenismo, anovulação crônica 
e exclusão de outras patologias como a hiperplasia adrenal não-clássica. No Consenso de 
Rotterdam 2003, recomendou-se que a SOP fosse definida quando pelo menos 2 dos 3 
seguintes critérios estivessem presentes: oligo ou anovulação, hiperandrogenismo clínico 
e/ou bioquímico, e ovários policísticos à ultra-sonografia (USG). O trabalho objetivou 
comparar a equivalência desses dois critérios diagnósticos para SOP. Analisou-se 65 
pacientes da maternidade Januário Cicco com diagnóstico provável de SOP, idade média de 
22,8 ± 6,1 anos, IMC de 27,4 ± 5,6 kg/m2. Realizou-se anamnese, exame clínico e 
dosagens de LH, FSH, prolactina, TSH, T4 livre, testosterona total, DHEAS, 17OH-
progesterona, insulina de jejum e TTGO. A morfologia ovariana foi avaliada através de 
USG transvaginal. Das 65 pacientes com diagnóstico suspeito de SOP, 32 (49,2%) 
obtiveram a confirmação por ambos os critérios e um adicional de 22 (33,8%), com a 
adoção dos critérios atuais. Assim, 32 tiveram SOP de acordo com o NIH e 54 pelos 
critérios de Rotterdam, representando um aumento de 68,7% no número de pacientes com a 
síndrome. O novo critério diagnóstico parece ampliar as possibilidades de tratamento das 
mulheres com SOP, fazendo a prevenção de efeitos importantes como infertilidade, 
síndrome metabólica e futuras doenças cardiovasculares.  

Palavras chave: ELVIRA, TÉCIA, INAVAN   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0897  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE HÁBITOS BUCAIS EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES 
DE NATAL.  
ALUNO: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ALEXANDRE DOS SANTOS (02843695430)  
CO-AUTOR: ANA LARISSA FERNANDES DE HOLANDA (02483727425)  
  
 
Resumo:  

Introdução: Os hábitos bucais deletérios são padrões de contração muscular anormal 
freqüentes em crianças de 3 – 5 anos de idade, sendo considerados fatores de risco para o 
desenvolvimento de oclusopatias. Objetivo: Conhecer a prevalência de hábitos bucais em 
crianças da pré-escola e identificar os fatores que interferem na realização de hábitos 
bucais. Tipo de Estudo: Transversal. Participantes: 50 crianças matriculadas em creches 
públicas de Natal-RN, com idade entre 3-5 anos. Metodologia: A coleta de dados foi 
através de entrevistas face a face com os pais/instrutores, empregando-se um questionário 
semi-estruturado. Resultados: Observou-se a partir desta amostra inicial, que 26% das 
crianças possuem o hábito de sucção de chupeta; 12% o hábito de sucção de dedo; 70% o 
hábito de sucção de mamadeira; 6% o hábito de bruxismo; 18% o hábito de onicofagia e 
66% o hábito de respiração bucal. 40% realizam o hábito dia/noite, 42% realizam o hábito 
apenas durante a noite e 18% da amostra não realiza qualquer tipo de hábito bucal. 
Conclusão: Conclui-se que a prevalência de hábitos bucais deletérios foi alta no grupo 
estudado. Os dados encontrados serão submetidos ao teste do Qui-Quadrado para ser 
observado o comportamento de cada variável independente utilizada (idade, sexo, tipo e o 
tempo de amamentação, freqüência e o tempo do hábito, número de irmãos, ordem de 
nascimento, tipo de instituição, fatores sócio-econômicos) em relação ao desenvolvimento 
de hábitos bucais deletérios.  

Palavras chave: Hábitos Bucais, Oclusopatias, Pré-escolares  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0900  
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NO ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM DOENÇAS INFECTO-
CONTAGIOSAS/AIDS  
ALUNO: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: ANA DANIELA SILVA DA SILVEIRA (68801319215)  
CO-AUTOR: ANTÔNIO MEDEIROS JÚNIOR (15495728491)  
 
 
Resumo:  

Para enfrentar as doenças infecto-contagiosas, especialmente a AIDS, é preciso superar a 
discriminação e o preconceito, pois apesar das informações cada vez mais veiculadas sobre 
as mesmas, ainda existem pessoas que acham que estas doenças nunca farão parte de suas 
vidas por que acreditam não terem comportamentos de risco. Porém, ao contrário dos seres 
humanos, o HIV não discrimina raça, religião, classe sócio-econômica, nacionalidade, sexo 
ou opção sexual. Partindo do exposto, este trabalho se propôs a conhecer o nível de preparo 
que os concluintes do Curso de Odontologia da UFRN têm, no que diz respeito ao 
atendimento do paciente com doenças infecto-contagiosas/AIDS, incluindo a verificação do 
uso das medidas de Biossegurança. Os dados foram obtidos a partir de dois instrumentos: 
uma entrevista estruturada, com quatro questões relativas aos cuidados no atendimento 
clínico e sobre o preparo técnico e psicológico de atender pacientes infectados e um teste de 
associação livre de palavras para se compreender as representações sociais desse tipo de 
atendimento. Observou-se que a maioria dos alunos faz uso do Equipamento de Proteção 
Individual completo indiscriminadamente. Estes resultados revelaram uma postura positiva 
do grupo entrevistado, evidenciando maior conscientização e uma adequada utilização das 
medidas de proteção, mostrando que o conhecimento/atitude é o caminho para se vencer o 
preconceito e se ter tranqüilidade na hora de agir.  

Palavras chave: Biossegurança, Infecção cruzada, Contaminação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0902  
TÍTULO: DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ENZIMAS DIGESTIVAS 
DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE CERATITIS CAPITATA 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE)  
ALUNO: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA 
(01146790457)  
CO-AUTOR: JOELMA CRHISTIANE MAIA PITANGA (04698838479)  
  
 
Resumo:  

A Mosca-da-fruta (Ceratitis capitata) é uma importante praga da fruticultura mundial. O 
controle dos insetos é feito com agrotóxicos e métodos biorracionais de controle têm sido 
propostos, sendo as enzimas digestivas importantes alvos para deter a herbivoria destas 
pragas. Neste estudo foram detectadas e monitoradas enzimas digestivas das larvas (1-6 
dias) e de insetos adultos. Para a detecção das atividades carboidrásicas presentes nos 
homogenatos intestinais foi utilizado como substrato diferentes p-nitrofenil derivados de 
açúcares; os dissacarídeos: lactose, sacarose e maltose; e os polissacarídeos: amido e 
inulina. Atividades proteolíticas foram analisadas utilizando inibidores enzimáticos 
específicos e por gel de atividade (SDS-PAGE) contendo azocaseína. Proteases serínicas e 
aspárticas foram detectadas e quantificadas durante os estágios larval e de inseto adulto 
usando como substrato azocaseína e hemoglobina. Os picos de atividades carboidrásicas 
foram detectados no 3º dia e no inseto adulto. E os picos de atividades azocaseinolítica e 
hemoglobinásica foram detectados no 5º dia. Uma enzima tipo quimotripsina no intestino 
médio das larvas, e no inseto adulto foi detectada. Duas proteases serínicas foram separadas 
por cromatografia de afinidade e reveladas por SDS-PAGE com 21 e 23 kDa foram 
isoladas. O conhecimento sobre as diferentes classes de enzimas digestivas presentes no 
sistema digestório dos insetos praga irá ser útil no desenvolvimento de bioinseticidas.  

Palavras chave: enzimas digestivas, proteases serínicas, bioinseticidas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0903  
TÍTULO: ENTEROPARASITOSES EM CRIANÇAS DE CRECHES DO MUNICÍPIO 
DE NATAL/RN.  
ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469)  
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
CO-AUTOR: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO (00834908417)  
CO-AUTOR: LUANA DANTAS EMERENCIANO (05508866485)  
CO-AUTOR: MELISSA CHAYENIZE GUIMARÃES GOMES (05052403437)  
 
 
Resumo:  

Este trabalho objetivou avaliar a ocorrência de parasitas intestinais em crianças, com idade 
compreendida entre 1 e 6 anos, frequentadoras das creches municipais Jardim das Flores, 
Frei Damião e Dom Nivaldo, localizadas nos bairros Redinha, Bom Pastor e Passo da 
Pátria, respectivamente, no município de Natal/RN. Foram examinadas 112 amostras 
fecais, no período de maio a agosto de 2004, segundo o método de Lutz ou Hoffman, Pons 
& Janer. O coeficiente geral de prevalência foi de 84 % e os índices de infecção mais 
elevados foram observados no grupo etário 2 a 3 anos (64 %). Helmintoses e protozooses 
apresentaram taxas de prevalência 52 % e 83 % respectivamente. A Giardia lamblia foi o 
protozoário patogênico mais encontrado e o Ascaris lumbricoides foi o helminto de maior 
prevalência. Observou-se ainda que o poliparasitismo prevaleceu no total das crianças 
analisadas. Conclui-se que a prevalência de enteroparasitoses no grupo estudado é bastante 
significativa, atribuindo-se às más condições sanitárias presentes nos ambientes estudados.  

Palavras chave: Enteroparasitoses, Crianças, Prevalência  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0905  
TÍTULO: CONSUMO DE ADOÇANTES EM USUÁRIOS DA BIBLIOTECA DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - UFRN  
ALUNO: LUANA BATISTA DE MACEDO (01016600496)  
ORIENTADOR: EVANIA LEIROS DE SOUZA (08614709404)  
CO-AUTOR: ANA KAROLINA TAVARES DINIZ (01055195459)  
CO-AUTOR: CHRISTIENE OLIVEIRA MARQUES (04987758440)  
 
 
Resumo:  

O adoçante dietético é um produto constituído a partir de edulcorantes que são substâncias 
responsáveis pelo sabor doce, tendo um poder adoçante maior que o açúcar comum. O 
objetivo da pesquisa foi investigar o uso de adoçantes nos usuários da Biblioteca do Centro 
de Ciências da Saúde da UFRN. Este estudo foi do tipo exploratório, tendo como 
instrumento de pesquisa um questionário com dezenove questões, aplicado no período de 
26 de janeiro a 13 de fevereiro de 2004 no turno matutino. A média diária é de 884 usuários 
e a amostra utilizada foi de 227 pessoas. Segundo a análise dos dados foi constatado que as 
mulheres são as maiores consumidoras de adoçante; das 166 entrevistadas 50% usavam 
adoçante, enquanto que dos 61 homens apenas 27,9% consumiam. Com relação ao critério 
de escolha do produto destacou-se para as mulheres o sabor e para os homens o preço. O 
consumo de adoçantes por mulheres é maior por motivo da estética, nos homens é através 
da família que eles têm o primeiro contato com o produto. A maioria dos usuários de 
adoçante consome este produto à quase dez anos e os preferidos são os que associam 
ciclamato e sacarina. Foi concluído que apesar de existir na mídia “marketing” intenso 
sobre o uso de adoçantes, os fatores de maior influência são o preço e o sabor. É importante 
lembrar que o uso de adoçantes deve ser feito com cautela, observando os limites da 
ingestão diária aceitável.  

Palavras chave: Adoçante, Consumo, Biblioteca  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0907  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE PROTOZOÁRIOS INTESTINAIS EM UMA 
POPULAÇÀO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN.  
ALUNO: KATARINA MELO CHAVES (01196817499)  
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
CO-AUTOR: ANA RACHEL FREITAS BARBOSA (05595626402)  
CO-AUTOR: RENATA SOARES PINTO (04579154479)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
 
 
Resumo:  

Estudou-se a prevalência de parasitas protozoários intestinais em 110 crianças de ambos os 
sexos, com faixa etária compreendida entre 1 e 6 anos, provenientes de diferentes bairros 
do município de Natal/RN. As amostras fecais preservadas pelo formol a 10% foram 
examinadas através dos métodos de Hoffman, Pons & Janer e do método de Faust e cols, 
no período de janeiro a agosto de 2004. O percentual de protozoários encontrados foi igual 
a 83 %, sendo a Endolimax nana e a Giardia lamblia os mais encontrados. O elevado 
parasitismo por protozoários foi atribuído à grande facilidade de transmissão apresentada 
por esses enteroparasitas devido à falta de hábitos higiênicos que normalmente ocorrem 
nesta idade. 

Palavras chave: Prevalência, Protozoários intestinais, População infantil  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0908  
TÍTULO: CONSUMO DE FERRO, ALIMENTAR E SUPLEMENTAR, PELAS 
GESTANTES ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NA 
CIDADE DE NATAL, RN.  
ALUNO: PRISCILLA MOURA ROLIM (04526420433)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: ANA KARINA ALVES CAVALCANTI (06218495450)  
CO-AUTOR: MANUELA ALVES CUNHA (05036434454)  
  
 
Resumo:  

O objetivo desse trabalho foi de verificar o consumo de ferro, alimentar e suplementar, 
pelas gestantes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco situada na cidade de Natal. 
A pesquisa foi realizada com 120 gestantes com idades entre 18 e 35 anos, mediante 
entrevista com aplicação de questionários. A pesquisa revelou que 60% das gestantes 
utilizam a suplementação de ferro sendo que 70% das gestantes entrevistadas desconhecem 
a importância do ferro para sua gravidez. Verificamos que é no 3º trimestre gestacional que 
ocorre uma maior utilização da suplementação de ferro,cerca de 75%.No consumo 
alimentar das gestantes atendidas na referida maternidade, observou-se que elas consomem 
muitos alimentos ricos em ferro, tendo um consumo maior de feijão (96 das 120 gestantes) 
porém apesar de haver um satisfatório consumo desse mineral, foi constatado na pesquisa 
ingestão de alimentos que dificultam a absorção do ferro,como o café e o leite. Neste 
trabalho apresentamos às gestantes a importância do ferro para suas gestações e durante a 
pesquisa verificamos que na maioria das vezes as gestantes não sabem escolher bem os 
alimentos indispensáveis a sua gravidez. Por isso, nosso papel de nutricionista é intervir 
nesse trabalho com a elaboração de cardápios apropriados para cada gestante, não 
esquecendo das suplementações, mas ressaltando sempre a importância maior da prevenção 
e cura através da alimentação. 

Palavras chave: suplementos de ferro, gestação, anemia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0933  
TÍTULO: ATIVIDADE FÍSICA E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDAES 
ESPECIAIS: ESPAÇO DE INCLUSÃO SOCIAL  
ALUNO: HEDWING MICHELL SILVA (03411471417)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
  
 
Resumo: 

Este estudo compreende-se de uma pesquisa bibliográfica que teve como objetivo 
identificar elementos de natureza teórico-metodológicos, para se trabalhar atividades físicas 
com pessoas portadoras de necessidades especiais. O interesse pela temática surgiu das 
inquietações defrontadas ao cursar a disciplina de Psicologia Aplicada à Educação Física, 
bem como pela relevância e pertinência de conhecimentos para lidar com pessoas com 
necessidades especiais. Diante dos estudos e consultas realizadas nos referenciais 
bibliográficos, destaca-se como conclusão: a prática da atividade física para portadores de 
necessidades especiais contribui para a melhoria da sua motricidade e do condicionamento 
físico, sendo significativa para o seu bem-estar, fazendo-o pensar, criar e sentir-se útil à 
sociedade, destacando-se como elemento de inclusão social. Além disso, destaca-se como 
relevante que o profissional de Educação Física que trabalha com pessoas com 
necessidades especiais, incorporar a compreensão do ser humano como unidade que se 
revela na sua corporeidade, bem como estar aberto às categorias da cooperação e da 
solidariedade que se configuram na sua sensibilidade.  

Palavras chave: atividade física, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
corporeidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0937  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE MISTURAS BINÁRIAS E 
TERNÁRIAS CONTENDO FUROSEMIDA  
ALUNO: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
ORIENTADOR: MARIA ELEONORA FERNANDES MARTINS (13872370472)  
CO-AUTOR: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)  
CO-AUTOR: KARINA MONIQUE LOPES E SOUZA (05093991422)  
CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS DUTRA (04530720462)  
 
 
Resumo:  

A furosemida é um medicamento bastante utilizado numa série de doenças como 
tratamento de edemas associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e 
doença renal. É também um agente anti-hipertensivo de intensidade leve e moderada 
bastante prescrito no sistema único de saúde. Este trabalho objetiva estabelecer, a 
caracterização reológica das misturas binárias e ternárias e a influência dos excipientes nas 
características das formulações. Onze misturas foram preparadas contendo furosemida, 
amido, lactose, celulose, dióxido de silício coloidal e estearato de magnésio em diferentes 
proporções. Para avaliação do comportamento reológico das misturas foi determinado 
densidade aparente (DA), densidade de compactação (DC), ângulo de repouso (AR), e fator 
de Hausner (FH), segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia 2002. Os 
resultados mostraram que a mistura de furosemida, lactose e celulose na proporção de 8:2 
apresentaram valores mais baixos de DA, DC, AR e FH, 0,226; 0,326; 42,2; 1,44, 
respectivamente. Isto implica diretamente num melhor preenchimento da matriz da 
máquina de comprimir, melhor uniformidade na formulação e uma maior reprodutibilidade 
dos resultados podendo esta formulação ser utilizada no desenvolvimento de comprimidos 
de furosemida. 

Palavras chave: furosemida, caracterização reólogica, misturas binárias  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0944  
TÍTULO: ANÁLISE DOS RENDIMENTOS DO HIDROMEL FABRICADO A PARTIR 
DO MEL DE ABELHA E DO MELAÇO  
ALUNO: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
ORIENTADOR: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GURGEL (09728422768)  
CO-AUTOR: ANNA THEREZA LEITE CAVALCANTI (04849384447)  
  
 
Resumo:  

Mel é uma substância produzida do néctar das flores ou das secreções das plantas que as 
abelhas coletam, transportam à colméia e através de transformações produzem o mel. 
Melaço é o líquido que se obtêm como resíduo de fabricação do açúcar cristalizado. O 
melado é o líquido xaroposo obtido pela evaporação do caldo de cana (Saccharum 
officinarum) ou a partir da rapadura, por processos tecnológicos adequados. Neste trabalho 
foi analisado a direfença entre os rendimentos do hidromel fabricado a partir do mel de 
abelha e do melaço. O hidromel é obtido pela transformação dos acúcares do mel em 
álcool, assim, é imprópriamente chamado de vinho de mel, pois "vinho' é um termo 
consagrado universalmente ao produto da fermentação da uva.Essa fermentação é causada 
pela levedura Saccharemicys Cerevisae Elipsoideus (Fermento Biológico). Para a 
formulação do hidromel é utilizado todos os carboidratos, ou seja, todos os açucares 
redutores da glicose, frutose, maltose, e da sacarose e os açucares não redutores. Para uma 
fermentação completa e que confira um teor alcoólico desejado de 12%, deve se inverter as 
proporções mel/água. Ou seja: 80% de água e 20% de mel, além de aportar à esta mistura o 
fermento apropriado bem como os necessários sais nutrientes para o bom desenvolvimento 
e reprodução. Para entrar na preparação do mosto, deve-se definir que tipo de produto é 
desejado, ou seja, usar uma fórmula para determinar o tipo de vinho que escolhido, com 
sabor seco ou sabor licoroso. 

Palavras chave: mel, hidromel, fermentação  
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: SB0948  
TÍTULO: A EVOLUÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NO 
BRASIL ENTRE 1950 E 1970  
ALUNO: JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE (05073696450)  
ORIENTADOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO (09047085434)  
  
 
Resumo:  

No período compreendido entre 1950 e 1970, observaram-se mudanças na prática 
profissional da Enfermagem influenciadas por uma significativa participação da 
industrialização, então decorrente no Brasil, no setor saúde, como também por interesses do 
Estado em fortalecer o capitalismo. Assim sendo, o presente trabalho visa a analisar essas 
mudanças e, principalmente, o papel do Estado na prática da Enfermagem no Brasil. Para a 
realização deste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica, tendo como fontes principais e 
aportes teóricos as publicações e textos bibliográficos de autores como MELO, RIZOTTO, 
GERMANO e GEOVANINI. Observou-se, então, que o desenvolvimento industrial 
provocou um crescimento da tecnologia hospitalar e da indústria farmacêutica que, 
associado à reorganização do Sistema Previdenciário, aumentou a divisão do trabalho, 
priorizando um modelo curativo de saúde e direcionando seus profissionais para a área 
hospitalar, provocando alterações no currículo da Enfermagem. A Enfermagem, portanto, 
através de sua integração aos programas universitários e governamentais, acompanhou as 
mudanças sócio-político-econômicas do período em questão; e, diante disso, podemos 
inferir que a Enfermagem é permeável a estas determinações sociais, políticas e 
econômicas.  

Palavras chave: Capitalismo, Estado, Prática Profissional da Enfermagem  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0952  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS – 
CELULOSE MICROCRISTALINA.  
ALUNO: ANNA THEREZA LEITE CAVALCANTI (04849384447)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
  
 
Resumo:  

A celulose microcristalina é um pó cristalino sem sabor e odor obtido através da hidrólise 
controlada de α-celulose.É amplamente usada na indústria farmacêutica como diluente em 
cápsulas e comprimidos orais e tem propriedade lubrificante, desintegrante, adsorvente e 
agente suspensor.Os fabricantes de excipientes almejam fabricar produtos de alta qualidade 
para utilização em medicamentos.Com base nisso, o presente trabalho objetiva obter 
especificação para as características físicas da celulose microcristalina usada na fabricação 
de formas farmacêuticas sólidas.A especificação foi realizada através da determinação das 
características reológicas segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia 4a 
edição, 2002, além da análise granulométrica. O diâmetro médio das partículas foi 
determinado por microscopia óptica, em objetiva de 10x, tendo como método de análise o 
diâmetro de Ferret com observação de 500 partículas. A partir da análise de cinco lotes 
distintos de um mesmo fabricante, observou-se que esse excipiente consiste de partículas 
fibrosas e que há uma diferença considerável ao nível de significância de 5% para a 
densidade aparente (0,27 a 0,43g/mL), índice de compressibilidade (26,0 a 37,0), fator de 
Hausner (1,35 a 1,58), ângulo de repouso (37,3 a 48,8o) e diâmetro médio (20,5 a 48,5µm). 
Alguns desses resultados não satisfazem os valores de referência o que reafirma a 
importância de qualificar os fornecedores dos excipientes utilizados na indústria 
farmacêutica.  

Palavras chave: Celulose Microcristalina, Especificação de matéria prima, Características 
Reológicas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0954  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE GRANULADOS DE RIFAMPICINA E 
ISONIAZIDA  
ALUNO: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE NORONHA G. DOS SANTOS (04854017465)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
  
 
Resumo:  

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis٫ 
de alta incidência no Brasil, sendo fatal em muitos casos. O tratamento consiste na 
associação de fármacos tuberculostáticos destacando-se a rifampicina e a isoniazida. Por ser 
um tratamento prolongado, a utilização destes fámacos causa agressão da mucosa gástrica, 
fazendo com que pacientes interrompam o tratamento. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver granulados destes fármacos a fim de avaliar e melhorar as propriedades 
tecnológicas, para posterior revestimento com polímero gastro-resistente, que minimizará o 
inconveniente terapêutico. A metodologia empregada baseou-se na granulação a úmido de 
uma mistura binária constituída por 50% de fármaco٫ (isoniazida ou rifampicina)٫ e por 
50% de excipiente (lactose ou amido)٫ aos quais foram adicionados água destilada ou 
álcool isopropílico٫ como agentes molhantes٫ até atingir o ponto de granulação. Analisando 
as características físicas dos granulados e a dissolução das cápsulas observou-se que o 
granulado de rifampicina com amido e álcool isopropílico apresentou melhor fluxo(FH 
1,6), melhor interação entre o excipiente e o agente molhante, menor friabilidade(2,5%) e 
maior porcentagem de dissolução(96,7%).Entre os granulados de isoniazida os melhores 
resultados foram do granulado deste ativo associado à amido e água com 85,3% de 
dissolução, friabilidade 7% e bom fluxo. 

Palavras chave: tuberculose, rifampicina, granulação  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0955  
TÍTULO: A INCIDÊNCIA DE MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS EM 
RESIDÊNCIAS DA REGIÃO SUL DE NATAL-RN.  
ALUNO: VINICIUS LINHARES LUNGUINHO (05927713424)  
ORIENTADOR: ANA MARIA MARINHO ANDRADE DE MOURA (15562590425)  
CO-AUTOR: CLAUDIO MARCIO DE MEDEIROS MAIA (04468665475)  
CO-AUTOR: LIDDIANE KALINE DO AMARAL RIBEIRO (01317346440)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
 
 
Resumo:  

A grande disponibilidade de informação sobre a etiologia da maioria dos casos de 
hipertensão tornou empírica a procura de agentes anti-hipertensivos. Diante desta 
observação buscou-se identificar a situação de usuários desses medicamentos nos seguintes 
bairros da Região Sul de Natal: Capim Macio, Lagoa Nova, Neópolis, Pitimbu e Vila de 
Ponta Negra. O presente trabalho faz parte do Projeto de Extensão "Farmácia Caseira", cujo 
objetivo foi realizar um levantamento dos medicamentos encontrados em residências de 
bairros das quatro regiões de Natal. Estudantes de Farmácia da UFRN, aplicaram um 
questionário envolvendo aspectos sócio-econômicos, questões pertinentes às doenças e 
medicamentos encontrados. Posteriormente será realizada a análise estatística dos dados 
obtidos. Nesses domicílios residiam 1522 adultos e 271 crianças onde foram encontrados 
4059 medicamentos, dos quais 153 eram anti-hipertensivos. Quando associados esses dados 
ao número de hipertensos da área pesquisada, acima de 120 casos relatados, constata-se que 
é de apenas 1,3 a média de medicamentos por usuário. Portanto questiona-se a eficácia 
desses tratamentos, já que este é usualmente feito pela associação de dois ou mais anti-
hipertensivos. Para tal procedimento são necessárias orientações farmacêuticas para uso e 
armazenamento corretos dos medicamentos, que permita o tratamento eficaz com aumento 
da qualidade de vida do indivíduo, é nesse contexto de atuação do farmacêutico que se 
propõe este trabalho.  

Palavras chave: anti-hipertensivos, Farmacia caseira, incidência de medicamentos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0959  
TÍTULO: ESPECIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AMIDO DE 
MILHO  
ALUNO: INARA DANTAS DA SILVA (04600881494)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE NORONHA G. DOS SANTOS (04854017465)  
  
 
Resumo:  

O amido é um dos excipientes mais utilizados na indústria farmacêutica em formulações 
sólidas como diluente, aglutinante ou desintegrante. Apresenta-se como um pó inodoro, 
fino, branco a ligeiramente branco. A sua forma de partícula é de grânulos esféricos ou 
ovóides liso, que assim como o tamanho é característica de cada variedade botânica. Pode 
ser obtido do milho, batata, trigo sendo a primeira origem a mais utilizada. As propriedades 
físicas do amido variam de acordo com sua origem, podem ocorrer variações entre lotes 
produzidos por um mesmo fabricante e por fabricantes diferentes. O objetivo deste trabalho 
foi determinar as características físicas de amostras de amido, de fabricantes diferentes e de 
diferentes lotes, a fim de estabelecer as especificações técnicas dessa matéria-prima. A 
análise foi realizada em 5 lotes de acordo com a Farmacopéia Européia 2002, 4ª ed., 
utilizando-se 3 diferentes fabricantes. As amostras analisadas apresentaram: volume 
aparente entre 21-23ml, o volume de compactação entre 15,3 e 16,6 mls, densidade 
aparente 0,43 a 0,45g/ml, densidade de compactação entre 0,60-0,65g/ml, Fator de Hausner 
entre 1,3-1,5, porosidade ente 26,8 a 31,5%, índice de compressibilidade entre 26,8 e 31,5 e 
diâmetro médio de partículas de 11,2 a 13,2µm. Apesar da origem da matéria prima ser 
diversa, houve grande homogeneidade entre os lotes analisados, que apresentaram 
características de fluxo razoável.  

Palavras chave: amido, especificação, fluxo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0969  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR E ESTILO DE VIDA DE ESCOLARES 
DE INSTITUIÇÕES DO ENSINO PARTICULAR,RELACIONADOS AOS FATORES 
DESENCADEANTES DA OBESIDADE.  
ALUNO: CAROLINE LIRA DA NÓBREGA (04615997400)  
ORIENTADOR: EVANIA LEIROS DE SOUZA (08614709404)  
CO-AUTOR: GLEYCE KELLY DE AZEVEDO SOARES (04611729419)  
  
 
Resumo:  

É a partir dos fenômenos como o desenvolvimento emocional,social e cognitivo na fase 
escolar,que as crianças criam uma maior independência quanto a seus gostos,preferências e 
aversões refletindo diretamente na formulação de seus hábitos gerais e alimentares para 
toda a vida.O presente estudo foi realizado objetivando o conhecimento sobre escolares 
relacionado aos fatores desencadeantes da obesidade.Foram selecionadas 81 crianças de 7 a 
12 anos das Escolas particulares Viva e Mundo da Criança(Natal-RN).Foram avaliadas 
através de questionários abordando a freqüência alimentar e estilo de vida de tais,foram 
verificados 12 fatores considerados de risco.Alguns aspectos positivos foram constatados 
como prática de exercício(69,1%),acompanhamento familiar durante as 
refeições(77,8%),baixo consumo de guloseimas,doces,refrigerantes,alimentos 
industrializados e merenda da lanchonete não chegando,nenhum desses,a 40% de 
freqüência de consumo.Quanto aos aspectos negativos,44,5% apresentaram pelo menos um 
caso de obesidade na família,baixo ou nenhum consumo de verduras(74,1%),40% assistem 
entre 3 a 5 horas de tv por dia e 71,7% passam 2 horas em jogos eletrônicos.No total,46,9% 
das crianças apresentaram de 4 a 7 fatores de risco ao mesmo tempo.Assim,diante do 
exposto foi possível concluir que a prevalência de fatores desencadeantes da obesidade foi 
considerável,pois cada fator tem sua potencialidade de efeito acumulativo e a grande 
exposição dessas crianças a tais fatores. 

Palavras chave: Escolares, desencadeamento, obesidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0984  
TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO QUANTO À 
FOTOPROTEÇÃO EM BANHISTAS DA PRAIA DE PONTA NEGRA EM NATAL, RN  
ALUNO: ANA CLÁUDIA PINTO NOBRE (01197251421)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
CO-AUTOR: MÁRCIA MARIA DE FREITAS DIAS (04664243456)  
CO-AUTOR: TIAGO MARTINS RODRIGUES (93772424104)  
 
 
Resumo:  

A incidência de câncer de pele tem aumentado mundialmente desde a década de 70. 
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em 2003 o RN apresentou a maior 
incidência do país. Neste trabalho foi realizada uma observação direta por meio de um 
questionário para 200 banhistas, na praia de Ponta Negra. Cada um era composto por 23 
itens abordando características pessoais e níveis de fotoexposição e fotoproteção. Apenas 
43,0% dos entrevistados se protegem do sol de alguma forma. Quanto ao uso de filtro solar, 
as mulheres se protegem mais (34,5%) e com uma freqüência maior do que os homens. 
Obteve-se que 48,5% dos entrevistados eram brancos, 43,0% pardos e 8,5%, negros. Uma 
taxa maior de negros se expõe ao sol diariamente por mais de 2h (52,9%), comparando-se 
com os brancos (26,8%) e pardos (30,2%), e não utiliza filtro solar em ocasião alguma. 
Cinco e meio por cento relataram ocorrência ou suspeita de lesão sugestiva de neoplasia de 
pele, sendo a maioria entre pessoas brancas. Quanto à ocorrência de câncer de pele na 
família, 10,0% responderam afirmativamente. Destes, 45,0% só se protegiam com filtro 
solar na praia, 35,0% usavam protetor na praia e no dia-a-dia e 20,0% nunca se protegiam 
com filtro solar. Apesar de a população, de forma geral, conhecer as medidas de 
fotoproteção, não tem consciência acerca de sua importância. Devem-se intensificar as 
campanhas de prevenção, dando enfoque à educação de crianças a respeito dos danos 
causados pelos raios ultravioleta. 
 
 

Palavras chave: Neoplasias cutâneas, Epidemiologia, Prevenção  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1001  
TÍTULO: RECONHECIMENTO DE PADRÕES COMPORTAMENTAIS EM SAGUI 
COMUM (CALLITRHIX JACCHUS, LINNAEUS, 1758) PORTANDO A “WASTING 
MARMOSET SYNDROME” – SÍNDROME DO EMAGRECIMENTO PERMANENTE 
(SEP)  
ALUNO: MARIA SARA MAIA DE QUEIROZ (00810068451)  
ORIENTADOR: ADRIANO DE CASTRO LEÃO (38110806449)  
CO-AUTOR: DAISY BATISTA DE SOUZA (1145330401)  
CO-AUTOR: ADRIAO DUARTE DORIA NETO (10749896434)  
CO-AUTOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
 
 
Resumo:  

A Sindrome do Emagrecimento Permanente (SEP), tem sido citado na literatura como uma 
das principais causas de mortalidade em colônias de calitriquídios tanto em zoológicos 
como em colônias de pesquisa em todo mundo. Os sinais clínicos do SEP tem como 
principal característica a perda de peso. O objetivo do presente estudo foi verificar se os 
padrões comportamentais observados entre animais sadios e animais com a síndrome SEP 
apresentam diferentes padrões de expressão. Foram usados 6 animais (3 SEP e 3 controles). 
Três comportamentos foram analisados como indicativos da atividade comportamental 
diária dos animais e todos os animais estavam sob as mesmas condições experimentais. Foi 
encontrada diferença estatística entre os dois grupos experimentais, onde o grupo controle 
mostrou médias de freqüência de piloereção mais elevados do que os animais do grupo SEP 
(Wilcoxon: Z= 6,97, p< 0,001). Com relação ao comportamento de autocatação não houve 
diferenças significativas entre os dois grupos. Quando foi analisado o comportamento de 
marcação de cheiro encontrou-se diferença estatística significativa, com os animais controle 
exibindo maiores freqüências que os animais com SEP (Wilcoxon: Z= 8,02 p< 0,001). Os 
resultados sugerem que em alguns comportamentos (piloereção e marcação de cheiro), há 
uma modificação comportamental nos animais portadores da SEP provavelmente refletindo 
comprometimento da atividade motora nesses casos.  

Palavras chave: Callithrix jacchus, Síndrome de Emagrecimento Permanente, 
Comportamento  
Modalidade da bolsa: Voluntário  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
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ALUNO: ACARÍLIA EDUARDO DA SILVA (04412387429)  
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420)  
CO-AUTOR: KARINA MONIQUE LOPES E SOUZA (05093991422)  
CO-AUTOR: JULIANA DE MEDEIROS DUTRA (04530720462)  
CO-AUTOR: MARIA ELEONORA FERNANDES MARTINS (13872370472)  
 
 
Resumo: 

Um dos esquemas terapêuticos propostos para o tratamento da tuberculose é a associação 
de rifampicina e isoniazida. No Brasil é comercializada sob a forma de cápsula. Problemas 
tecnológicos decorrentes de grandes diferenças entre diferentes lotes de diferentes 
fabricantes são relatados por várias indústrias farmacêuticas que fabricam este 
medicamentos. O objetivo do presente trabalho é obter a caracterização física das partículas 
de lotes de rifampicina utilizados na fabricação de cápsulas. Foram analisados cinco lotes 
de diferentes fabricantes e fornecedores, através da caracterização da forma e distribuição 
granulométrica. As partículas foram observadas por microscopia óptica, para determinação 
do diâmetro médio, usando objetiva de 10X tendo como método de análise o diâmetro de 
Ferret com observação de 500 partículas. Os resultados mostraram que todos os lotes 
apresentaram partículas em forma de bastões e aspecto de cristais. Quanto à distribuição 
granulométrica todas as amostras apresentaram distribuição granulométrica não-normal 
confirmada pela análise estatística através dos cálculos de curtose e assimetria. No entanto 
o diâmetro das partículas diferiu muito entre os lotes (21,63; 19,80; 16,70; 14,97; 
15,43µm). Confirmando, desta forma, a importância da determinação das especificações e 
qualificação dos fornecedores, uma vez que o diâmetro das partículas influi diretamente nas 
propriedades de fluxo do pó e conseqüentemente na qualidade final do medicamento.  

Palavras chave: Rifampicina, Caracterização Física, Tamanho de Partícula  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1005  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE MISTURAS CONTENDO 
RIFAMPICINA E ISONIAZIDA.  
ALUNO: RAFAELA REGIS DA SILVA (05169246480)  
ORIENTADOR: MIRZA MEDEIROS DOS SANTOS (22113568420)  
CO-AUTOR: MARTHA ANDREIA FEITOSA VASCONCELOS (00974575402)  
CO-AUTOR: EILIKA ANDREA FEITOSA DE VASCONCELOS (02426131446)  
  
 
Resumo:  

A Rifampicina e a Isoniazida são fármacos tuberculostáticos utilizados na terapêutica de 
controle da tuberculose, que é um sério problema de saúde pública e vem apresentando 
aumento de casos devido ao aparecimento da AIDS e cepas multiressistentes. A rifampicina 
pode ser administrada por via oral e parenteral. No Brasil apresenta-se sob a forma de 
cápsula e suspensão em sete diferentes especialidades farmacêuticas associadas ou não a 
isoniazida. A associação de Rifampicina e isoniazida é o tratamento de eleição devido a 
resistência dos pacientes ao tratamento. O presente trabalho objetiva estabelecer as 
propriedades reológicas das matérias primas Rifampicina e Isoniazida; das misturas de 
Rifampicina e Isoniazida na proporção de 2:1,5 e da mistura acrescida de 2% de Estearato 
de Magnésio, ou 2% de Lauril Sulfato de Sódio visando o desenvolvimento da formulação. 
Foram preparadas cinco misturas utilizando três diferentes lotes de Rifampicina e dois de 
Isoniazida, As características reológicas das matérias-primas e misturas foram determinadas 
por meio dos ensaios de densidade aparente (DA), densidade de compactação (DC), fator 
de Hausner (FH), ângulo de repouso (AR), vácuo (V) e porosidade(P), de acordo com 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia 2000. Pelos resultados obtidos pode-se 
concluir que a mistura de Rifampicina e isoniazida (2:1,5) utilizando estearato de magnésio 
2% é a que melhor se adequa ao desenvolvimento de uma formulação sob a forma de 
cápsulas.  

Palavras chave: rifampicina, isoniazida, caracterização reológica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1007  
TÍTULO: CAPITAL SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE 
PARTICIPAM DE PROGRAMAS PARA A TERCEIRA IDADE  
ALUNO: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA (04937025473)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: LIANA SILVA NUNES DE CARVALHO (01180919483)  
CO-AUTOR: TASSIANE MICHELINE DE O. SILVA (04985801488)  
  
 
Resumo:  

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a relação dos programas da 3ª idade com 
o capital social utilizado e a saúde de sua clientela. Os dados foram coletados, através de 
um questionário, junto a 288 pessoas (238 mulheres e 50 homens). Com a tabulação dos 
dados encontramos o seguinte perfil: 49% estavam na faixa etária entre 60 e 70 anos; 62% 
dos homens em união conjugal e 64% das mulheres sem companheiros; 89,2% da religião 
católica; 51,4% de cor branca e 35,1% de cor parda; 30% dos homens e 14,8% das 
mulheres não possuem nenhuma instrução escolar, 12% dos homens e 20,1% das mulheres 
concluíram o primeiro grau; 58,3% não tiveram carteira de trabalho assinada e 26,4% 
nunca trabalhou; 27,4% contraíram doenças provenientes do trabalho e 16% aposentaram-
se devido a este fato. O projeto pós-aposentadoria foi idealizado por 26,4% do grupo. 
Contudo, apenas 9% conseguiram concretizá-los. Com relação a saúde 45% têm mais de 
uma doença crônica. A atividade física é praticada por 63,2% (caminhada, hidroginástica, 
dança, natação e outras). Estas atividades são realizadas pelos programas através de 
parcerias (capital social). Observamos que a relação saúde vs programa é maior entre 
aqueles que valorizam a saúde mental e física. Os dados da pesquisa mostraram a 
importância de se conhecer o perfil das pessoas idosas que participam dos Programas para a 
3ª Idade, uma vez que servirão para um melhor planejamento e aproveitamento desses 
espaços para a promoção a saúde.  

Palavras chave: Capital Social, Velhice, Qualidade de Vida  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1008  
TÍTULO: PROGRAMAS CONVIVER, CAPITAL SOCIAL E SAÚDE.  
ALUNO: LÍGIA DAIANA PINHEIRO DA SILVA (05202506481)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: PATRICIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL (05253943463)  
CO-AUTOR: GLORIA DIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO (01073081427)  
 
 
Resumo: 

Os Programas para a 3ª Idade, de certa forma, afastam a associação entre doença e velhice. 
Nesta pesquisa interessou-nos conhecer os programas para a 3ª idade existentes na cidade 
do Natal RN; a vinculação institucional; os objetivos, as atividades desenvolvidas (capital 
social) e sua relação com a saúde das pessoas por eles assistidas. Através dos cadastros da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) foi possível identificar 
130 programas, sendo que destes 42,6% estão localizados na Zona Norte, 23,1% na Zona 
Leste, 20% na Oeste e 15,3% na Zona Sul. Selecionou-se onze (11) de acordo com alguns 
critérios. A análise dos dados revelou que eles atendem 2.280 pessoas, sendo 1718 (75%) 
mulheres e 562 (25%) homens. Em seis (6) programas o capital humano é remunerado e 
cinco (05) está na categoria do voluntariado. Os objetivos dos Programas foram agrupados 
em três modalidades: aqueles que desenvolvem atividades simples, relacionadas a saúde e a 
religiosidade (04); aqueles que promovem o prazer, a sociabilidade e o empoderamento 
(05); e aqueles (02) que desenvolvem as atividades da primeira e da segunda modalidade, 
além de sensibilizar o grupo sobre seu papel na sociedade e sua cidadania. Destacamos uma 
invariante entre os objetivos: promover o bem estar físico mental e social da pessoa idosa. 
Conclui-se que os programas investigados estão voltados, também, para a promoção a 
saúde, através de todas as atividades desenvolvidas (capital social).  

Palavras chave: Capital Social, Saúde na 3ª Idade, Programas da 3ª Idade  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  

   

   

 



 

XV Congresso de Iniciação Científica da UFRN  Natal, 16 a 19 de Novembro de 2004 
   
   

CÓDIGO: SB1010  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E DESENVOLVIMENTO DO 
CAPIM TANZÂNIA (PANICUM MAXIMUM JACQ. CV. TANZÂNIA) SUBMETIDO 
A DIFERENTES ALTURAS DE CORTE, SOB IRRIGAÇÃO  
ALUNO: ANDRÉ FERNANDES DA FONSECA TINOCO (91641373415)  
ORIENTADOR: MARCUS CESAR NÓBREGA MONTENEGRO DINIZ 
(83720804453)  
  
 
Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes alturas de corte 
sobre as características morfológicas e produtivas da espécie (Panicum maximum, Jacq, cv 
Tanzânia). O experimento foi desenvolvido no período de 21 de abril a 30 de julho de 2004 
em uma propriedade rural localizada em São José do Mipibú – RN. Foram determinados o 
número de perfilhos, peso da matéria seca (PMS), porcentagem da matéria seca (%MS), 
índice de área foliar (IAF), relação folha/colmo (RFC) e peso seco de raiz (PSR) em relação 
a três alturas de corte (10, 20, 30cm). O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados com 5 repetições. O plantio foi realizado por mudas constituídas por cinco 
perfilhos cada. A maior altura de corte proporcionou os melhores valores de produtividade, 
porém, os melhores valores morfológicos caracterizados pelo IAF e RFC foram 
encontrados na menor altura.  

Palavras chave: Características Morfológicas, Características Produtivas, Alturas de Corte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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