
CÓDIGO: SB0001 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: ESTUDO 

EM HOSPITAL DE PEDIATRIA EM BOA VISTA- RR 

ALUNO: LUIZ ALVES MORAIS FILHO (009.141.054-18) 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 

CO-AUTOR: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (898.003.894-15) 

 
CÓDIGO: SB0005 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COLESTEROL DE OVOS DE 

CODORNA COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 

ALUNO: NATHALIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES (013.960.584-35) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO    

CO-AUTOR: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS    

CO-AUTOR: KEITH HELLEN DIAS DA SILVA    

 
CÓDIGO: SB0006 

TÍTULO: ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM PEQUENAS 

POPULAÇÕES SUBMETIDAS À SELEÇÃO E CONSERVAÇÃO GENÉTICA 

ALUNO: CAIO MARTINELLE BARBALHO DE FRANCA (046.123.334-70) 

ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04) 

 
CÓDIGO: SB0008 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM LEITE DE VACA 

COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 

ALUNO: FERNANDA BARROS SOARES (052.045.224-09) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

CO-AUTOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04) 

CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA    

CO-AUTOR: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO    

 
CÓDIGO: SB0019 

TÍTULO: ESTUDO HIGROSCÓPICO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO LEITE 

CAPRINO EM PÓ 

ALUNO: LEONARDO DE ALMEIDA MARCIANO (049.770.634-22) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

CO-AUTOR: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (013.986.994-89) 

CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

 
CÓDIGO: SB0021 

TÍTULO: TENDÊNCIA TEMPORAL DA ESQUIZOFRENIA: UM ESTUDO 

REALIZADO NO ÂMBITO HOSPITALAR, NATAL, RN. 

ALUNO: MARCUS VINICIUS MEDEIROS GALVAO (045.694.444-31) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

CO-AUTOR: RICARDO HUMBERTO DE MIRANDA FELIX (047.906.254-43) 

CO-AUTOR: ROBERTO MORENO MENDONCA (051.288.194-42) 

CO-AUTOR: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68) 
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CÓDIGO: SB0024 

TÍTULO: KODAMAEA (PICHIA) HOMERI EM PACIENTE PEDIÁTRICO 

INTERNADO NO HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES -NATAL : UMA 

CONTRIBUIÇÃO À LITERATURA INTERNACIONAL 

ALUNO: RENATO MELO TORRES (065.553.534-90) 

ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 

CO-AUTOR: JADSON DUQUE DE BARROS (023.996.164-13) 

CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 

CO-AUTOR: FERNANDA JANAINA SILVA ARAUJO (011.876.574-41) 

 
CÓDIGO: SB0033 

TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS CAUSAS EXTERNAS EM VÍTIMAS 

INTERNADAS NO PRONTO SOCORRO CLÓVIS SARINHO, NATAL/RN 

ALUNO: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (044.138.044-14) 

ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 

CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (027.412.874-81) 

 
CÓDIGO: SB0040 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE GRACILARIA CAUDATA (J.AGARDH) E ARTEMIA 

FRANCISCANA (KELLOGG, 1906) NO TRATAMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE 

DE CULTIVO DE CAMARÃO. 

ALUNO: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO (059.421.214-60) 

ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (182.380.504-30) 

CO-AUTOR: THIAGO GABAN TRIGUEIRO (786.993.122-53) 

CO-AUTOR: LEYLA PRICILHA MAIA SOUZA (050.044.264-90) 

CO-AUTOR: MARCELLA ARAÚJO DO AMARAL CARNEIRO (011.847.484-70) 

 
CÓDIGO: SB0048 

TÍTULO: AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ESTABELECIDAS ENTRE A EQUIPE 

DE ENFERMAGEM E OS PACIENTES: A VISÃO DE QUEM RECEBE O CUIDADO. 

ALUNO: ISABELE DOS ANJOS PAIVA (048.092.054-01) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 

 
CÓDIGO: SB0049 

TÍTULO: GELÉIAS DE UMBU, CAJÁ E DA FRUTA DO CACTO - ELABORAÇÃO E 

ANÁLISE SENSORIAL 

ALUNO: BIANCA DA CUNHA JACOME (047.903.934-88) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

 
CÓDIGO: SB0057 

TÍTULO: CONSERVAÇÃO IN VITRO DE TAMAREIRA VIA CULTURA DE 

EMBRIÃO ZIGÓTICO 

ALUNO: EMERSON DE MEDEIROS SOUSA (049.694.454-19) 

ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (466.099.544-53) 
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CÓDIGO: SB0062 

TÍTULO: ANÁLISE DO INFUSO HIPOGLICEMIANTE DAS FOLHAS DA 

BAUHINIA MONANDRA QUANTO À SUA GENOTOXICIDADE E AOS SEUS 

CONSTITUINTES QUÍMICOS. 

ALUNO: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (053.127.214-17) 

ORIENTADOR: ANA CONCEICAO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (851.285.624-

68) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

 
CÓDIGO: SB0065 

TÍTULO: HISTOLOGIA DE CAULE E RAIZ DE PLANTAS DE JATROPHA CURCAS 

L. SAUDÁVEIS E SOB APLICAÇÃO DE INSETICIDA. 

ALUNO: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA (057.461.184-35) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

 
CÓDIGO: SB0067 

TÍTULO: EFEITO DA SINVASTATINA NA SEPSE ABDOMINAL DE RATOS 

DIABÉTICOS 

ALUNO: DANIEL TORRES JACOME (056.436.524-63) 

ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 

CO-AUTOR: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (056.728.754-83) 

CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (916.193.004-00) 

 
CÓDIGO: SB0069 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RETINOL EM LEITE DE VACA “IN 

NATURA” 

ALUNO: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO (060.671.694-79) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES    

CO-AUTOR: DANIELLE SOARES BEZERRA (033.789.884-79) 

CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (049.762.384-66) 

 
CÓDIGO: SB0071 

TÍTULO: NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL 

ALUNO: THALES ANTONIO SOUZA FERNANDES LOPES (074.259.974-44) 

ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (033.709.254-00) 

 
CÓDIGO: SB0074 

TÍTULO: EXPERIÊNCIA ESTUDANTIL NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS) EM SANTA CRUZ/RN 

ALUNO: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 

CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 
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CÓDIGO: SB0075 

TÍTULO: MULHERES NO CLIMATÉRIO: O QUE ELAS CONHECEM NESTA FASE 

DE SUAS VIDAS 

ALUNO: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 

CO-AUTOR: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01) 

 
CÓDIGO: SB0080 

TÍTULO: EVOLUÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA, VOLUMES 

PULMONARES EM PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE GASTROPLASTIA E SUA 

RELAÇÃO COM IMC E RCQ 

ALUNO: POLLYANNA I PEIXOTO GOUVEIA GOMES (036.036.344-03) 

ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (444.560.424-00) 

 
CÓDIGO: SB0086 

TÍTULO: CARACTERÍSTICA MACROSCÓPICA DO DESENVOLVIMENTO 

GONADAL DA TAINHA, MUGIL CUREMA (VALENCIENNES,1836) 

(OSTEICHTHYES: MUGILIDAE) NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE NATAL, RN. 

ALUNO: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (059.112.044-52) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72) 

CO-AUTOR: EUDRIANO FLORENCIO DOS S COSTA (056.215.714-01) 

 
CÓDIGO: SB0088 

TÍTULO: VISITA DOMICILIÁRIA E HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM A UM IDOSO PORTADOR DE MAL DE ALZHEIMER: 

EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES 

ALUNO: TAISE TERESA MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.158.934-28) 

ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44) 

CO-AUTOR: CLARISSA LUCIO MATIAS RIBEIRO (011.728.604-40) 

CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 

CO-AUTOR: CAMILA SILVEIRA NOBRE (054.873.624-32) 

 
CÓDIGO: SB0089 

TÍTULO: CULTURA DE MOVIMENTO E O DESENHO ANIMADO NOVAS 

VISIBILIDADES DO CORPO 

ALUNO: RANIQUELE DA SILVA BEZERRA (011.972.134-14) 

ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (566.130.674-15) 

 
CÓDIGO: SB0091 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE TRÊS VARIEDADES DE CANA DE 

AÇUCAR NA ENBRIOGÊNESE SOMÁTICA 

ALUNO: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50) 

ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 

CO-AUTOR: ISABELE ARAGAO GOMES (062.396.494-57) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA FRANCO MARQUES (010.199.154-12) 
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CÓDIGO: SB0093 

TÍTULO: FENOLOGIA DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS CONSUMIDAS POR GRUPOS 

DE SAGÜIS (CALLITRIX JACCHUS) NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO 

NATAL/RN 

ALUNO: JOSE DENILSON DE PAULA ARAUJO (069.238.164-32) 

ORIENTADOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (778.496.804-30) 

CO-AUTOR: ANNE KARINE SILVA CARVALHO (074.397.984-22) 

CO-AUTOR: JESSICA DE PAIVA BEZERRA (058.600.384-37) 

 
CÓDIGO: SB0107 

TÍTULO: LIVONECA REDMANNI E CYMOTHOA SP. (ISOPODA: CYMOTHOIDAE) 

PARASITOS DO PALOMBETA, CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS LINNAEUS 

(OSTHEICHTHYES, CARANGIDAE) NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, 

RN 

ALUNO: EUDRIANO FLORENCIO DOS S COSTA (056.215.714-01) 

ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72) 

CO-AUTOR: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (059.112.044-52) 

 
CÓDIGO: SB0111 

TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA CICLOXIGENASE-2 E P53 EM 

CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 

ALUNO: FRANCISCO CANINDE DA SILVA TRINDADE (013.161.974-84) 

ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 

 
CÓDIGO: SB0113 

TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL APLICADOS 

NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO CORANTE DA ACEROLA. 

ALUNO: MAYARA DE OLIVEIRA LESSA (061.085.244-21) 

ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (117.214.563-68) 

CO-AUTOR: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (875.468.254-15) 

CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (140.860.344-68) 

 
CÓDIGO: SB0116 

TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE PRATOS PRONTOS PRODUZIDOS NA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

ALUNO: TATHIANNE AMANDA CORTEZ XAVIER PEIXOTO (012.170.864-04) 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (060.500.263-00) 

CO-AUTOR: MONIQUE SILVEIRA ROSA (029.898.344-35) 

 
CÓDIGO: SB0118 

TÍTULO: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: O UNIVERSO SIMBÓLICO DAS 

PRÁTICAS EM BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA. 

ALUNO: JOAO BATISTA COSME DE SOUZA JUNIOR (052.803.694-70) 

ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (154.957.284-91) 

CO-AUTOR: ANA CLAUDIA CARDOZO CHAVES (055.487.014-28) 

CO-AUTOR: JULIANE COSTA ALVES    

CO-AUTOR: FRANCISCA FLORA DE OLIVEIRA LEITE (057.810.494-60) 
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CÓDIGO: SB0123 

TÍTULO: ISOLAMENTO DE LECTINAS DO FUNGO PHALLUS INDUSIATUS 

ALUNO: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (055.993.104-26) 

ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 

CO-AUTOR: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (010.125.893-31) 

CO-AUTOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20) 

CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA (056.352.744-71) 

 
CÓDIGO: SB0126 

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MENINGITES BACTERIANAS AGUDAS 

NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA DOENÇAS INFECCIOSAS GISELDA 

TRIGUEIRO EM NATAL, RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: ALINE MACEDO PINHEIRO (061.646.674-96) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: WALLACE ANDRINO DA SILVA    

CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (012.545.014-10) 

CO-AUTOR: RONEY S. COIMBRA (719.792.636-04) 

 
CÓDIGO: SB0129 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE: EXPERÊNCIA DE ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM NO ACONSELHAMENTO DAS DST/AIDS. 

ALUNO: ANNA LIVIA DE MEDEIROS DANTAS (064.892.124-71) 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 

CO-AUTOR: SARAH GABRIEL FREIRE (067.513.384-06) 

CO-AUTOR: CLARISSA LUCIO MATIAS RIBEIRO (011.728.604-40) 

CO-AUTOR: TAISE TERESA MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.158.934-28) 

 
CÓDIGO: SB0130 

TÍTULO: ANATOMIA DO TUBO DIGESTÓRIO DAS TARTARUGAS MARINHAS 

ALUNO: MARCELA DOS SANTOS MAGALHAES (049.770.054-90) 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (035.979.594-31) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (305.244.744-00) 

CO-AUTOR: ARMANDO JOSÉ BARSANTE SANTOS (051.823.986-11) 

 
CÓDIGO: SB0135 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIACETILCOLINESTERÁSICA DE 

EXTRATOS DE CROTON URUCURANA E HETEROPTEYS APHRODISIACA 

ALUNO: FERNANDO MARLISSON DE QUEIROZ (055.956.384-19) 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (030.650.396-48) 

CO-AUTOR: ADRIANA DE SA ROCHA PIRES    

CO-AUTOR: DEBORAH MUNIQUE NOGUEIRA DE SOUSA (061.331.234-19) 

CO-AUTOR: RAFAELLA NAYARA ANDRADE MARINHO (061.202.444-09) 
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CÓDIGO: SB0145 

TÍTULO: INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO DA RETINOPATIA DA 

PREMATURIDADE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (HUOL) 

ALUNO: CINTIA GLENDA FREITAS BESSA (050.117.254-80) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE HENRIQUE BEZERRA GOMES (785.953.804-06) 

CO-AUTOR: HELIDA MACHADO CUNHA (012.584.544-83) 

CO-AUTOR: WALLACE ANDRINO DA SILVA    

CO-AUTOR: ALINE MACEDO PINHEIRO (061.646.674-96) 

 
CÓDIGO: SB0147 

TÍTULO: ESTUDO DA BIODISPONIBILIDADE DOS ANTI-CONVULSIVANTES: 

UMA CONTRIBUIÇÃO À FARMACOVIGILÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

ALUNO: INARA DANTAS DA SILVA (046.008.814-94) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

CO-AUTOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (379.639.534-15) 

CO-AUTOR: KATARINA MELO CHAVES (011.968.174-99) 

CO-AUTOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 

 
CÓDIGO: SB0151 

TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM DO BAGAÇO DE CAJÁ 

ALUNO: ANTONIA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA (060.151.394-04) 

ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (078.678.244-72) 

CO-AUTOR: ANDREIA SOUTO DA SILVA (033.788.984-88) 

CO-AUTOR: LUZIANY ADYJA DA COSTA FREIRE    

CO-AUTOR: JEANNY SOUTO DE OLIVEIRA SOUZA (008.230.694-00) 

 
CÓDIGO: SB0154 

TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE UM INIBIDOR DE PROTEINASE SERÍNICA DO TIPO 

KUNITZ DE SEMENTES DE CROTALARIA PALLIDA COM ATIVIDADE PARA 

ELASTASE DE NEUTRÓFILOS HUMANOS. 

ALUNO: IBSON LUCAS DE LYRA (056.352.744-71) 

ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 

CO-AUTOR: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (055.993.104-26) 

CO-AUTOR: JACY MARIA DE SOUZA LIMA LIA FOOK (262.135.594-34) 

CO-AUTOR: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (010.125.893-31) 

 
CÓDIGO: SB0156 

TÍTULO: BIODISTRIBUIÇÃO DO PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) EM 

RATOS COM MODELO EXPERIMENTAL DE SÍNDROME DO INTESTINO CURTO. 

ALUNO: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (056.728.754-83) 

ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 

CO-AUTOR: DANIEL TORRES JACOME (056.436.524-63) 
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CÓDIGO: SB0158 

TÍTULO: O EFEITO DA SALINIDADE NA COMPOSIÇÃO DE AÇÚCARES E A 

ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DOS POLISSACARÍDEOS DA ALGA CAULERPA 

CUPRESOIDES 

ALUNO: DIEGO DE ARAUJO SABRY (052.345.174-11) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 

CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 

CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (010.719.184-94) 

CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (021.340.034-05) 

 
CÓDIGO: SB0161 

TÍTULO: SAÚDE DA COMUNIDADE: PERFIL VACINAL DE CRIANÇAS DE UMA 

ESCOLA MUNICIPAL EM PARQUE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE 

PARNAMIRIM/RN 

ALUNO: CLARISSA LUCIO MATIAS RIBEIRO (011.728.604-40) 

ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 

CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 

CO-AUTOR: TAISE TERESA MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.158.934-28) 

CO-AUTOR: ANNA LIVIA DE MEDEIROS DANTAS (064.892.124-71) 

 
CÓDIGO: SB0164 

TÍTULO: MONITORAMENTO AMBIENTAL VEGETAL ATRAVÉS DA ANÁLISE 

DE ABORTO DE PÓLEN EM TORNO DO PÓLO PETROQUÍMICO DO ESTADO 

ALUNO: JANA DARA FREIRES DE QUEIROZ (045.423.254-31) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

 
CÓDIGO: SB0165 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DO CLIMATÉRIO EM MULHERES 

RURAIS E URBANAS NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (036.766.984-60) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 

CO-AUTOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 

CO-AUTOR: THIAGO DEMETRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA    

CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE    

 
CÓDIGO: SB0166 

TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA ANÁLISE MULTIFATORIAL DE 

SUA REPETIÇÃO. 

ALUNO: ADALA NAYANA DE SOUSA MATA (008.512.384-67) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: CAROLINE ARAUJO LEMOS (060.957.854-56) 

CO-AUTOR: CAMOMILA LIRA FERREIRA (011.957.114-50) 

CO-AUTOR: LILIANE PEREIRA BRAGA (055.034.454-30) 

 
CÓDIGO: SB0171 

TÍTULO: ASPECTOS ÉTICOS E HUMANIZAÇÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

PERCEPÇÕES DE CONCLUINTES DA GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

ALUNO: EMELINE DAS NEVES DE ARAUJO LIMA (056.825.314-00) 

ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA (301.193.084-87) 
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CÓDIGO: SB0172 

TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DA CERA FOLIAR EPICUTICULAR E O 

PADRÃO TECIDUAL DE JATROPHA CURCAS (EUPHORBIACEAE) SOB 

APLICAÇÃO DE INSETICIDA. 

ALUNO: DAYANA MELO TORRES (058.802.834-70) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

 
CÓDIGO: SB0174 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE OXIDATIVA DA FARINHA OBTIDA A 

PARTIR DE RESÍDUOS (CEFALOTÓRAX) DO BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO 

LITOPENAEUS VANNAMEI 

ALUNO: FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA (048.394.504-80) 

ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA (966.611.354-68) 

CO-AUTOR: NELY HOLLAND (581.736.766-15) 

CO-AUTOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO 

(876.586.744-00) 

 
CÓDIGO: SB0177 

TÍTULO: VERIFICAÇÃO DO EFEITO DE CAMPO MAGNÉTICO NO PROCESSO DE 

ADSORÇÃO DE DOXORRUBICINA EM PARTÍCULAS DE MAGNETITA 

ALUNO: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 

ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 

CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74) 

 
CÓDIGO: SB0178 

TÍTULO: MORFOLOGIA DA TUBA UTERINA E ÚTERO DE CABRAS AO LONGO 

DO CICLO ESTRAL 

ALUNO: KEYLLE DE SOUSA BRITO (063.590.084-08) 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (035.979.594-31) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (305.244.744-00) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA MARINHO MIRANDA    

 
CÓDIGO: SB0180 

TÍTULO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES 

INTERNADOS EM HOSPITAIS PÚBLICOS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

NATAL-RN E SEUS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 

ALUNO: FABIO ANDREY DA COSTA ARAUJO (012.995.044-00) 

ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA COSTA OLIVEIRA 

(423.133.844-20) 

CO-AUTOR: ANNE GABRIELLE SILVA DA NOBREGA (065.609.994-16) 

CO-AUTOR: MERCIA JUSSARA DA SILVA CUNHA (061.524.044-52) 

CO-AUTOR: LAILSON SILVA DE LIMA    
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CÓDIGO: SB0182 

TÍTULO: SELEÇÃO E TREINAMENTO DE UM PAINEL SENSORIAL PARA 

AVALIAÇÃO DE HAMBÚRGUER 

ALUNO: EDIANE MARIA GOMES RIBEIRO (009.448.934-30) 

ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES 

DAMASCENO (876.586.744-00) 

CO-AUTOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA (966.611.354-68) 

 
CÓDIGO: SB0186 

TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DO COMPORTAMENTO DO MOCÓ 

(KERODON RUPESTRIS) EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO 

ALUNO: HENRIQUE JAMES (011.743.464-77) 

ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (108.450.544-49) 

 
CÓDIGO: SB0188 

TÍTULO: O NÚCLEO PARAVENTRICULAR DO TÁLAMO DO MOCÓ (KERODON 

RUPESTRIS) 

ALUNO: RENATA BEZERRA DUARTE (058.227.154-19) 

ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04) 

CO-AUTOR: TWYLA BARROS DE SOUSA (068.056.324-55) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BEZERRA DE PONTES (043.707.384-07) 

CO-AUTOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 

 
CÓDIGO: SB0189 

TÍTULO: ANÁLISE DA SAÚDE PSÍQUICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO 

HOSPITAL DE PEDIATRIA 

ALUNO: PRISCILLA CRISTHINA BEZERRA DE ARAUJO (054.606.514-76) 

ORIENTADOR: EULALIA MARIA CHAVES MAIA (181.129.004-34) 

CO-AUTOR: TABITA AIJA SILVA MOREIRA (056.576.884-06) 

CO-AUTOR: LUCIANA CARLA BARBOSA DE OLIVEIRA TRINDADE (875.975.864-

34) 

 
CÓDIGO: SB0194 

TÍTULO: AFERENCIA ÓPTICA E MAPEAMENTO DA PRESENÇA DE 

ENCEFALINA, ACETILCOLINA E SUBSTÂNCIA P NO NÚCLEO PARABRAQUIAL 

DO SAGUI (CALLITHRIX JACCHUS). 

ALUNO: ROVENA CLARA GALVAO J ENGELBERTHH (051.896.194-00) 

ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 

CO-AUTOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (058.227.154-19) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BEZERRA DE PONTES (043.707.384-07) 
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CÓDIGO: SB0195 

TÍTULO: ESTUDO CONTROLADO DA EFICÁCIA DO USO CLÍNICO DA 

DEXAMETASONA NA REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE ASSOCIADA À 

SÍNDROME HELLP 

ALUNO: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (852.856.684-68) 

ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 

(704.107.984-87) 

CO-AUTOR: MANOELLA DO MONTE ALVES (055.365.624-44) 

CO-AUTOR: VINICIUS FERNANDES ARAUJO (034.122.824-99) 

CO-AUTOR: BRENO VICTOR TOMAZ GALVAO (049.671.584-47) 

 
CÓDIGO: SB0196 

TÍTULO: PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A AMINIORREXE 

PREMATURA E SUA RELAÇÃO COM O TIPO DE PARTO (NORMAL OU 

CESARIANA) EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

(RN)/BRASIL, DE 2002 A 2004. 

ALUNO: ROBERTO DIEGO ALVES DE ARAUJO (050.777.524-43) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

CO-AUTOR: SUERBESON ANDRADE DA ROCHA (011.860.314-09) 

CO-AUTOR: JOAO BRAZ DA SILVA BEZERRA    

CO-AUTOR: SERGIO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA (050.232.534-81) 

 
CÓDIGO: SB0197 

TÍTULO: MARCADORES NEUROQUÍMICOS PARA O NÚCLEO PRÉ-

GENICULADO DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS): NEUN, NEUROPEPETÍDEO Y 

E ENCEFALINA, SOB UMA ABORDAGEM IMUNOHISTOQUÍMICA. 

ALUNO: ANDRE LUIZ BEZERRA DE PONTES (043.707.384-07) 

ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 

CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31) 

CO-AUTOR: RAYANE BARTIRA SILVA DO NASCIMENTO (051.552.884-60) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (058.227.154-19) 

 
CÓDIGO: SB0199 

TÍTULO: INIBIDORES PROTÉICOS VEGETAIS E SUA AÇÃO SOBRE A ELASTASE 

DE NEUTRÓFILOS HUMANOS 

ALUNO: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (010.125.893-31) 

ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 

CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA (056.352.744-71) 

CO-AUTOR: JACY MARIA DE SOUZA LIMA LIA FOOK (262.135.594-34) 

CO-AUTOR: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (055.993.104-26) 

 
CÓDIGO: SB0206 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA FARINHA OBTIDA A 

PARTIR DOS RESÍDUOS (CEFALOTÓRAX) DO BENEFICIAMENTO DO 

CAMARÃO. 

ALUNO: CHRISTIENE OLIVEIRA MARQUES (049.877.584-40) 

ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES 

DAMASCENO (876.586.744-00) 

CO-AUTOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA (966.611.354-68) 
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CÓDIGO: SB0211 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES EXTRAÍDAS DO 

MÚSCULO E DA CABEÇA DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI 

ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58) 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 

CO-AUTOR: JOÃO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 

CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 

CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (010.025.474-82) 

 
CÓDIGO: SB0214 

TÍTULO: CINÉTICA EXPERIMENTAL DA OXIDAÇÃO ÚMIDA DE EFLUENTES 

DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA DE CAJU EMPREGANDO 

CATALISADORES METÁLICOS SUPORTADOS COM POTÁSSIO 

ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (044.123.984-63) 

ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 

 
CÓDIGO: SB0215 

TÍTULO: ALTERAÇÕES NOS MECANISMOS DE DEFESA ANTIOXIDANTE 

(ENZIMAS E MOLÉCULAS) DE PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE 

ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAUJO SILVA (046.482.014-69) 

ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (792.215.214-00) 

 
CÓDIGO: SB0217 

TÍTULO: ESTUDOS MORFO-ANATÔMICOS DE ÓRGÃOS DE RESERVA DE 

POUTERIA GRANDIFLORA E OPERCULINA MACROCARPA EM ÁREAS 

NATURAIS DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ARTHUR SERGIO CAVALCANTI DE FRANCA (063.270.684-80) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

 
CÓDIGO: SB0219 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO CICLO VIGÍLIA-SONO (CVS) EM 

ADOLESCENTES DURANTE AS FÉRIAS E NAS VOLTAS ÀS AULAS. 

ALUNO: ALINE SILVA BELISIO (058.817.894-23) 

ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (619.036.804-25) 

CO-AUTOR: CLARICE RAQUEL GOUVEIA COELHO (045.307.314-05) 

CO-AUTOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (875.911.894-68) 

 
CÓDIGO: SB0220 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS NÍVEIS DE GLICOSE NA SALIVA 

E GLICEMIA CAPILAR EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 1 

ALUNO: PAULO HEMERSON DE MORAES (012.773.054-04) 

ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53) 

CO-AUTOR: FERNANDO RAFAEL HORTENCIO DA COSTA (043.573.944-14) 

CO-AUTOR: SERGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (663.989.084-49) 

CO-AUTOR: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (045.013.094-07) 
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CÓDIGO: SB0226 

TÍTULO: IMPACTOS ANTRÓPICOS E USO DOS RECURSOS NATURAIS EM 

FRAGMENTOS DE MANGUEZAL NO LITORAL SETENTRIONAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: DIOGENES FELIX DA SILVA COSTA (058.655.844-64) 

ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (094.631.864-68) 

CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (052.478.404-37) 

CO-AUTOR: MILTON ARAÚJO DE LUCENA FILHO (037.485.634-69) 

 
CÓDIGO: SB0228 

TÍTULO: CONSTIPAÇÃO CRÔNICA FUNCIONAL E INFECÇÃO DO TRATO 

URINÁRIO EM CRIANÇA: UMA VERDADEIRA ASSOCIAÇÃO? 

ALUNO: JALES CLEMENTE (046.176.074-63) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

CO-AUTOR: LAURO VIRGILIO DE SENA (107.459.634-04) 

CO-AUTOR: ROSANE COSTA GOMES (315.836.954-00) 

 
CÓDIGO: SB0230 

TÍTULO: PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DE PACIENTES COM DISTROFIA 

MUSCULAR DE DUCHENNE E A CORRELAÇÃO ENTRE FISIOTERAPIA E 

INCLUSÃO EDUCACIONAL 

ALUNO: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (056.322.304-90) 

ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (396.617.414-68) 

CO-AUTOR: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 

CO-AUTOR: DAYSE ALEIXO BEZERRA (060.453.724-76) 

 
CÓDIGO: SB0232 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES VEGETAIS ARBÓREAS 

DISTRIBUÍDAS AO LONGO DAS TRILHAS SERRANAS NA RESERVA 

PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL STOESSEL DE BRITTO, JUCURUTU, 

RN 

ALUNO: MYCARLA MIRIA ARAUJO DE LUCENA (053.288.394-20) 

ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (094.631.864-68) 

CO-AUTOR: LENINE AZEVEDO DE SOUZA (057.146.294-42) 

CO-AUTOR: DIOGENES FELIX DA SILVA COSTA    

CO-AUTOR: ALAN DE ARAUJO ROQUE (011.727.544-11) 

 
CÓDIGO: SB0233 

TÍTULO: HORTO DE ESPÉCIES NATIVAS DA CAATINGA HIPERXERÓFILA DO 

SERIDÓ POTIGUAR 

ALUNO: LENINE AZEVEDO DE SOUZA (057.146.294-42) 

ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (094.631.864-68) 

CO-AUTOR: MYCARLA MIRIA ARAUJO DE LUCENA    

CO-AUTOR: ALAN DE ARAUJO ROQUE (011.727.544-11) 

CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (052.478.404-37) 
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CÓDIGO: SB0236 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO MINI-EXAME 

DO ESTADO MENTAL EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO: UM ESTUDO PILOTO 

ALUNO: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 

ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (008.471.014-44) 

CO-AUTOR: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA    

CO-AUTOR: DAYSE ALEIXO BEZERRA (060.453.724-76) 

CO-AUTOR: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91) 

 
CÓDIGO: SB0240 

TÍTULO: A AFETIVIDADE CORPORALIZADA: PARA UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA DO SER 

ALUNO: SEBASTIAO JACINTO DOS SANTOS (814.005.784-34) 

ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (188.226.654-49) 

 
CÓDIGO: SB0241 

TÍTULO: O COTIDIANO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO: DA TEORIA A 

PRATICA. 

ALUNO: VITOR TOSCANO BARBOSA (054.324.294-38) 

ORIENTADOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (168.026.674-87) 

CO-AUTOR: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (058.562.224-82) 

 
CÓDIGO: SB0244 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA NA 

OBTENÇÃO DE TOMATES SECOS 

ALUNO: JOSENEIDE SILVA (035.050.804-62) 

ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (075.385.964-53) 

CO-AUTOR: JOSINEUMA SILVA    

 
CÓDIGO: SB0252 

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: FABIANO LEITE DANTAS (051.922.984-31) 

ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (086.149.384-20) 

 
CÓDIGO: SB0259 

TÍTULO: DIVERSIDADE E ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO DUNAR DO PARQUE 

ESTADUAL DUNAS DO NATAL, NATAL, RN – ESTUDO PRELIMINAR 

ALUNO: EDUARDO QUEIROZ DE LIMA (052.519.634-08) 

ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (776.911.138-20) 

 
  

14 de 72



CÓDIGO: SB0264 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MACROSCÓPICA DE MICROEMULSÕES EM GEL 

PARA USO OFTALMOLÓGICO 

ALUNO: MARIA IZABEL PRISCILA DE ARAUJO MEDEIROS (068.737.834-63) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 

CO-AUTOR: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (009.850.414-20) 

CO-AUTOR: FERNANDA DO COUTO BRASIL (069.293.594-08) 

 
CÓDIGO: SB0266 

TÍTULO: A ZONA INCERTA DO SAGUI (CALLITHRIX JACCHUS): PROJEÇÃO 

RETINIANA E CARACTERIZAÇÃO NEUROQUÍMICA 

ALUNO: RAISSA RODRIGUES DE LIMA (009.663.974-10) 

ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 

CO-AUTOR: ROVENA CLARA GALVAO J ENGELBERTHH (051.896.194-00) 

CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (058.227.154-19) 

CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BEZERRA DE PONTES (043.707.384-07) 

 
CÓDIGO: SB0267 

TÍTULO: DETECÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

ECLAMPSIA: ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

ALUNO: ANA ECILA QUEIROS FLORENCIO (061.613.564-57) 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA (429.971.864-04) 

CO-AUTOR: AMANDA PEREIRA GOMES (058.042.654-82) 

CO-AUTOR: ANA ELOISA P TORQUATO DE MESQUITA (058.759.414-48) 

 
CÓDIGO: SB0268 

TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS DO 

CAMARÃO MARINHO FARFANTEPENAEUS SUBTILIS. 

ALUNO: BIANCA DE PAIVA UMBELINO GOMES (034.639.054-00) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (094.539.974-04) 

 
CÓDIGO: SB0272 

TÍTULO: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) DA 

PRAIA DO MEIO E PRAIA DO FORTE (NATAL-RN) 

ALUNO: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-

00) 

CO-AUTOR: INGRID MEDEIROS BEZERRA (011.751.374-13) 

 
CÓDIGO: SB0274 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES ISOLADAS DO MOLUSCO THAIS 

HAEMASTOMA 

ALUNO: OLAVO JOSE MARTINS DE CASTRO FILHO (044.322.144-81) 

ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 

CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 
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CÓDIGO: SB0276 

TÍTULO: FLORA DO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR: CONVOLVULACEAE 

JUSS. 

ALUNO: ANTONIELA MORAIS MARINHO (075.825.234-07) 

ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

 
CÓDIGO: SB0277 

TÍTULO: INVENTÁRIO DOS DIPTERA CULICIDAE ASSOCIADOS AO 

FITOTELMO DE BROMELIÁCEAS NO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS 

COSTEIRAS, NATAL, RN 

ALUNO: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (716.993.172-91) 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 

CO-AUTOR: MARCEL SERRA COELHO (948.568.423-15) 

 
CÓDIGO: SB0281 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

ACERCA DA UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA. 

ALUNO: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (054.548.004-30) 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

 
CÓDIGO: SB0282 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES HOSPITALARES 

NOS MUNICÍPIOS DE NATAL E MOSSORÓ, RN, ACERCA DA UTILIZAÇÃO DOS 

RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA 

ALUNO: HAMILTON LEANDRO PINTO DE ANDRADE (769.228.123-87) 

ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

 
CÓDIGO: SB0286 

TÍTULO: A PERDA AUDITIVA INDUZIDA PELO RUÍDO (PAIR) NA FORMAÇÃO 

ODONTOLÓGICA: CONHECIMENTOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO 

ALUNO: HERIBERTO DE SOUZA AGUIAR (013.201.824-10) 

ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (140.761.524-68) 

CO-AUTOR: JULIANA BANDEIRA E SILVA (012.053.951-99) 

CO-AUTOR: BIANCA OLIVEIRA TORRES (035.270.084-03) 

 
CÓDIGO: SB0287 

TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM VINHOS DE JABUTICABA: 

COMPARAÇÃO COM VINHOS DE UVA 

ALUNO: JOANNA DE ANGELIS DA COSTA BARROS (047.115.764-36) 

ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (479.541.833-00) 

 
CÓDIGO: SB0289 

TÍTULO: A CAPACITAÇÃO DOS GERENTES DE ENFERMAGEM DOS HOSPITAIS 

PRIVADOS DA CIDADE DE NATAL/RN: DESVENDANDO UMA REALIDADE. 

ALUNO: EURIDES ARAUJO BEZERRA DE MACEDO (055.964.634-85) 

ORIENTADOR: MILDRED NEGREIROS BEZERRA DE MELO (293.023.154-87) 

CO-AUTOR: JACINTA MARIA MORAIS FORMIGA (108.411.054-72) 
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CÓDIGO: SB0290 

TÍTULO: ABUNDÂNCIA DE POLIQUETAS ASSOCIADOS AO BANCO DE 

BRACHIDONTES SP. (MOLLUSCA, BIVALVIA) E SUA RELAÇÂO COM OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS DA PRAIA DO MEIO – NATAL/RN 

ALUNO: THAISE SOUSA DA SILVA (012.274.864-64) 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 

CO-AUTOR: RAISSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHAES (009.854.794-18) 

CO-AUTOR: MARTIN LINDSEY CHRISTOFFERSEN (004.147.328-04) 

 
CÓDIGO: SB0291 

TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DAS CRISES EPILÉPTICAS EM CRIANÇAS COM 

HIDROCEFALIA COM OU SEM DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL E 

FATORES RELACIONADOS 

ALUNO: RAIMUNDO FRANCISCO AMORIM JUNIOR (064.604.794-96) 

ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 

CO-AUTOR: RODRIGO DE HOLANDA MENDONCA    

CO-AUTOR: ABDIEL DE LIRA ROLIM (064.671.014-13) 

CO-AUTOR: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (064.451.714-00) 

 
CÓDIGO: SB0294 

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DOS PADRÕES SOCIOECONÔMICO DE MÃES 

PRIMIPARAS NO SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO. 

ALUNO: VALERIA JANE JACOME FERNANDES (053.104.634-61) 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 

CO-AUTOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 

 
CÓDIGO: SB0295 

TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE UM PROTOCOLO PARA TRANSFORMAÇÃO 

DE TOMATEIRO UTILIZANDO O SISTEMA AGROBACTERIUM 

ALUNO: TAULLI BRAGA LIMA (716.708.901-04) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

 
CÓDIGO: SB0297 

TÍTULO: ANÁLISE DE CDNAS HOMÓLOGOS PARA A 3-METIL-ADENINA-DNA-

GLICOSILASE DE CANA-DE-AÇÚCAR 

ALUNO: ADILSON SILVA DA TRINDADE (053.680.644-62) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

 
CÓDIGO: SB0304 

TÍTULO: PERSPECTIVAS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS EMULSIONADOS 

PARA TERAPIA GÊNICA 

ALUNO: MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM (061.476.634-61) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO (035.055.584-27) 
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CÓDIGO: SB0310 

TÍTULO: EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE SONO NA ESQUIVA DISCRIMINATIVA EM 

LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO 

ALUNO: BARBARA CUSTODIO (065.498.324-03) 

ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 

CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (074.348.654-40) 

CO-AUTOR: VALÉRIA FERNANDES DE SOUZA (031.278.056-75) 

CO-AUTOR: MONIQUE RAQUEL COSTA GODINHO (881.998.513-68) 

 
CÓDIGO: SB0315 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS AUTOMÁTICO E 

MANUAL DE CONTAGEM DE PLAQUETAS 

ALUNO: THYAGO ALEXANDRE DE MENDONCA MARQUES (056.034.364-76) 

ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 

 
CÓDIGO: SB0317 

TÍTULO: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA COMO TEMA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS EM ESCOLAS DE ENSINO 

MÉDIO 

ALUNO: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (008.541.644-48) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-

00) 

CO-AUTOR: ALINE DE SOUZA AMORIM (012.166.734-03) 

CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07) 

 
CÓDIGO: SB0321 

TÍTULO: ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM RECÉM-NASCIDOS DE 

MUITO BAIXO PESO AO NASCER (RNMBP) NO PRIMEIRO RETORNO 

AMBULATORIAL APÓS A ALTA HOSPITALAR. 

ALUNO: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDAO (012.582.264-21) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

 
CÓDIGO: SB0322 

TÍTULO: FREQÜÊNCIA DE DIARRÉIAS EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO 

ANOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE EM NATAL-RN 

ALUNO: TALITA TORRES FARIAS DE MEDEIROS (052.053.274-05) 

ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA (429.971.864-04) 

CO-AUTOR: DENYSE SANTOS DO NASCIMENTO (030.565.764-07) 

CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA (474.483.694-15) 

CO-AUTOR: REGINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA (055.780.814-60) 

 
CÓDIGO: SB0323 

TÍTULO: ESTUDO DA PERMEAÇÃO TRANSCUTÂNEA DE FÁRMACOS 

INDUZIDO POR CAMPO MAGNÉTICO 

ALUNO: BARBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO (045.565.134-56) 

ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 

CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 

CO-AUTOR: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (046.186.814-89) 

CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 
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CÓDIGO: SB0326 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANDIDA SPP. EM RECÉM-NASCIDOS 

PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO 

ALUNO: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (045.013.094-07) 

ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53) 

CO-AUTOR: RUBENS CARDOZO DE CASTRO JUNIOR    

CO-AUTOR: PATRICIA GOMES BARBOSA (055.880.644-96) 

CO-AUTOR: DIANA FERREIRA GADELHA (065.587.304-05) 

 
CÓDIGO: SB0328 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DNA DE PLEÓPODO E HEMOLINFA 

PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 

ALUNO: LUCIANA DE CASTRO MEDEIROS (048.824.564-86) 

ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67) 

CO-AUTOR: ALINE ROCHA DE PAIVA (010.875.034-50) 

CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO R DE OLIVEIRA (033.963.864-85) 

CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (035.246.574-35) 

 
CÓDIGO: SB0333 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS MUTAGÊNICO E CITOTÓXICO INDUZIDOS 

PELO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS 

ALUNO: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO (061.505.374-20) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02) 

 
CÓDIGO: SB0334 

TÍTULO: DETECÇÃO E ISOLAMENTO DE CARBOIDRASES ALVOS NO 

HOMOGENATO INTESTINAL DE LARVAS DE PLODIA INTERPUNCTELLA 

(HűBNER) 

ALUNO: JOELMA CHRISTIANE MAIA PITANGA (046.988.384-79) 

ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 

 
CÓDIGO: SB0346 

TÍTULO: BANCO DE DADOS DO HERBÁRIO UFRN 

ALUNO: ROSALY DE ARAUJO COSTA (011.850.424-07) 

ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

 
CÓDIGO: SB0350 

TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DA PCR PARA O DIAGNÓSTICO DA 

HEPATOPANCREATITE NECROSANTE (NHP) EM CAMARÕES LITOPENAEUS 

VANNAMEI E PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO EM FAZENDAS DO RIO GRANDE 

DO NORTE. 

ALUNO: ALINE ROCHA DE PAIVA (010.875.034-50) 

ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67) 

CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO R DE OLIVEIRA (033.963.864-85) 

CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (035.246.574-35) 

CO-AUTOR: LUCIANA DE CASTRO MEDEIROS (048.824.564-86) 
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CÓDIGO: SB0352 

TÍTULO: NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA EM MACHOS ADULTOS DE 

SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS) VERSUS O TRANSPORTE DE CARGAS DE 

DIFERENTES PESOS. 

ALUNO: ANA KAROLINA DOS SANTOS (009.500.364-98) 

ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (378.475.384-15) 

 
CÓDIGO: SB0354 

TÍTULO: BAIXO PESO AO NASCER E SUA CORRELAÇÃO COM O PERFIL 

SÓCIO-ECONÔMICO E REPRODUTIVO DAS GESTANTES DO ESTUDO 

MULTICÊNTRICO SOBRE SAÚDE REPRODUTIVA NO BRASIL REALIZADO EM 

NATAL-RN, 2000 

ALUNO: GLENDA FERNANDA ALVES COELHO LINS (057.467.004-10) 

ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 

 
CÓDIGO: SB0356 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA SECREÇÃO DO HORMÔNIO CORTISOL NA 

FASE INFANTIL DE SAGÜI(CALLITHRIX JACCHUS). 

ALUNO: JAIME MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR (036.313.694-09) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO (913.504.174-91) 

 
CÓDIGO: SB0363 

TÍTULO: ANÁLISE DO TRANSCRIPTOMA DE GLÂNDULAS DE VENENO DA 

ARANHA LOXOSCELES LAETA. 

ALUNO: DIEGO DANTAS ALMEIDA (064.939.514-02) 

ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 

CO-AUTOR: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (013.863.564-17) 

CO-AUTOR: CARLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES (056.574.804-14) 

 
CÓDIGO: SB0369 

TÍTULO: RESPOSTAS CELULARES AO ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO POR 

OXIGÊNIO SINGLETE 

ALUNO: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO (061.505.374-20) 

CO-AUTOR: ANA HELENA SALES DE OLIVEIRA (012.078.974-42) 

CO-AUTOR: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (062.873.234-18) 

 
CÓDIGO: SB0370 

TÍTULO: A METAGENÔMICA NA BUSCA POR NOVOS GENES RELACIONADOS 

AO REPARO DE DNA 

ALUNO: ANGELICA MARIA DE SOUSA LEAL (010.993.334-66) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: RITA DE CASSIA BARRETO DA SILVA (034.456.554-80) 

CO-AUTOR: RALFO GOES PACCHIONI (046.447.394-21) 

CO-AUTOR: JOYSE ASHLEY VITORINO DE MEDEIROS (072.839.494-45) 
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CÓDIGO: SB0373 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ORNITOFAUNA DA ZONA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 1- ZPA1, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: HUDSON ALEXANDRE ARAUJO PERES (053.033.334-18) 

ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (503.736.259-87) 

CO-AUTOR: FABIOLA PATRICIA DA SILVA RUFINO (066.153.584-33) 

CO-AUTOR: LIVIA MARIA DA COSTA DANTAS (064.227.194-18) 

CO-AUTOR: LUCIANA HELENA SILVA ROCHA (047.443.344-74) 

 
CÓDIGO: SB0374 

TÍTULO: PURIFICAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO DO VÍRUS DO AMARELÃO 

DO MELOEIRO 

ALUNO: LUIZA LANE DE BARROS DANTAS (051.838.734-88) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

CO-AUTOR: RUI SALES JUNIOR (876.343.254-49) 

CO-AUTOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 

 
CÓDIGO: SB0376 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO N-TERMINAL DA PROTEÍNA 

SCMUTM1 DE CANA-DE-AÇÚCAR 

ALUNO: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (906.549.863-04) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

CO-AUTOR: RANIELE DA SILVA ARAUJO (040.034.244-84) 

CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (010.567.454-01) 

 
CÓDIGO: SB0386 

TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA GENÉTICA DA EPILEPSIA NA CRIANÇA 

ALUNO: ANA PAULA DE PAIVA SERRANO (054.161.974-80) 

ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 

CO-AUTOR: KEILA RAISSA FERNANDES FILGUEIRA (055.741.604-39) 

CO-AUTOR: DIANA TAISSA SAMPAIO MARINHO (048.241.474-09) 

CO-AUTOR: SHEILA CELESTE LIMA DA SILVA (009.463.164-65) 

 
CÓDIGO: SB0391 

TÍTULO: CASADOS E SOLTEIROS: MORREM DE QUÊ? UMA ANÁLISE DOS 

RISCOS COMPETITIVOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

ALUNO: ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO (874.553.234-68) 

ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-

49) 

 
CÓDIGO: SB0394 

TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO ÁCIDO CÍTRICO 

ALUNO: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
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CÓDIGO: SB0400 

TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO E ANÁLISE DAS 

MUTAÇÕES C282Y E H63D NO GENE HFE EM PACIENTES COM 

HIPERFERRITINEMIA 

ALUNO: TAISSA MARIA MOURA DE OLIVEIRA (008.492.994-46) 

ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (108.612.034-53) 

CO-AUTOR: ROBERTO CHAVES VASCONCELOS (595.893.704-97) 

CO-AUTOR: GIOCONDA DIAS RODRIGUES LEÃO (326.255.704-82) 

CO-AUTOR: ANDREA LUCIANA ARAUJO CUNHA FERNANDES (791.022.554-72) 

 
CÓDIGO: SB0402 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO REVESTIMENTO DE PARTÍCULAS DE MAGNETITA 

COM EUDRAGIT S100® PARA APLICAÇÕES POR VIA ORAL 

ALUNO: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74) 

CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (511.661.862-53) 

CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 

 
CÓDIGO: SB0410 

TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DAS EPILEPSIAS E CRISES EPILÉPTICAS EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO HOSPED-UFRN - ANO DE 2006 

ALUNO: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (013.833.434-03) 

ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 

CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (046.465.874-83) 

CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (012.166.454-69) 

 
CÓDIGO: SB0412 

TÍTULO: FILOGENIA DAS PROTEÍNAS DA FLORAÇÃO LFY E CAULIFLOWER 

ALUNO: RENATA KALINE SOUZA ESTEVAM (010.068.774-10) 

ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

CO-AUTOR: DAIANE CRISTINA CABRAL FERREIRA (045.439.454-33) 

 
CÓDIGO: SB0413 

TÍTULO: COLETOR SOLAR ALTERNATIVO UTILIZANDO GARRAFAS PET E 

LATAS DE REFRIGERANTE 

ALUNO: JOAO CORINGA DOS SANTOS NETO (077.343.244-28) 

ORIENTADOR: LUIZ GUILHERME MEIRA DE SOUZA (250.949.554-20) 

CO-AUTOR: BRUNO CESAR ROCHA VITORIA (083.358.564-94) 

CO-AUTOR: SAMUELSON VINICIUS DO NASCIMENTO (083.255.954-60) 

CO-AUTOR: ELVIS NERIS DE MEDEIROS (059.271.234-39) 
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CÓDIGO: SB0414 

TÍTULO: CAMPEONATO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTEBOL 

PROFISSIONAL 2007: O USO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS PARA ANÁLISE 

DOS RESULTADOS DA COMPETIÇÃO 

ALUNO: JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA (046.501.594-82) 

ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-

49) 

CO-AUTOR: ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO (874.553.234-68) 

 
CÓDIGO: SB0415 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FOSFATO EM ÁGUA DE COCO 

ALUNO: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 

CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 

CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 

 
CÓDIGO: SB0421 

TÍTULO: LIOFILIZAÇÃO COMO UMA ALTERNATIVA PARA SECAGEM DE 

MICROCÁPSULAS DE XILANA 

ALUNO: HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO (073.269.084-60) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: ACARILIA EDUARDO DA SILVA (000.000.000-09) 

CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JUNIOR (027.051.874-64) 

CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (511.661.862-53) 

 
CÓDIGO: SB0423 

TÍTULO: A FOTOSSENSSIBILIZAÇÃO DA RIBOFLAVINA NA INDUÇÃO DE 

CITOTOXICIDADE E MUTAGENICIDADE EM ESCHERICHIA COLI 

ALUNO: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (062.873.234-18) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02) 

CO-AUTOR: ANA HELENA SALES DE OLIVEIRA (012.078.974-42) 

 
CÓDIGO: SB0425 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE DESERTIFICAÇÃO NA REGIÃO DO 

SERIDÓ POTIGUAR 

ALUNO: LUCYANNO DOS REIS FERNANDES (024.034.464-24) 

ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (010.866.337-09) 

 
CÓDIGO: SB0426 

TÍTULO: ESTUDO DOS PARÂMETROS CLÍNICOS COMO INDICADORES DE 

PROGNÓSTICO EM ADENOCARCINOMA COLORETAL 

ALUNO: MARCELO CANDIDO DE ANDRADE LEITAO (010.509.564-86) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI (064.768.364-47) 

CO-AUTOR: LILIAN VITAL PINHEIRO (069.048.304-09) 

CO-AUTOR: MARILIA DE ALMEIDA CARDOSO (074.036.174-01) 
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CÓDIGO: SB0428 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HPV E FATORES DE RISCO 

ASSOCIADOS 

ALUNO: RENATO CESAR VIEIRA DE SOUSA (051.629.874-76) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

CO-AUTOR: CINTHIA BEATRICE DA SILVA TELLES (052.237.904-48) 

CO-AUTOR: WALKIRIA DE ARAUJO SOUZA    

CO-AUTOR: ITALO JOSE MENEZES MAIA (050.664.424-30) 

 
CÓDIGO: SB0430 

TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE HPV E CHLAMYDIA TRACHOMATIS EM 

MULHERES COM OU SEM LESÃO DA CÉRVICE UTERINA. 

ALUNO: WALKIRIA DE ARAUJO SOUZA (009.883.684-63) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

CO-AUTOR: RENATO CESAR VIEIRA DE SOUSA (051.629.874-76) 

CO-AUTOR: ITALO JOSE MENEZES MAIA (050.664.424-30) 

CO-AUTOR: MENDELL FERNANDES DE MEDEIROS (048.902.934-50) 

 
CÓDIGO: SB0431 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO POR HPV EM 

MULHERES COM CITOLOGIA NORMAL 

ALUNO: CINTHIA BEATRICE DA SILVA TELLES (052.237.904-48) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

CO-AUTOR: MENDELL FERNANDES DE MEDEIROS (048.902.934-50) 

CO-AUTOR: RENATO CESAR VIEIRA DE SOUSA (051.629.874-76) 

CO-AUTOR: WALKIRIA DE ARAUJO SOUZA    

 
CÓDIGO: SB0432 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO POR HPV EM 

MULHERES COM LESÕES DE BAIXO GRAU DA CÉRVICE UTERINA 

ALUNO: MENDELL FERNANDES DE MEDEIROS (048.902.934-50) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

CO-AUTOR: RENATO CESAR VIEIRA DE SOUSA (051.629.874-76) 

CO-AUTOR: CINTHIA BEATRICE DA SILVA TELLES (052.237.904-48) 

CO-AUTOR: WALKIRIA DE ARAUJO SOUZA    

 
CÓDIGO: SB0434 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES MICROBIANAS EM AÇUDES 

DO RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: ALINE DE SOUZA AMORIM (012.166.734-03) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-

00) 

CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07) 

CO-AUTOR: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (008.541.644-48) 

 
  

24 de 72



CÓDIGO: SB0435 

TÍTULO: AÇÃO DO HORMÔNIO DA PARATIREÓIDE (PTH) NA ATIVIDADE 

OSTEOCLÁSTICA EM UM MODELO DE CULTURA DE ÓRGÃOS ÓSSEOS 

ALUNO: FERNANDA DE CASTRO ALENCAR AMORIM (044.394.854-21) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: ALICE DE CASTRO CANELA (047.112.054-54) 

 
CÓDIGO: SB0443 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE TRANSTORNO 

MENTAL 

ALUNO: CAMILA SILVEIRA NOBRE (054.873.624-32) 

ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (049.603.603-30) 

CO-AUTOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 

CO-AUTOR: DULCIAN MEDEIROS DE AZEVEDO (032.942.844-62) 

 
CÓDIGO: SB0446 

TÍTULO: ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO EM UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

ALUNO: RENATA SILVA SANTOS (008.806.894-39) 

ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44) 

CO-AUTOR: CAMILA SILVEIRA NOBRE (054.873.624-32) 

 
CÓDIGO: SB0447 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAL E DO 

CORTISOL EM RESPOSTA AO ESTRESSE PSICOSSOCIAL EM FÊMEAS DE SAGUI 

ALUNO: RAISSA RISOLETA CAVALCANTE RIBEIRO (069.795.874-47) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

 
CÓDIGO: SB0451 

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE PACIENTES COM 

LEISHMANIOSE VISCERAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO (055.574.584-84) 

ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 

CO-AUTOR: ELIANA LUCIA TOMAZ DO NASCIMENTO (201.674.154-68) 

CO-AUTOR: MARIA LUISA DO NASCIMENTO MOURA (045.229.914-44) 

CO-AUTOR: PRISCILLA FIGUEIREDO CAMPOS DA NOBREGA (012.760.024-83) 

 
CÓDIGO: SB0458 

TÍTULO: A PESQUISA NA GRADUAÇÃO: A PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DE 

ENFERMAGEM FRENTE A PESQUISA DE CAMPO COM PARTURIENTES 

ASSISTIDAS PELO PROGRAMA MIDWAFERY NA UNIDADE MISTA DE FELIPE 

CAMARÃO 

ALUNO: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 

ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 

CO-AUTOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

CO-AUTOR: VALERIA JANE JACOME FERNANDES (053.104.634-61) 
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CÓDIGO: SB0460 

TÍTULO: NOTA PRÉVIA DE MARASMIUS FRIES (MARASMIACEAE, 

BASIDIOMYCOTA) NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL - RN. 2. ADIÇÃO 

DE NOVAS ESPÉCIES. 

ALUNO: JADSON JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (011.340.584-70) 

ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20) 

 
CÓDIGO: SB0462 

TÍTULO: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE METFORMINA NOS PARÂMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS E METABÓLICOS EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS 

OVÁRIOS POLICÍSTICOS. 

ALUNO: THIAGO DEMETRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (012.534.394-94) 

ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 

CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE    

CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA    

 
CÓDIGO: SB0464 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM LEITES DE VACA 

PASTEURIZADOS TIPO A, B E C COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 

ALUNO: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (049.762.384-66) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

CO-AUTOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04) 

CO-AUTOR: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO    

CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES    

 
CÓDIGO: SB0465 

TÍTULO: ANÁLISE DO CICLO DE MUDAS EM FARFANTEPENAEUS SUBTILIS 

DURANTE A FASE ADULTA 

ALUNO: ALINE MYLENA GUEDES DA COSTA (049.387.764-99) 

ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (466.622.434-34) 

 
CÓDIGO: SB0466 

TÍTULO: A MULHER COMO OBJETO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE – 1993 A 2003 

ALUNO: NATALIA FILGUEIRA DA SILVA (055.856.164-04) 

ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

 
CÓDIGO: SB0467 

TÍTULO: O CORPO E A APRENDIZAGEM NAS AULAS DE EDUCAÇÃ FÍSICA 

ESCOLAR 

ALUNO: JOSE CELSO BARROS FERREIRA (060.488.554-78) 

ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (230.421.094-53) 

 
CÓDIGO: SB0468 

TÍTULO: FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE) NA ÁREA DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ANDRE LUIZ GUEDES DE SOUSA (047.194.204-94) 

ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 
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CÓDIGO: SB0469 

TÍTULO: PVD91-2006 - LEVANTAMENTO SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO DO 

ENSINO E DA PESQUISA NOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

ALUNO: STUART COSTA TAVARES (008.540.844-10) 

ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (107.494.624-34) 

 
CÓDIGO: SB0471 

TÍTULO: FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO EDENTULISMO EM IDOSOS 

DA CIDADE DO NATAL - RN 

ALUNO: DIVIANE ALVES DA SILVA (045.312.464-03) 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (503.371.574-72) 

 
CÓDIGO: SB0477 

TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMO FATOR 

LIMITANTE PARA A INCORPORAÇÃO DE ANFOTERICINA B E SINVASTATINA 

EM MICROEMULSÕES BIOCOMPATÍVEIS DO TIPO O/A 

ALUNO: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (068.208.304-67) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: LAURA DA FONSECA FERREIRA (067.103.944-09) 

CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 

(916.167.514-87) 

 
CÓDIGO: SB0480 

TÍTULO: ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA BIOMASSA 

CONGELADA DE ARTEMIA FRANCISCANA (CRUSTACEA, ANOSTRACA) 

ALUNO: LEYLA PRICILHA MAIA SOUZA (050.044.264-90) 

ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (106.546.404-59) 

 
CÓDIGO: SB0483 

TÍTULO: “ CONHECIMENTOS SOBRE ANEMIA CARENCIAL ENTRE PEDIATRAS 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ANA PAULA FERNANDES NEVES (010.583.534-03) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

 
CÓDIGO: SB0485 

TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DAS OPERÁRIAS DE DINOPONERA QUADRICEPS 

(FORMICIDAE, HYMENOPTERA) DURANTE O FORRAGEIO EM AMBIENTE 

NATURAL. 

ALUNO: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS (058.848.114-97) 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15) 

CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (912.551.554-34) 
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CÓDIGO: SB0486 

TÍTULO: MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EM PACIENTES OBESOS: 

CORRELAÇÃO COM O PERFIL LIPÍDICO 

ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA JUNIOR (010.778.504-84) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (108.993.267-73) 

CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 

 
CÓDIGO: SB0487 

TÍTULO: IMPACTO DO DÉFICIT COGNITIVO NA SAÚDE E CAPACIDADE 

FUNCIONAL DA POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO OESTE DA CIDADE DO 

NATAL-RN 

ALUNO: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (054.941.714-18) 

ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00) 

 
CÓDIGO: SB0489 

TÍTULO: PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES OBESOS ATENDIDOS NO 

LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UFRN 

ALUNO: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (108.993.267-73) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 

CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA JUNIOR (010.778.504-84) 

 
CÓDIGO: SB0490 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO ESTILO DE VIDA NO PERFIL LIPÍDICO EM 

ESTUDANTES DE FARMÁCIA 

ALUNO: CAMILA UANNE RESENDE AVELINO (056.837.764-81) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 

 
CÓDIGO: SB0491 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM UNIVERSITÁRIOS 

ALUNO: VERONICA MEDEIROS DE AZEVEDO (063.756.394-84) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0499 

TÍTULO: TEMPO RESPOSTA DE CALOS EMBRIOGÊNICOS DE DUAS 

VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDOS A UM ESTRESSE SALINO 

ALUNO: ISABELE ARAGAO GOMES (062.396.494-57) 

ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 

CO-AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50) 

CO-AUTOR: MARIA TEREZA FRANCO MARQUES (010.199.154-12) 

 
CÓDIGO: SB0503 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE COMPOSTOS 

FENÓLICOS DE FEIJÃO 

ALUNO: TAIANA BRITO MENEZES (013.568.244-47) 

ORIENTADOR: NELY HOLLAND (581.736.766-15) 

CO-AUTOR: THAISA MARIA SIMPLICIO LEMOS    
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CÓDIGO: SB0504 

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE O LIQUEN PLANO E A INFECÇÃO PELO VÍRUS 

DA HEPATITE C 

ALUNO: RENATO CARVALHO DE AQUINO (010.906.654-58) 

ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (323.816.114-87) 

CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (780.339.773-53) 

CO-AUTOR: ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (049.472.184-79) 

 
CÓDIGO: SB0505 

TÍTULO: O PAPEL POLÍTICO E SOCIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE: VISITANDO O GÊNERO MASCULINO 

ALUNO: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 

ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

 
CÓDIGO: SB0511 

TÍTULO: CÂNCER DE MAMA: ALTERAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTE 

EM HORMONIOTERAPIA 

ALUNO: KARLA VANESSA PIMENTA DE LIMA (053.681.334-56) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0512 

TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA DO RIO PRATAGY, MUNICÍPIO 

DE EXTREMOS, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

ALUNO: GALILEU PETRONILO DA SILVA DANTAS (038.427.984-82) 

ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 

CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62) 

CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 

CO-AUTOR: VANESSA DA ESCOSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 

 
CÓDIGO: SB0516 

TÍTULO: PROTEÔMICA DE CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM: EXPRESSÃO 

PROTÉICA DIFERENCIAL APÓS TRATAMENTO COM PERÓXIDO DE 

HIDROGÊNIO 

ALUNO: DANIEL CHAVES DE LIMA (067.569.274-18) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

CO-AUTOR: ANGELICA MARIA DE SOUSA LEAL (010.993.334-66) 

CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20) 

CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE (030.636.804-86) 

 
CÓDIGO: SB0518 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE LESÕES BRANCAS DE ESMALTE: UM ESTUDO 

PROSPECTIVO 

ALUNO: BEATRIZ REGALADO GALVAO (053.406.654-29) 

ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (398.172.704-59) 
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CÓDIGO: SB0520 

TÍTULO: OBTENÇÃO DE CONSTRUÇÕES COM O GENE REPÓRTER GUS PARA 

ESTUDO DO PROMOTOR DO GENE TRXH2 (TIORREDOXINA) DE NICOTIANA 

TABACUM 

ALUNO: AMANDA LARISSA MARQUES DE MEDEIROS (047.268.674-74) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

CO-AUTOR: TIARA SOUSA CABRAL (055.821.734-63) 

 
CÓDIGO: SB0521 

TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DE EMULSÕES CONTENDO ÓLEO DE 

CARAPA GUIANENSIS AUBL. (ANDIROBA) 

ALUNO: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52) 

CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (511.661.862-53) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

 
CÓDIGO: SB0524 

TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA N-ACETILGLUCOSAMINIDASE 

EXTRAÍDA DO CRUSTÁCEO ARTEMIA FRANCISCANA EM DACRON 

FERROMAGNÉTICO 

ALUNO: NERIVALDO CRISOSTOMO PEREIRA (053.821.584-44) 

ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 

 
CÓDIGO: SB0525 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA GLUTATIONA REDUZIDA COMO MARCADOR 

DO ESTRESSE OXIDATIVO 

ALUNO: MATHEUS AURELIO SILVA FREITAS (052.496.024-01) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0527 

TÍTULO: DINÂMICA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO AÇUDE 

MARECHAL DUTRA (GARGALHEIRAS), ACARI, RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-

15) 

CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 

CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (050.093.504-16) 

CO-AUTOR: RAFSON VARELA DOS SANTOS (056.325.554-45) 

 
CÓDIGO: SB0529 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR DE PACIENTES COM 

ATEROSCLEROSE CORONARIANA 

ALUNO: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (060.980.564-98) 

ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 

(175.476.444-49) 

CO-AUTOR: LORENA DOS SANTOS TINOCO (048.717.854-83) 

CO-AUTOR: NIETHIA REGINA DANTAS DE LIRA (024.073.784-90) 

CO-AUTOR: CELIA MARCIA DE MEDEIROS MORAIS (565.583.094-91) 
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CÓDIGO: SB0530 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NO 

RESERVATÓRIO ITANS/RN, REGIÃO DO NORDESTE BRASILEIRO. 

ALUNO: RAFSON VARELA DOS SANTOS (056.325.554-45) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-

15) 

CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 

CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 

CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (050.093.504-16) 

 
CÓDIGO: SB0532 

TÍTULO: MAGNESEMIA NO SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-

NASCIDOS 

ALUNO: FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS JUNIOR (054.709.964-92) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

CO-AUTOR: GEORGE DARLOS DE ARAUJO AQUINO    

CO-AUTOR: HUGO THIAGO DE HOLANDA OLIVEIRA (061.042.114-02) 

 
CÓDIGO: SB0533 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA OCORRÊNCIA DA BOLACHA-DE-PRAIA 

MELLITA QUINQUIESPERFORATA (LESKE, 1778) NAS PRAIAS DE COTOVELO E 

GENIPABU, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

ALUNO: ACARILTON EDUARDO DA SILVA (065.891.874-52) 

ORIENTADOR: LILIANE DE LIMA GURGEL SOUZA (030.959.504-54) 

CO-AUTOR: LILIANE FARIAS GUEDES (052.264.594-16) 

CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO (061.505.374-20) 

CO-AUTOR: MARIANNE DE ANDRADE E SILVA (010.747.564-28) 

 
CÓDIGO: SB0534 

TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE 

IOGURTES ELABORADOS COM LEITE DE BÚFALA E LEITE DE VACA 

ALUNO: IGOR MEDEIROS CLEMENTINO (011.075.194-97) 

ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 

CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (029.669.684-60) 

CO-AUTOR: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (052.679.304-07) 

CO-AUTOR: BRUNO ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA (031.776.904-99) 

 
CÓDIGO: SB0535 

TÍTULO: MAGNESEMIA EM GESTANTES PORTADORAS DE PRÉ-ECLÂMPSIA E 

ECLÂMPSIA EM USO DE SULFATO DE MAGNÉSIO. 

ALUNO: JOAO PAULO ARAUJO BRAZ (052.774.884-64) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

CO-AUTOR: GESIANE RAMALHO DA MOTA (055.294.224-38) 

CO-AUTOR: DANIEL LUIZ DE MEDEIROS (072.839.664-55) 

 
CÓDIGO: SB0537 

TÍTULO: ESTRESSE OXIDATIVO EM UNIVERSITÁRIOS 

ALUNO: DALLIANE MACEDO LOPES DE OLIVEIRA (064.921.644-07) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
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CÓDIGO: SB0539 

TÍTULO: A LIMITAÇÃO POR NUTRIENTES (N E P) NO FITOPLANCTON DO 

RESERVATÓRIO DE CRUZETA (SEMI-ÁRIDO, RN) 

ALUNO: ANIELY DANTAS DE MEDEIROS (010.517.304-57) 

ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06) 

CO-AUTOR: FABRICIO RODRIGUES CAMACHO (068.315.454-08) 

CO-AUTOR: JANAINA BRITO FREIRE EVERTON (854.319.823-20) 

 
CÓDIGO: SB0545 

TÍTULO: SIGNIFICÂNCIA DE PROGNÓSTICO DA LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA E 

ESTADIAMENTO CLÍNICO TNM NO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL. 

ALUNO: VALERIA DAMASCENO SILVESTRE (065.164.194-26) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: RAFAELA MONTEIRO DE ARAUJO (070.388.414-08) 

CO-AUTOR: GABRIELA MONTEIRO DE ARAUJO (058.476.174-02) 

CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

 
CÓDIGO: SB0546 

TÍTULO: ANÁLISE CLINICO-PATOLÓGICA COMO PARÂMETRO DE 

PROGNÓSTICO EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL. 

ALUNO: RAFAELA MONTEIRO DE ARAUJO (070.388.414-08) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: VALERIA DAMASCENO SILVESTRE (065.164.194-26) 

CO-AUTOR: DIEGO DANTAS DE ARAUJO (075.924.284-40) 

CO-AUTOR: GABRIELA MONTEIRO DE ARAUJO (058.476.174-02) 

 
CÓDIGO: SB0549 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE ATMOSFERA ÚMIDA 

CONTROLADA SOBRE O EXTRATO SECO DE PSIDIUM GUAJAVA L. 

ALUNO: ITALO VERISSIMO DA SILVA (049.906.564-66) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (448.077.754-72) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

CO-AUTOR: MARCEL DA SILVA FERREIRA    

 
CÓDIGO: SB0551 

TÍTULO: EFEITO ANTICOAGULANTE DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA 

ALGA MARINHA MARROM DICTYOTA CERVICORNIS 

ALUNO: RAFAEL BARROS GOMES DA CAMARA (061.564.974-20) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 

CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46) 

CO-AUTOR: LEONARDO THIAGO DUARTE BARRETO NOBRE    

CO-AUTOR: SAYONARA LAINE DO NASCIMENTO SILVA (071.624.314-88) 
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CÓDIGO: SB0552 

TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE SOBREMESA LÁCTEA ELABORADA 

COM LEITES CAPRINO E BOVINO 

ALUNO: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (052.679.304-07) 

ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 

CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (029.669.684-60) 

CO-AUTOR: BRUNO ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA (031.776.904-99) 

CO-AUTOR: IGOR MEDEIROS CLEMENTINO    

 
CÓDIGO: SB0553 

TÍTULO: POLISSCARÍDIEOS SULFTADOS DA RAIZ DA MACRÓFITA AQUÁTICA 

EICHHORNIA CRASSIPES 

ALUNO: DAYANNE LOPES GOMES (065.046.384-62) 

ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 

CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO (011.681.494-28) 

CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (010.719.184-94) 

CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (021.340.034-05) 

 
CÓDIGO: SB0554 

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS DERMATOMICOSES NO HOSPITAL 

GISELDA TRIGUEIRO 

ALUNO: MARIANA GUIMARAES DINIZ (048.341.404-23) 

ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (703.379.504-15) 

CO-AUTOR: MARCIA CHRISTINNY DE M NORONHA (051.067.364-39) 

CO-AUTOR: TATIANE DELFINO FREIRE    

CO-AUTOR: SUELLEN CRISTIANE MEDEIROS DE LIMA (013.196.904-83) 

 
CÓDIGO: SB0556 

TÍTULO: ISOLAMENTO E PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE 

STAPHYLOCOCCUS SPP. EM JALECOS DE ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE 

ALUNO: TALLES FERNANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.158.954-71) 

ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (503.371.574-72) 

CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

CO-AUTOR: MARCIO GUTEMBERG PEREIRA (007.950.964-96) 

CO-AUTOR: MARIA AUXILIADORA MONTENEGRO NESI (055.840.194-53) 

 
CÓDIGO: SB0558 

TÍTULO: CONDIÇÕES DE HIGIENE DA COMERCIALIZAÇÃO DE COMIDA DE 

RUA EM NATAL-RN 

ALUNO: GABRIELA MAFRA DANTAS (014.042.694-95) 

ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 

CO-AUTOR: ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO (012.210.384-00) 

CO-AUTOR: STELA ANTAS URBANO (058.280.804-90) 

 
CÓDIGO: SB0564 

TÍTULO: PROJETO NOVA DESCOBERTA - SUBPROJETO PAZQUETE 

ALUNO: MARNIA MARINA DA COSTA BARBOSA (014.278.184-36) 

ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 
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CÓDIGO: SB0568 

TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE MATRILISINAS EM 

ADENOMA PLEOMÓRFICO DE GLÂNDULA SALIVAR MENOR 

ALUNO: BRUNNA MOREIRA DE FARIAS PEREIRA (061.608.334-30) 

ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 

CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 

CO-AUTOR: GEORGE JOAO F. DO NASCIMENTO (033.563.224-60) 

CO-AUTOR: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (061.435.314-98) 

 
CÓDIGO: SB0569 

TÍTULO: EXPRESSÃO DE INTEGRINAS EM NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS 

SALIVARES 

ALUNO: LUCIANA JACOME LOPES (052.397.754-94) 

ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 

CO-AUTOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 

CO-AUTOR: HEVIO FREITAS DE LUCENA (336.525.204-59) 

CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 

 
CÓDIGO: SB0570 

TÍTULO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LINGUA E LÁBIO INFERIOR-PERFIL 

DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO 

ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (009.063.074-22) 

ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20) 

CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 

CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 

CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 

 
CÓDIGO: SB0571 

TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DE C-KIT EM CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO 

DE GLÂNDULA SALIVAR 

ALUNO: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (013.594.494-50) 

ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 

CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (780.339.773-53) 

CO-AUTOR: ROBERTA BARROSO CAVALCANTE (445.810.503-59) 

CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 

 
CÓDIGO: SB0572 

TÍTULO: ESTUDO DE POSSÍVEIS MUTAÇÕES NOS GENES DA E-CADERINA E 

DA BETA-CATENINA E SUA RELAÇÃO COM A EXPRESSÃO IMUNO-

HISTOQUÍMICA DESTAS PROTEÍNAS EM ADENOMA PLEOMÓRFICO E 

CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO 

ALUNO: MARILIA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA (059.205.474-80) 

ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 

CO-AUTOR: ROBERTA BARROSO CAVALCANTE (445.810.503-59) 

CO-AUTOR: HEVIO FREITAS DE LUCENA (336.525.204-59) 

CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 
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CÓDIGO: SB0573 

TÍTULO: TIREOIDE: UMA GLÂNDULA FUNDAMENTAL PARA O ORGANISMO. 

ALUNO: MARIA DAS GRACAS LOPES CAMARA (065.630.224-05) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0575 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLACTÔNICA DO 

RESERVATÓRIO DE CRUZETA/RN 

ALUNO: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-

15) 

CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 

CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CAMARA (034.230.544-17) 

CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (050.093.504-16) 

 
CÓDIGO: SB0576 

TÍTULO: ESPÉCIES MAIS FREQUENTES DE LEVEDURAS, ISOLADAS DE PONTA 

DE CATÉTER E SONDAS URINÁRIAS RETIRADAS EM CRIANÇAS INTERNADAS 

NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL MARIA ALICE 

FERNANDES–NATAL/RN. 

ALUNO: FERNANDA JANAINA SILVA ARAUJO (011.876.574-41) 

ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 

CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 

CO-AUTOR: RENATO MELO TORRES (065.553.534-90) 

 
CÓDIGO: SB0582 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM 

PACIENTES COM DOENÇA RENAL: COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS. 

ALUNO: FLAVIA KAROLINI JACOME QUIRINO DE OLIVEIRA (059.594.064-11) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

CO-AUTOR: CAROLINA ELISABETH SILVA XAVIER (010.852.414-08) 

CO-AUTOR: JULIANA LUZ RODRIGUES (068.961.014-90) 

 
CÓDIGO: SB0583 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM THALASSOPHRYNE 

NATTERERI (BATRACHOIDIFORMES: BATRACHOIDIDAE) EM AREIA BRANCA 

– RN 

ALUNO: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 

CO-AUTOR: CLÓVIS COLTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 
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CÓDIGO: SB0584 

TÍTULO: STEGASTES ROCASENSIS E S. SANCTIPAULI (PERCIFORMES, 

POMACENTRIDAE), UM CASO DE SINONÍMIA? 

ALUNO: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 

CO-AUTOR: CLEBER SANTOS GOMES (038.048.714-45) 

CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 

 
CÓDIGO: SB0586 

TÍTULO: VARIABILIDADE GENÉTICA EM GOIAMUM (CARDISOMA 

GUANHUMI) IDENTIFICADA ATRAVÉS DE MARCADORES RAPD 

ALUNO: LAYSE ARANHA MARINHO (061.207.404-81) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JUNIOR (008.397.824-03) 

CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 

 
CÓDIGO: SB0587 

TÍTULO: ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM SERRANÍDEOS (OSTEICHTHYES; 

PERCIFORMES) DO NE DO BRASIL: CEPHALOFOLIS FULVA E RYPTICUS 

BISTRISPINUS 

ALUNO: LIPE RENATO DANTAS MENDES (009.464.754-23) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 

CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 

CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

 
CÓDIGO: SB0588 

TÍTULO: PEIXES RECIFAIS MARINHOS: A DIVERSIDADE GENÉTICA DE 

CHROMIS MULTILINEATA (PERCIFORMES, POMACENTRIDAE) EXPOSTA POR 

MARCADORES RAPD 

ALUNO: INAILSON MARCIO COSTA DA CUNHA (009.053.784-07) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

CO-AUTOR: CLÓVIS COLTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 

CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JUNIOR (008.397.824-03) 

 
CÓDIGO: SB0591 

TÍTULO: IDADE DA MENARCA EM ADOLESCENTES BRASILEIRAS 

ALUNO: LUIZA CERVENKA BUENO DE ASSIS (336.380.408-36) 

ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 
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CÓDIGO: SB0594 

TÍTULO: ANÁLISE DE ESPÉCIES METÁLICAS EM ESTUÁRIO POTIGURES 

ALUNO: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (199.719.232-20) 

CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (522.716.254-91) 

 
CÓDIGO: SB0598 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E ISOLAMENTO DE GLICOSIDASES E SULFATASES 

EXTRAÍDAS DO CARANGUEJO UCIDES CORDATUS. 

ALUNO: NAAMA PEGADO FERREIRA (065.684.424-88) 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 

CO-AUTOR: NERIVALDO CRISOSTOMO PEREIRA (053.821.584-44) 

CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 

CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58) 

 
CÓDIGO: SB0601 

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE PRÓSTATA EM UMA 

PERSPECTIVA MUNDIAL. 

ALUNO: HUGO GONCALO GUEDES (073.910.244-30) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 

CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13) 

 
CÓDIGO: SB0605 

TÍTULO: EOSINOFILÚRIA EM PACIENTES COM DOENÇAS RENAIS E DO TRATO 

URINÁRIO: ESTUDOS PRELIMINARES. 

ALUNO: SHIRLEY ANDRESSA VIEIRA FREIRE (051.661.164-02) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

CO-AUTOR: EVELINE MICHELLE DOS ANJOS SILVA (047.050.244-43) 

CO-AUTOR: THIAGO VICTOR CIRNE DE OLIVEIRA    

 
CÓDIGO: SB0606 

TÍTULO: AVALIAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE AUTOMEDICAÇÃO ENTRE OS 

ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM E 

FARMÁCIA DA UFRN. 

ALUNO: JESSICA SANTOS DE MEDEIROS (071.494.364-98) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (067.222.464-00) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 

CO-AUTOR: MIGUEL ROGERIO DE MELO GURGEL SEGUNDO (013.593.174-65) 
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CÓDIGO: SB0607 

TÍTULO: VIRTUDES ESPERADAS NA PRÁTICA MÉDICA SOB O PONTO DE 

VISTA DE ESTUDANTES DE MEDICINA E PROFISSIONAIS DE OUTRAS AREAS. 

ALUNO: LAYRA RIBEIRO DE SOUSA LEAO (054.046.124-52) 

ORIENTADOR: LEIDIMAR SILVA PEREIRA MURR (429.673.764-34) 

CO-AUTOR: NILCE ARIANE SPENCER SANTOS (087.101.074-79) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 

CO-AUTOR: DANIELE DA CUNHA BRANDAO (053.459.354-24) 

 
CÓDIGO: SB0612 

TÍTULO: VARIAÇÕES ESPACIAIS E TEMPORAIS DE FITOPLÂNCTON EM 

FUNÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL EM UM AÇUDE DO SEMI-ÁRIDO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

ALUNO: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (050.093.504-16) 

ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-

15) 

CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 

CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 

CO-AUTOR: RAFSON VARELA DOS SANTOS (056.325.554-45) 

 
CÓDIGO: SB0617 

TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOPATOLÓGICO DE LESÕES 

FIBRO-ÓSSEAS DOS OSSOS GNÁTICOS 

ALUNO: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (061.611.414-18) 

ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (016.087.894-20) 

CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO W. NONAKA (027.819.324-26) 

CO-AUTOR: CLARISSA FAVERO DEMEDA    

 
CÓDIGO: SB0621 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE INFORMAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

MEDICAMENTOS EM RELAÇÃO AOS FARMACÊUTICOS DE FARMÁCIAS 

COMUNITÁRIAS DA CIDADE DE NATAL/RN 

ALUNO: ANGELICA RODRIGUES MARCELINO (055.197.374-95) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

CO-AUTOR: MAX ALEXANDRE FILGUEIRA MARTINS (021.098.644-19) 

CO-AUTOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (139.084.644-04) 

 
CÓDIGO: SB0626 

TÍTULO: EXPRESSÃO GÊNICA DE TIORREDOXINAS (TRXS) VEGETAIS EM 

RESPOSTA AO ESTRESSE SALINO. 

ALUNO: TIARA SOUSA CABRAL (055.821.734-63) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 

CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

CO-AUTOR: AMANDA LARISSA MARQUES DE MEDEIROS (047.268.674-74) 
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CÓDIGO: SB0629 

TÍTULO: ANÁLISE DO PERFIL PROTÉICO DE PINHÃO MANSO. 

ALUNO: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO (068.631.604-55) 

ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20) 

CO-AUTOR: DANIELLY PINHEIRO FERNANDES (067.642.514-36) 

CO-AUTOR: JOAB DO NASCIMENTO CARDOSO (090.733.334-66) 

CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

 
CÓDIGO: SB0631 

TÍTULO: REGULARIDADE DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E QUALIDADE DE VIDA 

EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

ALUNO: ALINE BRAGA GALVAO SILVEIRA (052.500.274-07) 

ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (603.366.414-00) 

CO-AUTOR: CAROLINE ASSUNCAO RODRIGUES (058.044.894-02) 

CO-AUTOR: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO    

 
CÓDIGO: SB0634 

TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS ALTERAÇÕES RENAL E HEPÁTICA 

CAUSADAS PELO USO CRÔNICO DE AMINOGLICOSÍDEO 

ALUNO: RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (055.030.454-16) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

CO-AUTOR: ILANA JOZI PEREIRA DUTRA (013.604.754-86) 

CO-AUTOR: RENATO CESAR SOARES LINS (048.679.384-24) 

CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

 
CÓDIGO: SB0638 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA PARCIAL DO EXTRATO RICO EM 

GLUCANAS OBTIDO DO FUNGO CARIPIA MONTAGNEI 

ALUNO: MARCUS RODRIGO MENEZES VIANNA DE SOUSA (069.305.444-18) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 

 
CÓDIGO: SB0639 

TÍTULO: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) DO 

RIACHO VERA CRUZ (VERA CRUZ/RN) 

ALUNO: CINTIA DE CASTRO COSTA (012.743.384-84) 

ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-

00) 

CO-AUTOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (020.326.048-17) 

 
CÓDIGO: SB0641 

TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS GLOMERULARES 

CAUSADAS POR NEFROTOXICIDADE POR AMINOGLICOSÍDEOS 

ALUNO: FERNANDA MARQUES DE AZEVEDO (061.698.464-29) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: RAQUEL HELEN BRITO DE ARAUJO (064.492.954-57) 

CO-AUTOR: RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (055.030.454-16) 
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CÓDIGO: SB0642 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM DUAS ESPÉCIES DE 

CICHLIDAE DA AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE 

ALUNO: RODRIGO XAVIER SOARES (013.896.194-86) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 

CO-AUTOR: KARIN KURKKJIAN (315.086.368-69) 

CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 

 
CÓDIGO: SB0647 

TÍTULO: DETECÇÃO DE TUBERCULOSE PULMONAR ATRAVÉS DAS 

BACILOSCOPIAS: ZIEHL-NIELSEN E TB-COLOR 

ALUNO: LUANDA BARBARA FERREIRA C DE SOUZA (050.934.344-93) 

ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 

CO-AUTOR: FRANCILENE MARIA MOREIRA DE LIMA (047.206.744-37) 

CO-AUTOR: LORENA DIAS ALVES (062.613.484-64) 

CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

 
CÓDIGO: SB0649 

TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS HEMATOLOGICOS EM OVINOS 

TRAÇADORES (OVIS ARIES) DE ACORDO COM A INFECÇÃO POR 

HAEMONCHUS SP., LAGES/RN, BRASIL. 

ALUNO: ALBEISA CLEYSE BATISTA FARIAS (036.748.574-56) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (323.086.984-20) 

CO-AUTOR: RIZIA MARIA DA SILVA (009.820.884-50) 

 
CÓDIGO: SB0651 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICO DE DUAS ESPÉCIES DE 

CICHLIDAE DO LAGO MALAWI NO CONTINENTE AFRICANO 

ALUNO: CLEBER SANTOS GOMES (038.048.714-45) 

ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 

CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 

CO-AUTOR: CLÓVIS COLTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 

CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

 
CÓDIGO: SB0656 

TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE DA CATALASE EM INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS COMO PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO EM SITUAÇÕES DE 

ESTRESSE OXIDATIVO. 

ALUNO: SARAH RAQUEL FERREIRA DA SILVA (013.858.434-62) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
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CÓDIGO: SB0657 

TÍTULO: QUANDO E PORQUE DEVEMOS INVESTIGAR STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS COM SENSIBILIDADE INTERMEDIARIA À VANCOMICINA (VISA). 

ALUNO: FRANCILENE MARIA MOREIRA DE LIMA (047.206.744-37) 

ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 

CO-AUTOR: ERMETON DUARTE DO NASCIMENTO (848.942.454-34) 

CO-AUTOR: LUANDA BARBARA FERREIRA C DE SOUZA (050.934.344-93) 

CO-AUTOR: LORENA DIAS ALVES (062.613.484-64) 

 
CÓDIGO: SB0660 

TÍTULO: ESTUDO DA INFECÇÃO POR EIMEIRA SPP. DE OVINOS DE ACORDO 

COM A FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE LAGES/RN 

ALUNO: CRISTINA LIMA DE MACEDO (053.656.374-88) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (323.086.984-20) 

 
CÓDIGO: SB0664 

TÍTULO: ESTUDO PARA PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÃO EXTRATIVA DE 

TURNERA ULMIFOLIA L.(TURNERACEAE) 

ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (938.543.233-87) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

CO-AUTOR: INGRID MURIELLE F DE FIGUEIREDO (044.034.354-24) 

 
CÓDIGO: SB0666 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DE LUZ SOBRE A DISCRIMINAÇÃO 

DE CORES DE CALLITHRIX JACCHUS 

ALUNO: PHELLIPE VASCONCELOS CAVALCANTI SIQUEIRA (052.740.944-81) 

ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA (819.021.401-25) 

 
CÓDIGO: SB0668 

TÍTULO: ANÁLISE MOLECULAR DO ÉXON 6 DO GENE TP53 EM PACIENTES 

COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GALVAO (051.868.674-46) 

ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (414.345.600-15) 

CO-AUTOR: RODRIGO NISKIER FERREIRA BARBOSA (035.499.784-05) 

CO-AUTOR: MARIA CAROLINA SOARES LOPES (064.706.044-20) 

CO-AUTOR: JEAN LUIZ DA CRUZ DINIZ (061.124.384-96) 

 
CÓDIGO: SB0671 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÉXON 5 DO GENE DA P53 EM CASOS DE CÂNCER DE 

COLO DE ÚTERO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: MARIA CAROLINA SOARES LOPES (064.706.044-20) 

ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (414.345.600-15) 

CO-AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA (011.152.744-90) 

CO-AUTOR: JEAN LUIZ DA CRUZ DINIZ (061.124.384-96) 

CO-AUTOR: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GALVAO (051.868.674-46) 
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CÓDIGO: SB0675 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE TANINOS EM 

FRUTOS SECOS DE CAESALPINIA FERREA MART. 

ALUNO: ALISON VINICIUS GAMA MAIA (013.598.284-78) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

CO-AUTOR: ITALO VERISSIMO DA SILVA    

 
CÓDIGO: SB0677 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MATERIAL PARTICULADO EMITIDO 

ATRAVÉS DA QUEIMA DA CASTANHA DE CAJU NA COMUNIDADE DO 

AMARELÃO (JOÃO CÂMARA/RN) 

ALUNO: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO (058.603.974-02) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

CO-AUTOR: THIAGO DE MELO CABRAL (037.128.864-97) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

 
CÓDIGO: SB0678 

TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE 

CAESALPINIA PYRAMIDALIS TUL. (CATINGUEIRA) 

ALUNO: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 

 
CÓDIGO: SB0680 

TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE BAUHINIA 

FORFICATA LINN (MORORÓ) 

ALUNO: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

 
CÓDIGO: SB0681 

TÍTULO: METABOLISMO DE GLICOSAMINOGLICANOS NA EMBRIOGENIA DE 

ANFÍBIOS 

ALUNO: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 

ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (452.758.314-04) 

CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (048.693.954-52) 

CO-AUTOR: ANA KARLA BEZERRA LOPES (062.325.374-75) 

CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.384-07) 
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CÓDIGO: SB0682 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE CALOTROPIS PROCERA S.W 

(FLOR DE SEDA) EM FUNÇÃO DA ALTURA E TEMPO DE CORTE 

ALUNO: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

 
CÓDIGO: SB0684 

TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPLO:AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA 

ALUNO: JANAINA SONALE CAVALCANTE NOGUEIRA (056.822.914-25) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0685 

TÍTULO: HEMATURIA MICROSCOPICA E DISMORFISMO ERITROCITARIO: 

ACHADOS FREQUENTES OU ESPORADICOS? 

ALUNO: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (048.713.494-03) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

 
CÓDIGO: SB0688 

TÍTULO: ESTUDO MORFOANATÔMICO DO MANGUE BRANCO - 

LAGUNCULARIA RACEMOSA (L.) C. F. GAERTN E SUAS ADAPTAÇÕES AO 

MANGUE. 

ALUNO: TAFFAREL MELO TORRES (075.662.764-84) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

CO-AUTOR: EMELYNE MARILIA BARBOSA DE SOUSA (065.203.654-67) 

CO-AUTOR: EMANUEL ARAUJO DE MACEDO SOUSA (014.529.424-20) 

CO-AUTOR: FLAVIA BRUNA VIEIRA DA SILVA (065.157.524-90) 

 
CÓDIGO: SB0689 

TÍTULO: ALTERAÇÕES NEUROMUSCULARES DO SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO EM USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL. 

ALUNO: ANA LUIZA DANTAS VILAR (073.917.844-00) 

ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (423.195.014-87) 

 
CÓDIGO: SB0693 

TÍTULO: TEORES DE FOSFATOS E PROTEÍNAS DO MOLUSCO MYTELLA 

FALCATA (SURURU) COLETADO NO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI-NATAL/RN 

ALUNO: ANDERSON GIULLIANO SILVA GOMES (055.033.324-07) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (522.716.254-91) 

CO-AUTOR: KATARINA MELO CHAVES (011.968.174-99) 

CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
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CÓDIGO: SB0694 

TÍTULO: VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE 

DIFERENTES LOTES DE CREME POLAWAX MANIPULADOS 

ALUNO: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 

CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 

 
CÓDIGO: SB0696 

TÍTULO: TERAPÊUTICA NATURAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: 

CUIDANDO DA VIDA DE FORMA HUMANIZADA 

ALUNO: DENYSE SANTOS DO NASCIMENTO (030.565.764-07) 

ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

CO-AUTOR: GISELLE COSTA DE ARAUJO SOUZA (061.749.124-00) 

CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA    

CO-AUTOR: TALITA TORRES FARIAS DE MEDEIROS (052.053.274-05) 

 
CÓDIGO: SB0698 

TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXICIDADE DAS ÁGUAS DO AÇUDE DE 

LUCRÉCIA/RN, PELO TESTE ALLIUM CEPA 

ALUNO: DANIEL ANDRADE MOREIRA (064.356.694-57) 

ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE ENDRES MARCON (624.949.450-20) 

CO-AUTOR: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (049.054.544-09) 

 
CÓDIGO: SB0699 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE VALIDADA PARA BASE SEMI-SÓLIDA MANIPULADA: 

CRODABASE 

ALUNO: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 

CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 

 
CÓDIGO: SB0700 

TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DE PARASITÓIDES ÀS MOSCAS-DAS-FRUTAS 

(DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM ÁREA DE PLANTAS NATIVAS DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: URSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (011.037.674-96) 

ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 

 
CÓDIGO: SB0701 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FOSFATO E CINZAS EM CHOURIÇO INDUSTRIAL 

E CASEIRO 

ALUNO: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO (013.419.024-63) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 

CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 

CO-AUTOR: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (058.604.124-95) 
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CÓDIGO: SB0702 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA E UMIDADE EM CHOURIÇO 

INDUSTRIAL E CASEIRO 

ALUNO: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (058.604.124-95) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 

CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 

CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO (013.419.024-63) 

 
CÓDIGO: SB0703 

TÍTULO: ESTUDO DO PARÂMETROS CLÍNICOS COMO INDICADORES DE 

PROGNÓSTICO EM ADENOCARCINOMA COLORETAL – O FUMO COMO FATOR 

INFLUENTE 

ALUNO: LILIAN VITAL PINHEIRO (069.048.304-09) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: MARILIA DE ALMEIDA CARDOSO (074.036.174-01) 

CO-AUTOR: MARCELO CANDIDO DE ANDRADE LEITAO    

CO-AUTOR: FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI (064.768.364-47) 

 
CÓDIGO: SB0708 

TÍTULO: SALIVA COMO VEÍCULO DE DETECÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DE 

BIOMARCADORES. 

ALUNO: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 

CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74) 

CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (073.910.244-30) 

 
CÓDIGO: SB0710 

TÍTULO: A ACESSIBILIDADE Á SAÚDE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A 

SAÚDE DAS CRIANÇAS 

ALUNO: AMANDA PEREIRA GOMES (058.042.654-82) 

ORIENTADOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (168.026.674-87) 

CO-AUTOR: ANA ECILA QUEIROS FLORENCIO (061.613.564-57) 

CO-AUTOR: DIANA KARLA CRUZ E SILVA (057.254.554-16) 

CO-AUTOR: ANA ELOISA P TORQUATO DE MESQUITA (058.759.414-48) 

 
CÓDIGO: SB0711 

TÍTULO: FIBROMAS OSSIFICANTES CENTRAIS E DISPLASIAS FIBROSAS DOS 

MAXILARES - ESTUDO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOPATOLÓGICO DE 28 

CASOS 

ALUNO: CLARISSA FAVERO DEMEDA (064.980.234-90) 

ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (016.087.894-20) 

CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO W. NONAKA (027.819.324-26) 

CO-AUTOR: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (061.611.414-18) 
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CÓDIGO: SB0712 

TÍTULO: COMPORTAMENTO DAS METALOPROTEINASES 2 E 9 NA INVASÃO 

TUMORAL DE CÉLULAS DO ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO 

ALUNO: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (600.589.723-31) 

ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO (026.860.653-62) 

CO-AUTOR: DAVI ARAGAO ALVES DA COSTA (004.759.033-58) 

 
CÓDIGO: SB0715 

TÍTULO: METODOLOGIAS CONVENCIONAIS E USO DE TÉCNICAS DE 

BIOLOGIA MOLECULAR NA IDENTIFICAÇÃO DE RHODOTORULA MINUTA EM 

ABACAXIS DA VARIEDADE “PÉROLA” (ANANÁS COMOSUS) 

ALUNO: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 

ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 

CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

CO-AUTOR: TALITA GUIMARAES DE ARAUJO (012.074.771-50) 

CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 

 
CÓDIGO: SB0718 

TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR: COMPARAÇÃO ENTRE SEXO E 

IDADE 

ALUNO: ALVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (058.177.854-55) 

ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (915.660.884-53) 

CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (010.135.614-57) 

 
CÓDIGO: SB0720 

TÍTULO: RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL EM REGIÃO DE CAATINGA 

ALUNO: ADERSON STANRLEY PEIXOTO SANTOS (048.638.544-20) 

ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: SB0721 

TÍTULO: PREVALÊNICA DA CONCENTRAÇÃO ANORMAL DA HEMGLOBINA 

FETAL (HBF), EM PACIENTES DIABÉTICOS E SUA INTERFERÊNCIA NA 

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C). 

ALUNO: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (061.748.784-73) 

ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (039.435.504-00) 

CO-AUTOR: MÁRIA DE FÁTIMA PAIVA BARACHO (048.157.184-15) 

CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 

CO-AUTOR: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (057.734.574-58) 

 
CÓDIGO: SB0722 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA EM 

PACIENTES COM DOENÇA RENAL. 

ALUNO: RAFAELA DE MELO PEREIRA (061.271.434-97) 

ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

CO-AUTOR: RONNEVINGLY HEDILLY SILVA COSTA (073.442.164-85) 

CO-AUTOR: DEISE KALINE BEZERRA FELIX (013.594.164-47) 

CO-AUTOR: MARIANA ARAUJO PAULO DE MEDEIROS (073.865.584-81) 
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CÓDIGO: SB0727 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO RESÍDUO 

(CEFALOTÓRAX) DO BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO LITOPENAEUS 

VANNAMEI. 

ALUNO: ALINE PRISCILA ANSELMO DA SILVA (051.879.914-00) 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (060.500.263-00) 

 
CÓDIGO: SB0729 

TÍTULO: LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO ESTRATO ARBÓREO-ARBUSTIVO 

NA ÁREA DO ASSENTAMENTO GONÇALO SOARES, SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ-RN 

ALUNO: SAMIR AUGUSTO PINHEIRO COSTA (055.930.244-48) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

CO-AUTOR: TATIANA BARBOSA GALVAO (031.818.574-16) 

 
CÓDIGO: SB0730 

TÍTULO: MONITORAMENTO DAS FUNÇÕES HEPÁTICAS E RENAIS DE 

PACIENTES PORTADORES DE CANCER DE MANA SUBMETIDOS À 

HORMONIOTERAPIA. 

ALUNO: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (014.309.294-48) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0732 

TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE METALOPROTEINASES EM 

CISTOS ODONTOGÊNICOS 

ALUNO: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (061.435.314-98) 

ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 

CO-AUTOR: BRUNNA MOREIRA DE FARIAS PEREIRA    

CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 

CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 

 
CÓDIGO: SB0733 

TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE RETINOL PALMITATO SOBRE OS 

NÍVEIS DE RETINOL DO LEITE COLOSTRO HUMANO 

ALUNO: KATHERINE FEITOSA DE ARAUJO (057.517.974-00) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

CO-AUTOR: HELUISA HELENA BEZERRA DE SOUSA (050.071.044-93) 

CO-AUTOR: MICHELLE DA COSTA PEREIRA (051.280.064-25) 

 
CÓDIGO: SB0735 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E PRÁTICA 

DO EXAME CITOLÓGICO DE PAPANICOLAU EM MULHERES DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 

ALUNO: YURI GUILHERME A SILVA DA COSTA (792.242.454-04) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

CO-AUTOR: SILVIA HELENA LACERDA RODRIGUES (247.847.058-64) 

CO-AUTOR: ALIPIO MACIEL LIMA DE BRITO (058.801.474-52) 

CO-AUTOR: LUIZ CLAUDIO MOURA DA SILVA (054.513.637-73) 
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CÓDIGO: SB0738 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE MISTURAS 

CONTENDO EXTRATO SECO DE A. HIPPOCASTANUM L. 

ALUNO: MARIANA DANTAS NOGUEIRA (069.403.344-83) 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 

CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

CO-AUTOR: LUANA JANINE LOPES DA COSTA    

 
CÓDIGO: SB0739 

TÍTULO: ANÁLISE QUÍMICA PARCIAL E ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA 

INDUZIDA PELO EXTRATO DO FUNGO CLAVARIA CRISTATA NO MODELO DE 

EDEMA PLANTAR EM RATOS WISTAR 

ALUNO: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29) 

ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 

CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-

66) 

CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (012.091.294-50) 

CO-AUTOR: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (010.366.164-60) 

 
CÓDIGO: SB0740 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PRÉ-CONGELAMENTO EM VAPOR DE 

NITROGÊNIO LÍQUIDO NA INTEGRIDADE DAS MEMBRANAS DE 

ESPERMATOZÓIDES HUMANOS LIOFILIZADOS 

ALUNO: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 

ORIENTADOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (836.975.194-68) 

CO-AUTOR: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 

 
CÓDIGO: SB0741 

TÍTULO: SOLANUM PANICULATUM L. – CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA E 

EXTRATIVA 

ALUNO: FRANCIELSA DA COSTA SOUSA (025.109.154-60) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 

CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 

CO-AUTOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

 
CÓDIGO: SB0747 

TÍTULO: ALTERAÇÕES NO SEDIMENTO URINÁRIO DE PACIENTES COM 

NEFROPATIA DIABÉTICA 

ALUNO: ANA KATARINA VERAS TARGINO (053.063.804-50) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
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CÓDIGO: SB0748 

TÍTULO: A DINÂMICA DA OSMOLARIDADE NA CRIOPRESERVAÇÃO E 

CRIOPROTEÇÃO DE ESPERMATOZÓIDES 

ALUNO: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 

ORIENTADOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (836.975.194-68) 

CO-AUTOR: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 

 
CÓDIGO: SB0750 

TÍTULO: UMA REVISÃO TEÓRICA SOBRE A CAPACIDADE ANIDROBIÓTICA 

DO ESPERMATOZÓIDE 

ALUNO: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 

ORIENTADOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (836.975.194-68) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 

CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 

 
CÓDIGO: SB0752 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA OBESIDADE E DO DIABETES MELLITUS EM 

ESCOLARES DA CIDADE DO NATAL/RN 

ALUNO: ISABELLA CATARINE TEIXEIRA DE ALENCAR (065.372.674-04) 

ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (039.435.504-00) 

CO-AUTOR: GEMMA GALGANI DO NASCIMENTO SANTOS (054.931.974-30) 

CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (035.533.184-57) 

CO-AUTOR: GIOVANNI GALENO DO NASCIMENTO SANTOS (068.982.604-48) 

 
CÓDIGO: SB0757 

TÍTULO: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA NO HOSPITAL 

INFANTIL VARELA SANTIAGO 

ALUNO: ANGELICA LIMA TAVARES (051.550.064-06) 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

(722.988.634-15) 

CO-AUTOR: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (060.509.174-93) 

 
CÓDIGO: SB0758 

TÍTULO: ERROS DE MEDICAÇÃO DETECTADOS EM HOSPITAL PÚBLICO DA 

CIDADE DE NATAL-RN 

ALUNO: CAIO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA (051.844.934-33) 

ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 

CO-AUTOR: ROSA ANGELICA SILVEIRA REBOUCAS (008.391.424-20) 

CO-AUTOR: KARLA OLIVEIRA DE FRANCA (011.958.474-32) 

CO-AUTOR: ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ (051.789.684-25) 
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CÓDIGO: SB0759 

TÍTULO: MANIFESTAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS NAS MÃOS DE 

PACIENTES DIABÉTICOS 

ALUNO: EVANDRO DANTAS BEZERRA (047.047.574-98) 

ORIENTADOR: MARIA JOSE PEREIRA VILAR (154.791.104-20) 

CO-AUTOR: MARCELLI BORGES MOREIRA    

CO-AUTOR: RODOLPHO DANTAS MAFALDO PINTO (055.119.364-64) 

CO-AUTOR: LARISSA REGO LIMA DE MEDEIROS (053.372.234-96) 

 
CÓDIGO: SB0760 

TÍTULO: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTAIS E 

ESCHERICHIA COLI) DE ÁGUA TRATADA DE ESCOLAS PÚBLICAS DOS 

MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, MACAÍBA E PARNAMIRIM - 

RN. 

ALUNO: JULIANA BRUNA DE ARAUJO (052.346.264-66) 

ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 

CO-AUTOR: MYRIAN JULIA DE PAIVA DOURADO GUERRA (049.660.374-41) 

CO-AUTOR: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (034.122.384-06) 

 
CÓDIGO: SB0761 

TÍTULO: DETECÇÃO DE CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE 

À METICILINA (MRSA) RELACIONADAS AO CLONE INTERNACIONAL USA 100, 

NA CIDADE DO NATAL –RN. 

ALUNO: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (034.122.384-06) 

ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

CO-AUTOR: MYRIAN JULIA DE PAIVA DOURADO GUERRA (049.660.374-41) 

CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 

CO-AUTOR: JULIANA BRUNA DE ARAUJO (052.346.264-66) 

 
CÓDIGO: SB0766 

TÍTULO: DIABETES MELLITUS E RISCOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO – 

REVISÃO SITEMÁTICA 

ALUNO: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60) 

ORIENTADOR: JOSIVAN GOMES DE LIMA (721.167.654-04) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 

CO-AUTOR: ALBERT DICKSON DE LIMA (737.236.224-53) 

CO-AUTOR: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (067.888.944-93) 

 
CÓDIGO: SB0767 

TÍTULO: TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO EM PACIENTES COM 

LEUCEMIA AGUDA: UM ESTUDO PILOTO. 

ALUNO: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (060.509.174-93) 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

(722.988.634-15) 

CO-AUTOR: KARILIN TEREZA SANTIAGO DE OLIVEIRA (010.659.684-50) 

CO-AUTOR: ANNE CAROLLINE DE MORAIS (043.869.354-01) 

CO-AUTOR: HARINA ALVES DE OLIVEIRA (012.122.264-02) 
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CÓDIGO: SB0768 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM ESTUÁRIOS POTIGUARES 

ALUNO: JANAINA MONTEIRO DE SOUZA (048.785.284-27) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA VIEIRA (199.719.232-20) 

CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 

CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 

 
CÓDIGO: SB0775 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO E DE PARÂMETROS DA 

FUNÇÃO RENAL EM PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NO HOSPITAL DE 

PEDIATRIA/UFRN 

ALUNO: KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA (061.474.624-82) 

ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08) 

CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 

CO-AUTOR: MELINA BEZERRA LOUREIRO (033.161.934-21) 

CO-AUTOR: MARCELA ABBOTT GALVAO URURAHY (045.306.274-11) 

 
CÓDIGO: SB0778 

TÍTULO: MOTIVOS ALEGADOS POR MULHERES DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 

PARA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME CITOLÓGICO DE PAPANICOLAU. 

ALUNO: ALIPIO MACIEL LIMA DE BRITO (058.801.474-52) 

ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

CO-AUTOR: SILVIA HELENA LACERDA RODRIGUES (247.847.058-64) 

CO-AUTOR: YURI GUILHERME A SILVA DA COSTA (792.242.454-04) 

CO-AUTOR: LUIZ CLAUDIO MOURA DA SILVA (054.513.637-73) 

 
CÓDIGO: SB0782 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL PRESTADA PELO 

CAPS II-LESTE E PELO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. JOÃO MACHADO NO 

MUNICÍPIO DE NATAL-RN. 

ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA CALDAS (045.748.804-22) 

ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (430.066.987-20) 

 
CÓDIGO: SB0786 

TÍTULO: ADAPTAÇÕES DE AVICENNIA SCHAUERIANA AO MANGUE 

ALUNO: GABRIELLE MACEDO PEREIRA (063.795.964-70) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

 
CÓDIGO: SB0787 

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PESSOAS DIABÉTICAS ATENDIDAS 

EM UM CENTRO DE SAÚDE – NATAL RN, 2007. 

ALUNO: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (060.546.274-73) 

ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 
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CÓDIGO: SB0788 

TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE GLAUCOMA, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

E DIABETES MELLITUS 

ALUNO: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (067.888.944-93) 

ORIENTADOR: JOSIVAN GOMES DE LIMA (721.167.654-04) 

CO-AUTOR: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60) 

CO-AUTOR: ALBERT DICKSON DE LIMA (737.236.224-53) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 

 
CÓDIGO: SB0789 

TÍTULO: COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

ENTRE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: RESULTADOS PRELIMINARES 

ALUNO: LILIANNE LINHARES PINTO (047.445.494-03) 

ORIENTADOR: CICERA MARIA BRAZ DA SILVA (139.132.044-15) 

CO-AUTOR: MELKA TORQUATO NOGUEIRA (060.980.554-16) 

 
CÓDIGO: SB0790 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE 

FLAVONÓIDES DE TURNERA ULMIFOLIA(TURNERACEAE) 

ALUNO: INGRID MURIELLE F DE FIGUEIREDO (044.034.354-24) 

ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

 
CÓDIGO: SB0795 

TÍTULO: ANÁLISE BIOMÉTRICA DE FRUTOS E SEMENTES DE MIMOSA 

CAESALPINIFOLIA BENTH.(SABIÀ) 

ALUNO: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

 
CÓDIGO: SB0805 

TÍTULO: ESTUDO DA MORFOLOGIA INTERNA DE AVICENNIA TOMENTOSA 

JACQ. E SUAS ADAPTAÇÕES AO AMBIENTE. 

ALUNO: RALINY OLIVEIRA SANTOS (068.896.014-67) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

CO-AUTOR: MARIA IZAURA HENRIQUE DE SANTANA (057.868.064-56) 

CO-AUTOR: ISABEL MEDEIROS DOS SANTOS (009.783.364-96) 

CO-AUTOR: ELIUDE EMMANUELLE PINHEIRO DE FRANCA TORRES 

(060.625.594-06) 

 
CÓDIGO: SB0810 

TÍTULO: LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL DO 

PROJETO DE ASSENTAMENTO VALE DO LÍRIO, SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 

ALUNO: TATIANA BARBOSA GALVAO (031.818.574-16) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

CO-AUTOR: SAMIR AUGUSTO PINHEIRO COSTA (055.930.244-48) 

CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (830.332.204-44) 
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CÓDIGO: SB0812 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DE PERFIS DE DISSOLUÇÃO DE PRODUTOS 

CONTENDO HIDROXIZINE ATRAVÉS DOS MODELOS INDEPENDENTES (F1 E 

F2). 

ALUNO: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 

CO-AUTOR: JULIANA SILVA BARROS (072.532.704-95) 

CO-AUTOR: GIANCARLO PAIVA NICOLETTI (056.117.834-81) 

CO-AUTOR: FERNANDA KALINE MEDEIROS FERNANDES (060.107.144-19) 

 
CÓDIGO: SB0813 

TÍTULO: ESTUDO DE DESINTEGRAÇÃO DE COMPRIMIDOS ADQUIRIDOS EM 

FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO DE NATAL – RN 

ALUNO: JULIANA SILVA BARROS (072.532.704-95) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 

CO-AUTOR: CARLOS ARQUIMEDES COSTA OLIVEIRA (072.028.474-00) 

CO-AUTOR: LEONARDO DANTAS MUNIZ (081.997.294-06) 

CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 

 
CÓDIGO: SB0814 

TÍTULO: ÍNDICE DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR DA PRESENÇA DE 

ÁCIDOS GRAXOS TRANS EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 

ALUNO: FABIO RESENDE DE ARAUJO (062.105.054-73) 

ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 

CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA FELIX DA SILVA (033.840.624-77) 

CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25) 

 
CÓDIGO: SB0816 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE COMPRIMIDOS 

ADQUIRIDOS EM FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO DE NATAL – RN 

ALUNO: FERNANDA KALINE MEDEIROS FERNANDES (060.107.144-19) 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 

CO-AUTOR: CARLOS ARQUIMEDES COSTA OLIVEIRA (072.028.474-00) 

CO-AUTOR: GIANCARLO PAIVA NICOLETTI (056.117.834-81) 

CO-AUTOR: LEONARDO DANTAS MUNIZ (081.997.294-06) 

 
CÓDIGO: SB0818 

TÍTULO: EFEITO DA TÉCNICA DE DESMINERALIZAÇÃO NA QUALIDADE DA 

REAÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA NA MATRIZ ÓSSEA 

ALUNO: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (007.433.874-90) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04) 

CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

CO-AUTOR: GUSTAVO DA CUNHA LIMA FREIRE (876.651.744-34) 
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CÓDIGO: SB0819 

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA FUNÇÃO PULMONAR ENTRE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES COM LEUCEMIA AGUDA E INDIVÍDUOS SADIOS 

ALUNO: KARILIN TEREZA SANTIAGO DE OLIVEIRA (010.659.684-50) 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

(722.988.634-15) 

CO-AUTOR: ANNE CAROLLINE DE MORAIS (043.869.354-01) 

CO-AUTOR: HARINA ALVES DE OLIVEIRA (012.122.264-02) 

CO-AUTOR: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (060.509.174-93) 

 
CÓDIGO: SB0820 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 

PACIENTES ATENDIDOS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA DA CIDADE DE 

NATAL-RN. 

ALUNO: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (013.587.414-92) 

ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

CO-AUTOR: ANA ÂNGELA DE AQUINO (931.331.974-87) 

 
CÓDIGO: SB0821 

TÍTULO: INCIDÊNCIA DE PICADAS DE ESCORPIÃO NA GRANDE NATAL NO 

ANO DE 2006 

ALUNO: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (069.498.214-84) 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 

CO-AUTOR: LUCIANA VARELLA DE FIGUEIREDO (069.659.234-74) 

CO-AUTOR: IVANICE BEZERRA DA SILVA (065.649.234-14) 

CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80) 

 
CÓDIGO: SB0824 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE CLONES DE 

CAPIM-ELEFANTE (PENNISETUM PURPRUREUM SHUMACH) NO LITORAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: LARISSA MAGNA SOUZA SEABRA (012.605.764-85) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 

 
CÓDIGO: SB0832 

TÍTULO: “SCREENING” PARA ATIVIDADE LEISHMANICIDA COM PLANTAS 

COLETADAS NO PARQUE DAS DUNAS NA CIDADE DO NATAL-RN. 

ALUNO: RENATA ARACY BEZERRIL FERREIRA (010.326.104-41) 

ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 

CO-AUTOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

 
CÓDIGO: SB0833 

TÍTULO: TOLERÂNCIA A GLICOSE EM ATLETAS VELOCISTAS 

ALUNO: TEREZA VIRGINIA DE SOUSA (008.318.054-04) 

ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 

CO-AUTOR: PAMELA KARINA DE MELO GOIS (002.676.411-33) 

CO-AUTOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (233.341.180-53) 

CO-AUTOR: FRANCISCO MESSIAS DE OLIVEIRA NETTO (011.994.934-22) 

 

54 de 72



CÓDIGO: SB0835 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ACOMETIMENTO LINFONODAL NO ESTADIAMENTO 

T3 DO CÂNCER COLORRETAL 

ALUNO: ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO (013.298.754-60) 

ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (798.623.494-68) 

CO-AUTOR: ROMMELL VIEIRA ALVES (053.044.554-95) 

CO-AUTOR: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (013.728.284-27) 

 
CÓDIGO: SB0836 

TÍTULO: (RE) DESCOBRINDO OS LIMITES INTRANSPONÍVEIS DAS PESSOAS 

EM SOFRIMENTO MENTAL ATRAVÉS DA ARTETERAPIA 

ALUNO: LUANNA CAROLINE SEABRA DE MELO (046.988.474-60) 

ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (049.603.603-30) 

CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES (055.374.714-26) 

CO-AUTOR: RAIONARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS (014.399.404-28) 

CO-AUTOR: DENUZIA ALVES JAPIASSU (968.019.134-68) 

 
CÓDIGO: SB0842 

TÍTULO: ESTUDO MORFO-ANATÔMICO DE EICHHORNIA CRASSIPES (MART.) 

SOLMS E SUAS ADAPTAÇÕES AO AMBIENTE AQUÁTICO. 

ALUNO: PEDRO DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO (051.239.134-32) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

CO-AUTOR: LARA CAVALCANTI AMORIM (083.892.794-79) 

CO-AUTOR: JULIANA DUTRA SOUZA GOMES (013.475.054-31) 

CO-AUTOR: ANTHONIETA LOOMAN MAFRA (060.189.054-00) 

 
CÓDIGO: SB0846 

TÍTULO: BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DA ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE – RN 

ALUNO: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

CO-AUTOR: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA    

 
CÓDIGO: SB0847 

TÍTULO: PROMOÇÃO DA SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL: EXPERIÊNCIAS 

INOVADORES DE CUIDADO NO PSF- NATAL 

ALUNO: JOAO PAULO FERNANDES LIRA DE HOLANDA (011.826.854-63) 

ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (451.759.936-15) 

CO-AUTOR: ROBERTO DIEGO ALVES DE ARAUJO    

CO-AUTOR: MANOEL ARTHUR NOBREGA DA SILVA (024.967.994-97) 

CO-AUTOR: UBIRATAN WAGNER DE SOUSA    
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CÓDIGO: SB0848 

TÍTULO: IMPACTO DE CARBOIDRATOS COMPLEXOS ASSOCIADOS A 

EXERCÍCIO AERÓBICO NA GLICEMIA , NÍVEIS DE GLP-1 E PESO CORPORAL DE 

RATOS WISTAR OBESOS. 

ALUNO: ELAINE CRISTINA FELIX DA SILVA (033.840.624-77) 

ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 

CO-AUTOR: SHEYLA VARELA LUCENA (037.389.584-44) 

CO-AUTOR: EDUARDO CALDAS COSTA (053.041.174-17) 

CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 

 
CÓDIGO: SB0850 

TÍTULO: DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: 

PSYCHODIDAE) TRANSMISSORES DAS LEISHMANIOSES VISCERAL E 

TEGUMENTAR NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ (ESEC), SERRA 

NEGRA/RN. 

ALUNO: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34) 

CO-AUTOR: VIRGINIA PENELLOPE MACEDO E SILVA (046.347.294-23) 

CO-AUTOR: VANESSA DA ESCOSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 

 
CÓDIGO: SB0855 

TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE TIORREDOXINAS E TIORREDOXINAS “LIKE” 

EM GENOMAS COMPLETOS DE FUNGOS 

ALUNO: MARIA APARECIDA DA SILVA (012.820.884-83) 

ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

 
CÓDIGO: SB0856 

TÍTULO: IMAGEM E SIGNIFICADO COMO CAMPO REPRESENTACIONAL DA 

SAÚDE MENTAL: ESCULPINDO MÁSCARAS PRODUTORAS DE SENTIDO 

ALUNO: RAFAELLA LEITE FERNANDES (055.374.714-26) 

ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (049.603.603-30) 

CO-AUTOR: DENUZIA ALVES JAPIASSU (968.019.134-68) 

CO-AUTOR: MARIA CONCEICAO SILVA MORAI S (012.047.484-03) 

CO-AUTOR: LUANNA CAROLINE SEABRA DE MELO (046.988.474-60) 

 
CÓDIGO: SB0857 

TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO DERMATAM SULFATO 

ISOLADO DO CAMARÃO BRANCO (L. SCHIMITTI) 

ALUNO: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.384-07) 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20) 

CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (050.596.284-50) 

CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 

CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (048.693.954-52) 
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CÓDIGO: SB0858 

TÍTULO: APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA CARCINICULTURA PARA 

OBTENÇÃO DE HEPARINA. 

ALUNO: MARCELO ANDRADE DE LIMA (048.693.954-52) 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20) 

CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.384-07) 

CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 

CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (050.596.284-50) 

 
CÓDIGO: SB0863 

TÍTULO: CONSTRUINDO O PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO PRÉ-ESCOLAR, 

INSERIDO NUMA CRECHE NA PERIFERIA DE NATAL/RN -VALIDANDO 

PROTOCOLOS 

ALUNO: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO (065.011.484-13) 

ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (123.558.444-53) 

 
CÓDIGO: SB0864 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DA VITAMINA D NA REABSORÇÃO ÓSSEA - ESTUDO IN 

VITRO 

ALUNO: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 

CO-AUTOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91) 

CO-AUTOR: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI    

 
CÓDIGO: SB0865 

TÍTULO: ANÁLISE QUANTITATIVA DOS NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS NADPH-

D POSITIVOS DO DUODENO DE RATOS COM DIABETES MELLITUS E 

SUPLEMENTADOS COM ÁCIDO ASCÓRBICO. 

ALUNO: JANAINA VANESSA LUCAS PEREIRA (072.152.184-30) 

ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 

 
CÓDIGO: SB0866 

TÍTULO: PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE DE STAPHYLOCOCCUS COAGULASE 

NEGATIVOS RESISTENTES À OXACILINA, DE ORIGEM HOSPITALAR, 

ISOLADAS NA CIDADE DO NATAL-RN. 

ALUNO: BIBIANA PRISCILA R C DE ARAUJO (063.525.344-57) 

ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

CO-AUTOR: JULIANA BRUNA DE ARAUJO (052.346.264-66) 

CO-AUTOR: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (034.122.384-06) 

CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 
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CÓDIGO: SB0867 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DO DERMATAM SULFATO DE MAMÍFERO COM O 

DERMATAM SULFATO ISOLADO DE CAMARÃO 

ALUNO: TASSIA PRISCILA FERREIRA SOARES DE LIMA. (059.168.654-65) 

ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20) 

CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.384-07) 

CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 

CO-AUTOR: ANA KARLA BEZERRA LOPES (062.325.374-75) 

 
CÓDIGO: SB0874 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PADRÃO MORFOLÓGICO DE CÉLULAS EPITELIAIS 

ORAIS OBTIDAS POR DIFERENTES TÉCNICAS DE CITOLOGIA ESFOLIATIVA 

ALUNO: ALESSANDRA MARINHO MIRANDA (065.204.324-07) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

CO-AUTOR: EUDES EULER DE SOUZA LUCENA (013.606.814-69) 

CO-AUTOR: SERGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (663.989.084-49) 

CO-AUTOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53) 

 
CÓDIGO: SB0880 

TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA HANSENÍASE: EM FOCO O ESTIGMA 

NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

ALUNO: RAIONARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS (014.399.404-28) 

ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (049.603.603-30) 

CO-AUTOR: CLELIA ALBINO SIMPSON (052.618.562-72) 

CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES (055.374.714-26) 

CO-AUTOR: DULCIAN MEDEIROS DE AZEVEDO (032.942.844-62) 

 
CÓDIGO: SB0881 

TÍTULO: ANÁLISE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES DE 

MEDICINA DA UFRN EM RELAÇÃO À SAÚDE SEXUAL HUMANA. 

ALUNO: PATRICIA CARVALHO PALHANO (057.226.884-61) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

CO-AUTOR: VIRGILIO SERQUIZ DE AZEVEDO (065.216.624-57) 

CO-AUTOR: SINARA RAIANA C. O. P. DE FIGUEIREDO (064.454.044-30) 

 
CÓDIGO: SB0884 

TÍTULO: VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 

(DSF) 

ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (012.104.024-08) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

CO-AUTOR: EDILSA MARIA PINHEIRO DE ARAUJO (307.230.004-68) 

CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 

CO-AUTOR: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (055.623.074-48) 
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CÓDIGO: SB0885 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS PREFERIDAS NO PARCEIRO IDEAL PARA 

RELACIONAMENTO ROMÂNTICO EM UMA AMOSTRA DE MULHERES EM 

IDADE REPRODUTIVA 

ALUNO: LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS (050.535.494-27) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

CO-AUTOR: MAIRA DE ARAUJO BARROS XAVIER (035.184.364-73) 

CO-AUTOR: ADRIANA VALESKA BASTOS FERNANDES DANIEL (033.720.474-

86) 

CO-AUTOR: PATRICIA CARVALHO PALHANO (057.226.884-61) 

 
CÓDIGO: SB0887 

TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA SOBRE FOTOEXPOSIÇÃO E USO DE 

MEDIDAS PROFILÁTICAS ENTRE BANHISTAS E AVALIAÇÃO DE ÍNDICES DE 

RADIAÇÃO UV NA PRAIA DE PONTA-NEGRA-NATAL/RN 

ALUNO: RENATA JESUINO BARBOSA (618.755.033-15) 

ORIENTADOR: ARNOBIO DA PENHA PACHECO (108.447.914-15) 

CO-AUTOR: ANA CLAUDIA MEDEIROS DE A GARCIA (045.415.994-30) 

CO-AUTOR: VANESSA CAMPOS ANDRADE DE MELO (058.137.254-90) 

CO-AUTOR: ARACELI MARIA DE LIMA (054.225.164-78) 

 
CÓDIGO: SB0888 

TÍTULO: RADICALIDADE CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER 

GÁSTRICO: UM ESTUDO RETROSPECTIVO. 

ALUNO: ROMMELL VIEIRA ALVES (053.044.554-95) 

ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (798.623.494-68) 

CO-AUTOR: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (013.728.284-27) 

CO-AUTOR: ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO (013.298.754-60) 

 
CÓDIGO: SB0890 

TÍTULO: ACÚMULO DE SERAPILHEIRA EM PLANTIOS DE SWIETENIA 

MACROPHYLLA KING (MOGNO) NA FLORESTA NACIONAL DE NÍSIA 

FLORESTA, NISIA FLORESTA-RN 

ALUNO: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (038.786.204-89) 

ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 

CO-AUTOR: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01) 

 
CÓDIGO: SB0891 

TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS ADJUVANTES MAIS EMPREGADOS NA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA NO COMPORTAMENTO TECNOLÓGICO DE FÁRMACOS DE 

ELEVADA DOSAGEM. 

ALUNO: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (012.955.474-06) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 

CO-AUTOR: ANDREZA AZEVEDO DE MEDEIROS (021.559.504-11) 
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CÓDIGO: SB0894 

TÍTULO: I PAN DO IDOSO DE TANGARÁ - UMA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO À 

SAÚDE COMO INTERVENÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM SAÚDE COLETIVA DO CURSO DE MEDICINA DA UFRN 

ALUNO: DANIEL SOARES DE SOUSA DANTAS (051.850.434-40) 

ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (107.494.624-34) 

CO-AUTOR: CAROLINA COLACO MENDES    

CO-AUTOR: ARACELI MARIA DE LIMA (054.225.164-78) 

CO-AUTOR: FRANCISCO AMÉRICO MICUSSI (307.288.514-15) 

 
CÓDIGO: SB0895 

TÍTULO: TAXA DE MORTALIDADE DA CIANOBACTÉRIA 

CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII POR HERBIVORIA DE COPÉPODOS DO 

GÊNERO NOTODIAPTOMUS. 

ALUNO: FABRICIO RODRIGUES CAMACHO (068.315.454-08) 

ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06) 

CO-AUTOR: DANYHELTON DOUGLAS FARIAS DANTAS (045.756.204-83) 

CO-AUTOR: FRANCISCO RIVERA DE VASCONCELOS (051.962.574-97) 

CO-AUTOR: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO (052.716.174-83) 

 
CÓDIGO: SB0897 

TÍTULO: A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À PUERPERA E AO NEONATO 

ALUNO: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (000.646.984-16) 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 

CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES MEIRELES (047.769.294-06) 

CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (068.969.404-09) 

CO-AUTOR: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS (064.872.814-50) 

 
CÓDIGO: SB0898 

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL PARA 

MELHOR ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES EM SAÚDE. 

ALUNO: PRISCILA FERNANDES MEIRELES (047.769.294-06) 

ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS (392.557.434-49) 

CO-AUTOR: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS (064.872.814-50) 

CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (000.646.984-16) 

CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (068.969.404-09) 

 
CÓDIGO: SB0903 

TÍTULO: CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE DST E CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL NA PRIMEIRA FEIRA AGROECOLOGICA DE SÃO PAULO DO 

POTENGI. 

ALUNO: VANESSA GONCALVES CHAVES (010.830.774-30) 

ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (107.494.624-34) 

CO-AUTOR: RENATA JESUINO BARBOSA (618.755.033-15) 

CO-AUTOR: PRISCILA MARIA MENEZES UCHOA (012.082.824-33) 

CO-AUTOR: MARIA MAGDALIA SANTOS DE OLIVEIRA (031.306.054-10) 
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CÓDIGO: SB0904 

TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA 

SAÚDE AMBIENTAL PARA ESCOLARES 

ALUNO: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS (064.872.814-50) 

ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 

CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (068.969.404-09) 

CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (000.646.984-16) 

CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES MEIRELES (047.769.294-06) 

 
CÓDIGO: SB0909 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DA PRÁTICA MASTURBATÓRIA EM 

UMA AMOSTRA DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA. 

ALUNO: ADRIANA VALESKA BASTOS FERNANDES DANIEL (033.720.474-86) 

ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 

CO-AUTOR: SARAH DE LIMA ALLOUFA (011.766.164-39) 

CO-AUTOR: RAFAELA BRITO BEZERRA PINHEIRO (048.795.124-78) 

CO-AUTOR: HELENO DE PAIVA OLIVEIRA (064.131.694-19) 

 
CÓDIGO: SB0920 

TÍTULO: EFEITOS DA “BABOSA” NOS PARÂMETROS LABORATORIAIS E NA 

BIODISTRIBUIÇÃO DO PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) EM RATOS 

WISTAR. 

ALUNO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (059.861.314-52) 

ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA 

(200.170.654-53) 

CO-AUTOR: ELIAS HERCULANO DE OLIVEIRA (063.656.134-82) 

CO-AUTOR: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (052.540.684-00) 

CO-AUTOR: MONIQUE BATISTA DA COSTA (007.961.794-84) 

 
CÓDIGO: SB0925 

TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO PADRÃO PARA EXTRAÇÃO E 

EXPANSÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS DA MEDULA DE CAMUNDONGOS 

ALUNO: LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA (054.743.514-29) 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

CO-AUTOR: RANIERE FAGUNDES DE MELO SILVEIRA (052.411.304-11) 

CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 

 
CÓDIGO: SB0930 

TÍTULO: TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL DO PEIXE 

BARRIGUDINHO POECILIA VIVIPARA, DO RIO CEARÁ-MIRIM, TAIPU, RIO 

GRANDE DO NORTE. 

ALUNO: IRALICE MONTENEGRO DE MEDEIROS (059.271.714-35) 

ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91) 

CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHAES (007.420.454-80) 

CO-AUTOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (043.933.924-34) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20) 
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CÓDIGO: SB0932 

TÍTULO: COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA MORINGA (MORINGA 

OLEIFERA LAM) 

ALUNO: IGOR RAFAEL SOARES GONCALO (013.767.394-96) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

 
CÓDIGO: SB0934 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS INTRA E INTERESPECÍFICOS DE CAPIM-

ELEFANTE NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: MARCIO GLEYBSON DA SILVA BEZERRA (052.045.564-94) 

ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 

CO-AUTOR: VIVIANY LUCIA FERNANDES DOS SANTOS (008.391.354-83) 

CO-AUTOR: ALAN FERREIRA DE FRANCA (013.208.914-97) 

CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

 
CÓDIGO: SB0936 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA DO CORDÃO UMBILICAL 

DE CÃES 

ALUNO: ERIO GHIOTTO GONCALVES (055.224.927-08) 

ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91) 

CO-AUTOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (035.979.594-31) 

CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20) 

CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

 
CÓDIGO: SB0937 

TÍTULO: CONHECENDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PRÉ-ESCOLA 

ALUNO: LIVIA MARIA RODRIGUES DE PONTES (041.875.844-12) 

ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 

 
CÓDIGO: SB0940 

TÍTULO: O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NA UTILIZAÇÃO DE 

FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL. 

ALUNO: KILIA LORENA DA SILVA FREITAS (064.584.194-30) 

ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 

 
CÓDIGO: SB0943 

TÍTULO: TERAPÊUTICA DO TUMOR ESTROMAL GASTRINTESTINAL NO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

ALUNO: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (013.728.284-27) 

ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (798.623.494-68) 

CO-AUTOR: ROMMELL VIEIRA ALVES (053.044.554-95) 

CO-AUTOR: ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO (013.298.754-60) 

 
  

62 de 72



CÓDIGO: SB0946 

TÍTULO: ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS DE NYMPHAEA SP. AO AMBIENTE 

AQUÁTICO. 

ALUNO: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (059.490.304-19) 

ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

CO-AUTOR: PAULA SIMONE ORTIZ BARROS (063.513.704-69) 

CO-AUTOR: LEONAM GOMES RODRIGUES (073.837.664-74) 

CO-AUTOR: NATALIA ANDREA CRACIUN BOCCARDI (061.600.224-66) 

 
CÓDIGO: SB0953 

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE PACIENTES 

PORTADORES DE OSTEODISTROFIA RENAL, EM DIÁLISE, SUBMETIDOS A 

PARATIREOIDECTOMIA TOTAL, NO RN 

ALUNO: GIOVANNA MAIA ROSADO CASCUDO RODRIGUES (052.522.284-77) 

ORIENTADOR: KELLEN MICHELINE ALVES HENRIQUE COSTA (790.989.594-15) 

CO-AUTOR: PRISCILLA FIGUEIREDO CAMPOS DA NOBREGA (012.760.024-83) 

CO-AUTOR: ANE DALIANE PAULINO DE SOUSA    

CO-AUTOR: NOEMIA MARIA BARRETO DE LIMA (056.157.974-10) 

 
CÓDIGO: SB0963 

TÍTULO: INDICADORES DE ACOMETIMENTO HEPÁTICO NA ASSOCIAÇÃO 

SÍNDROME METABÓLICA-SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

ALUNO: HERMANN DOS SANTOS FERNANDES (000.715.484-40) 

ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 

CO-AUTOR: ALCINO PIRES GAMA (048.613.544-63) 

CO-AUTOR: CHRISTOPHE BEZERRA ANSELMO (061.825.944-97) 

 
CÓDIGO: SB0967 

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE PACIENTES COM 

LEISHMANIOSE VISCERAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: MARIA LUISA DO NASCIMENTO MOURA (045.229.914-44) 

ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 

 
CÓDIGO: SB0975 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO 

TIOBARBITÚRICO (SRAT) EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 

ALUNO: AMANDA COSTA BANDEIRA (055.880.554-03) 

ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

 
CÓDIGO: SB0976 

TÍTULO: A PERCEPÇÃO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF - SOBRE A ASSISTÊNCIA PRESTADA POR 

ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFRN 

ALUNO: GISELLE COSTA DE ARAUJO SOUZA (061.749.124-00) 

ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

CO-AUTOR: NATALIA FILGUEIRA DA SILVA (055.856.164-04) 

CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 

CO-AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA DA COSTA (055.889.444-53) 
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CÓDIGO: SB0979 

TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MASTITE BOVINA NUMA FAZENDA PRODUTORA 

DE LEITE TIPO C NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM – CE 

ALUNO: STELA ANTAS URBANO (058.280.804-90) 

ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (051.956.018-36) 

CO-AUTOR: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO    

CO-AUTOR: CLODOALDO DE LIMA COSTA FILHO (058.898.294-67) 

CO-AUTOR: ANDREA TEIXEIRA CARDOSO (048.903.464-06) 

 
CÓDIGO: SB0980 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA RETAL E DA FREQÜÊNCIA 

RESPIRATÓRIA DE VACAS MESTIÇAS EM LACTAÇÃO NO SERTÃO CENTRAL 

DO CEARÁ 

ALUNO: ANDREA TEIXEIRA CARDOSO (048.903.464-06) 

ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (051.956.018-36) 

CO-AUTOR: MARCIO GLEYBSON DA SILVA BEZERRA (052.045.564-94) 

CO-AUTOR: ALAN FERREIRA DE FRANCA (013.208.914-97) 

CO-AUTOR: STELA ANTAS URBANO (058.280.804-90) 

 
CÓDIGO: SB0983 

TÍTULO: VISÃO AMBIENTAL DE DOIS GRUPOS ESCOTEIROS DA CIDADE DE 

NATAL/RN SOBRE ARANHAS E ESCORPIÕES 

ALUNO: LIEVIN FAUSTINO VIRGINIO (046.727.744-30) 

ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 

CO-AUTOR: JACIANA CASSIA BARBOSA (068.513.904-26) 

CO-AUTOR: JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO (013.737.824-63) 

CO-AUTOR: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (068.350.224-77) 

 
CÓDIGO: SB0989 

TÍTULO: SENTIDOS IMAGÉTICOS DO ESPAÇO E DO TEMPO NA DANÇA 

CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

ALUNO: ANA APARECIDA TAVARES DA SILVEIRA (806.728.414-87) 

ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO 

(597.781.724-04) 

 
CÓDIGO: SB0993 

TÍTULO: A IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DO CRYPTOSPORIDIUM SP. 

ALUNO: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO (008.349.084-17) 

ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 

 
CÓDIGO: SB0997 

TÍTULO: A EFETIVIDADE DE ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS (ENF) 

PARA O ALÍVIO DA DOR DE PARTURIENTES 

ALUNO: CECILIA PESSOA PAIVA (010.233.584-25) 

ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 
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CÓDIGO: SB1001 

TÍTULO: A AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOS PORTADORES DE UV 

ATENDIDOS PELAS EQUIPES DO PSF NAS 31 USF DE NATAL 

ALUNO: DANIELE VIEIRA (008.008.974-71) 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

 
CÓDIGO: SB1006 

TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS PARA A GERAÇÃO 

DE RENDA NA POPULAÇÃO RURAL DE BAIXA RENDA 

ALUNO: DAYANNE DA SILVA TOME (055.580.014-88) 

ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44) 

 
CÓDIGO: SB1011 

TÍTULO: CONHECIMENTO CIENTÍFICO E SABERES DA TRADIÇÃO 

ALUNO: EDNALDA SOARES (012.687.274-07) 

ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (277.088.024-15) 

 
CÓDIGO: SB1023 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E 

DE SAÚDE DOS PORTADORES DE UV ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA (USFS) DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

ALUNO: GISLENE FREIRE DE MELO (030.301.674-45) 

ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

 
CÓDIGO: SB1024 

TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DOS PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE 

ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA COM DEFICIÊNCIA DE GH, DESTACANDO OS 

FATORES QUE CORROBORAM COM O SURGIMENTO E PERMANÊNCIA DA 

DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO 

ALUNO: GIULLERME RODRIGUES DE ARAUJO (050.259.094-73) 

ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 

 
CÓDIGO: SB1025 

TÍTULO: VARIAÇÕES QUANTO AO NÚMERO E TEMPO DE INTERNAÇÃO 

MÉDIA ETÁRIA E EFEITO DO GÊNERO DOS PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS DO 

HOSPITAL DOUTOR JOÃO MACHADO 

ALUNO: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68) 

ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

 
CÓDIGO: SB1027 

TÍTULO: EFEITOS DO TREINO SOBRE SUPERFÍCIES INCLINADAS NA MARCHA 

DE INDIVÍDUOS HEMIPLÉGICOS 

ALUNO: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (061.546.254-56) 

ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (840.911.934-04) 
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CÓDIGO: SB1028 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM VITAMINA A DE 

PUÉRPERAS ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

ALUNO: HELUISA HELENA BEZERRA DE SOUSA (050.071.044-93) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

 
CÓDIGO: SB1031 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PORTADORES DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS E 

DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE ENTRE INDIVÍDUOS 

COM DIAGNÓSTICO DE ANEMIA 

ALUNO: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (057.734.574-58) 

ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 

 
CÓDIGO: SB1034 

TÍTULO: AVERIGUAÇÃO DAS DIFICULDADES E IDENTIFICAÇÃO DAS 

REAÇÕES DO HOMEM FRENTE ÀS ALTERAÇÕES QUE ELE VIVENCIA COM SUA 

ESPOSA GRÁVIDA 

ALUNO: JOANA DARC DANTAS SOARES (058.436.654-02) 

ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (123.895.954-72) 

 
CÓDIGO: SB1035 

TÍTULO: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LABORATÓRIO DE SISTEMAS 

DISPERSOS COM RELAÇÃO A ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO QUE 

GARANTEM A ESTABILIDADE NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA 

PENICILINA G BENZATINA 

ALUNO: JOAO ARACATY CALDAS NETO (069.625.654-10) 

ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

 
CÓDIGO: SB1043 

TÍTULO: ANÁLISE DE DANOS OXIDATIVOS EM CÉLULAS DO CÓRTEX E DO 

HIPOCAMPO DE RATOS COM MENINGITE BACTERIANA. 

ALUNO: JOYSE ASHLEY VITORINO DE MEDEIROS (072.839.494-45) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

 
CÓDIGO: SB1044 

TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS POSSIBILIDADES LIMITES DA RECUPERAÇÃO 

DO SONO DAS TRABALHADORAS DO PRONTO SOCORRO DE UM HOSPITAL 

PÚBLICO, EM NATAL/RN. 

ALUNO: JULIANA MEDEIROS BATISTA (052.816.684-04) 

ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 

 
CÓDIGO: SB1048 

TÍTULO: RETINOL DA GEMA DO OVO DE CODORNA 

ALUNO: KEITH HELLEN DIAS DA SILVA (055.624.444-37) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
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CÓDIGO: SB1050 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 

ALUNO: LARISSA BANDEIRA FREIRE (061.553.374-46) 

ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 

CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

CO-AUTOR: MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA (027.130.854-03) 

CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (103.727.917-43) 

 
CÓDIGO: SB1051 

TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE 

ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA COM DEFICIÊNCIA DE GH 

ALUNO: LARISSA DE CASTRO TOMASI (007.701.994-61) 

ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 

 
CÓDIGO: SB1056 

TÍTULO: ANÁLISE DO TIPO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO HOSPITAL DO 

CÂNCER DO CEARÁ 

ALUNO: LUCIANA ELOISA DA SILVA CASTRO (048.904.034-93) 

ORIENTADOR: EDNA MARIA DA SILVA (075.640.074-00) 

 
CÓDIGO: SB1060 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DAS DERMATOMICOSES NOS PACIENTES 

ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA 

TRIGUEIRO E OUTRAS CLÍNICAS DERMATOLOGICAS DE NATAL 

ALUNO: MARCIA CHRISTINNY DE M NORONHA (051.067.364-39) 

ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (703.379.504-15) 

 
CÓDIGO: SB1062 

TÍTULO: EFEITO DO CONGELAMENTO SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL EM 

FÍGADO DE CODORNA, UTILIZANDO A CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA 

EFICIÊNCIA (CLAE) 

ALUNO: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS (064.606.474-61) 

ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

 
CÓDIGO: SB1066 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DOS HÁBITATS POR COLEODACTYLUS NATALENSIS 

FREIRE, 1999 (SQUAMATA: GEKKONIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DAS 

DUNAS DO NATAL, RIO GRANDE DO NORTE 

ALUNO: MARIANA TOMAZ CAPISTRANO (056.286.644-21) 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00) 

 
CÓDIGO: SB1067 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E AS QUALIDADES FÍSICAS 

BÁSICAS ATRAVÉS DOS ESTÁGIOS MATURACIONAIS DE ESCOLARES DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CIDADE DE NATAL 

ALUNO: ANA PAULA DA SILVA COSTA (055.199.014-73) 

ORIENTADOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (233.341.180-53) 
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CÓDIGO: SB1070 

TÍTULO: MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA AVALIAR RISCO 

DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES ENTRE ADOLESCENTES 

ALUNO: GLEYCE KELLY DE AZEVEDO SOARES (046.117.294-19) 

ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 

 
CÓDIGO: SB1072 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DA TESTOSTERONA TOTAL NO CICLO 

MENSTRUAL OVULATÓRIO EM MULHERES NORMAIS 

ALUNO: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (033.997.804-00) 

ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 

CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 

CO-AUTOR: THIAGO DEMETRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA    

CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA    

 
CÓDIGO: SB1076 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E ATIVIDADE FÍSICA DE 

ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE - NATAL/RN 

ALUNO: KEZIANNE ROSENO DE CASTRO (052.420.724-07) 

ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 

 
CÓDIGO: SB1077 

TÍTULO: GLICOSIDASES E SULFATASES 

ALUNO: MARIA VITORIA ELIDA DO NASCIMENTO (009.613.434-86) 

ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 

 
CÓDIGO: SB1080 

TÍTULO: INVENTÁRIO DA HERPETOFAUNA DE UM FRAGMENTO DE 

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, BRASIL. 

ALUNO: PABLO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA (053.829.864-28) 

ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00) 

 
CÓDIGO: SB1084 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MICROBIANA EM SOLO DO 

PARQUE DAS DUNAS 

ALUNO: RALFO GOES PACCHIONI (046.447.394-21) 

ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

 
CÓDIGO: SB1085 

TÍTULO: UM CARBOIDRATO PROVENIENTE DA PAREDE CELULAR INTERNA 

DO FUNGO SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

ALUNO: RENAN ARAUJO GOIS (049.523.024-31) 

ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72) 
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CÓDIGO: SB1087 

TÍTULO: COMPORTAMENTO SEXUAL E O RISCO DE INFECÇÃO PELO HIV 

ENTRE AS MULHERES ESTERILIZADAS E NÃO ESTERILIZADAS DE NATAL 

(RN) 

ALUNO: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (052.007.974-46) 

ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (704.076.904-25) 

 
CÓDIGO: SB1095 

TÍTULO: VÁRIOS FILOS DE INVERTEBRADOS ESTUDADOS 

ALUNO: SUZANNA KIMBERLLY DE MORAIS SILVA (069.537.294-73) 

ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 

 
CÓDIGO: SB1096 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE COLONIZAÇÃO EM MÃOS DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

ALUNO: TATIANE DELFINO FREIRE (048.643.684-57) 

ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (703.379.504-15) 

 
CÓDIGO: SB1105 

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM PRÉ-ESCOLARES 

NA CIDADE DO NATAL 

ALUNO: PRISCILLA VARGAS WALSH GONCALVES DOS SANTOS (011.846.094-

38) 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

 
CÓDIGO: SB1106 

TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DO VALOR DIAGNÓSTICO DAS DOSAGENS 

HORMONAIS EM QUADROS DE ANOVULAÇÃO CRÔNICA 

ALUNO: RAFAEL GONCALVES NOBREGA GADELHA (010.701.924-81) 

ORIENTADOR: MARIA JOSE PEREIRA VILAR (154.791.104-20) 

 
CÓDIGO: SB1117 

TÍTULO: QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE DAS CRIANÇAS DA CRECHE 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

ALUNO: TERSILA GARDENIA BRITO E MEDEIROS (062.825.164-55) 

ORIENTADOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (123.558.444-53) 

 
CÓDIGO: SB1119 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE ÓVULOS DE QUITOSANA COM 

METRONIDAZOL PARA TRATAMENTO TA TRICONOMÍASE CAUSADA PELO 

TRICHOMONAS VAGINALIS 

ALUNO: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (051.933.424-85) 

ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 

 
CÓDIGO: SB1123 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO SECO DE AESCULOS 

HIPPOCASTANUM (CASTANHEIRA DA ÍNDIA) 

ALUNO: LUANA JANINE LOPES DA COSTA (047.190.914-90) 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (030.650.396-48) 
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CÓDIGO: SB1127 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE RESÍDUOS DE CAMARÃO 

(LITOPENAEUS VANNAMEI) 

ALUNO: MANUELA ALVES DA CUNHA (032.639.104-50) 

ORIENTADOR: NELY HOLLAND (581.736.766-15) 

 
 

CÓDIGO: SB1128 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ACEITAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS EM PACIENTES ATENDIDOS EM UMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

DA CIDADE DE NATAL-RN 

ALUNO: MAX ALEXANDRE FILGUEIRA MARTINS 

ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO DA SILVA FILGUEIRA 

CO-AUTOR: ANGELICA RODRIGUES MARCELINO 

CO-AUTOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO 

 
 

CÓDIGO: SB1129 

TÍTULO: SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL: A PRATICA 

COTIDIANA DA ENFERMEIRA  

ALUNO: KARLA MARIA DUARTE SILVA 

ORIENTADOR: FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA 

 
 

CÓDIGO: SB1130 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE SENTIDOS ACERCA DA DOENÇA MENTAL 

ALUNO: JOANA CELINA COSTA E SILVA 

ORIENTADOR: FRANCISCA BEZERRA DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: KARLA MARIA DUARTE SILVA 

CO-AUTOR: BEATRIZ ALENCAR VIEIRA 

 
 

CÓDIGO: SB1131 

TÍTULO: EFEITOS DA DESNUTRIÇÃO PROTÉICA NA COMPOSIÇÃO DE 

TECIDOS MINERALIZADOS. ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS WISTAR.   

ALUNO: HILKÉA CARLA DE SOUZA MEDEIROS 

ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA 

CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVÃO BARBOZA  

CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAÚJO JÚNIOR 

CO-AUTOR: LAYRA RIBEIRO DE SOUZA LEÃO 
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CÓDIGO: SB1132 

TÍTULO: A PRATICA EDUCATIVA DE ENFERMAGEM PARA ESCOLARES NO 

CONTEXTO DA SAÚDE AMBIENTAL 

ALUNO: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS 

ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS 

CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS 

CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES MEIRELES 

CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO 

 
 

CÓDIGO: SB1133 

TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA TOXIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM UMA 

ESTAÇÃO DO RIO POTENGI, EM NATAL/RN, UTILIZANDO COMO ORGANISMO-

TESTE O MYSIDOPSIS JUNIAE SILVA, 1979 (CRUSTACEA: MYSIDACEA) 

ALUNO: MICHELLE DE MEDEIROS AIRES 

ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS 

CO-AUTOR: ANA ANITA ALEXSANDRA SEIXAS DE CASTRO 

 
 

CÓDIGO: SB1134 

TÍTULO: ARTETERAPIA: UM CAMINHO DE RE-EDUCAÇÃO E SAÚDE RUMO AO 

SER CRIATIVO INTEGRAL 

ALUNO: SURYA DE PAULA CIONSTANTINO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: NISIA BRASILEIRA AUGUSTA DE PAULA E SOUSA 

CO-AUTOR: PRISCILLA BEATRIZ DE SOUSA COSTA 

 
 

CÓDIGO: SB1135 

TÍTULO: IMPACTO DA FARINHA DE ALGAROBA (PROSOPIS JULIFLORA) 

SOBRE A DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO-PROTÉICA EM RATOS WISTAR. 

ALUNO: ANTONIO LUIZ BEZERRA DA SILVA 

ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA  

CO-AUTOR: MARIA EMÍLIA FERNADES TÔRRES 

CO-AUTOR: ANA CELLY BEZERRA CRUZ 

CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA  

 
 

CÓDIGO: SB1136 

TÍTULO: VALOR DE EXAMES COMPLEMENTARES NA AVALIAÇÃO DE 

DENSIDADE ASSIMÉTRICA MAMOGRÁFICA. 

ALUNO: ROBERTA DANTAS JALES 

ORIENTADOR: TERESA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA  
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CÓDIGO: SB1137 

TÍTULO: AVALIAÇÃO ESTRUTURAL “IN SILICO” DA PROTEÍNA ALKB EM 

PSEUDOMONAS UTILIZANDO MODELAGEM 3-D POR HOMOLOGIA 

ALUNO: BRUNO GOMES DE SOUSA 

ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA
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CÓDIGO: SB0001 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: ESTUDO EM HOSPITAL 
DE PEDIATRIA EM BOA VISTA- RR 
ALUNO: LUIZ ALVES MORAIS FILHO (009.141.054-18) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 
CO-AUTOR: POLLYANNA DANTAS DE LIMA (898.003.894-15) 

Resumo:  
 
        A violência vem sendo considerada um problema de saúde pública, pois cada vez mais esses eventos
ocorrem em todas as faixas etárias principalmente entre crianças, configurando uma importante causa de
morbimortalidade no mundo. Por esta razão grande número desses indivíduos busca os serviços de saúde
para atendimento. Em relação à criança hospitalizada vítima de violências, Martins (2005), ressalta que o
profissional que as atende deve estar consciente do seu papel em detectar e saber conduzir as situações de
agravo à saúde. Estamos desenvolvendo este estudo tentando compreender a atuação dos profissionais de
saúde, durante o processo de cuidar. Pretendemos identificar, de acordo com a vivência de cada profissional
de saúde, os tipos de violência na criança hospitalizada; região corpórea atingida e seus agressores. Estudo
exploratório descritivo, com abordagem quantitativa. A população constou de 235 profissionais, sendo, 07
assistentes sociais, 150 auxiliares e técnicos de enfermagem, 35 enfermeiros, 38 médicos e 05 psicólogos.
O tipo de violência mais comum foi a violência física(29%), seguida da negligência (25,80%), e da
violência sexual (20,68%); a região corpórea mais atingida foram os membros e a cintura pélvica (26,55%),
seguido da cabeça e pescoço (22,94%); 27,72% consideraram a mãe o principal agressor da criança,
seguido do pai com (26,36%). A violência mais presente foi a física, a mãe a principal agressora, e os
membros e cintura pélvica a região mais atingida. 

Palavras chave: Violência contra criança; atuação dos profissionais de saúde; 



CÓDIGO: SB0005 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COLESTEROL DE OVOS DE CODORNA 
COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 
ALUNO: NATHALIA KAROLINE DE MEDEIROS SOARES (013.960.584-35) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: HERYKA MYRNA MAIA RAMALHO 
CO-AUTOR: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS 
CO-AUTOR: KEITH HELLEN DIAS DA SILVA 

Resumo:  
 
        O colesterol é um lipídeo não-saponificável, encontrado nas células vivas produzido em quantidades
necessárias pelo corpo e nele estocado. O ovo é um alimento de elevado valor nutricional, no entanto, o
consumo deste tem sido regrado pelo seu conteúdo em colesterol. O ovo de codorna além do alto valor
nutritivo tem boa aceitação no mercado consumidor. É nosso objetivo avaliar a concentração de colesterol
dos ovos de codorna e comparar com a concentração de colesterol dos ovos de galinha, conforme indicados
nas tabelas de composição de alimentos. As amostras dos ovos foram analisadas pelo método enzimático. O
valor médio de colesterol nas gemas dos ovos de codorna foi 1.128 mg/100g de gema, ou 11,28 mg/g de
gema. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO, a concentração de 
colesterol para o ovo de galinha é de 1.272 mg/100g e PHILIPPI, 2002 menciona a concentração de 1.281
mg/100g de gema. Os resultados obtidos desmistificam a crença popular existente no Brasil de que a
concentração de colesterol no ovo de codorna seria menor que a do ovo de galinha. Podemos concluir que
as concentrações de colesterol foram semelhantes entre os ovos de codorna e os ovos de galinha. 

Palavras chave: Colesterol; Ovo de codorna; método enzimático 



CÓDIGO: SB0006 
TÍTULO: ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM PEQUENAS POPULAÇÕES 
SUBMETIDAS À SELEÇÃO E CONSERVAÇÃO GENÉTICA 
ALUNO: CAIO MARTINELLE BARBALHO DE FRANCA (046.123.334-70) 
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04) 

Resumo:  
 
        Atualmente, tem-se intensificado o uso do conceito de variabilidade genética e conservação de
recursos genéticos, tanto em rebanhos de interesse zootécnico como nos silvestres, com o objetivo de
preservar pequenas populações em processo de extinção. Foram analisados pedigrees de caprinos nativos da
raça Canindé e de pequenas populações simuladas de diferentes estruturas, por meio da estimativa de
parâmetros populacionais baseados na probabilidade de origem do gene: número efetivo de fundadores (fe),
de ancestrais (fa) e de rebanhos fundadores (fh); coeficiente de endogamia média (F); parentesco médio
(AR) e tamanho efetivo da população (Ne) com uso do software ENDOG. Populações de dois tamanhos
efetivos: 18,18 e 19,61, correspondentes a razões sexuais (relação macho: fêmea) de 1:10 e 1:50,
respectivamente, foram submetidas a acasalamentos ao acaso (sob conservação genética) e seleção
fenotípica, com reprodutores acasalados ao acaso (RAA) e exclusão de acasalamentos de irmãos-completos 
(EIC) por 10 gerações consecutivas. Em todas as populações houve aumento de F, de AR e redução de Ne,
ao longo do tempo, resultando em queda da variabilidade genética inicial. Conclui-se que as populações 
devem ser monitoradas quanto à diversidade alélica nelas presente. 

Palavras chave: endogamia, probabilidade de origem do gene, variabilidade genética 



CÓDIGO: SB0008 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM LEITE DE VACA 
COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 
ALUNO: FERNANDA BARROS SOARES (052.045.224-09) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04) 
CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA 
CO-AUTOR: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO 

Resumo:  
 
        A deficiência dos micronutrientes é atualmente um problema de saúde pública no Brasil e mundo. O
leite de vaca é considerado uma fonte importante de retinol. O objetivo deste estudo foi avaliar a
concentração do retinol do leite de vaca UHT comercializados em Natal/RN. Para tanto, dez amostras de 1
mL deste leite foram extraídas de cada marca de (1 litro). A concentração da vitamina da amostra era
determinado por Cromatrografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) em Cromatógrafo LC-10 AD 
Shimadzu, acoplado a um Detector SPD-10 A Shimadzu UV-VIS e Integrador Chromatopac C-R6A 
Shimadzu com uma coluna LC Shim-pack CLCODS (M) 4,6mm x 25cm. A fase móvel usada era metanol
100%, com fluxo de 1 ml/min. A concentração de retinol variaram entre 22.7 o ± 4,9ug/100mL e 44.1 ±
4,1ug/100mL, com diferença estatisticamente significativas (p<0,001). Somente um dos 7 tipos que foram
estudados apresentou a concentração do retinol abaixo das exigências normais para o consumo humano
(30ug/100mL). 

Palavras chave: Leite de Vaca, Retinol 



CÓDIGO: SB0019 
TÍTULO: ESTUDO HIGROSCÓPICO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO LEITE CAPRINO EM PÓ 
ALUNO: LEONARDO DE ALMEIDA MARCIANO (049.770.634-22) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: RUTHINEIA JESSICA ALVES DO NASCIMENTO (013.986.994-89) 
CO-AUTOR: ULIANA KARINA LOPES DE MEDEIROS (035.089.464-79) 

Resumo:  
 
        A secagem em leito de jorro tem se mostrado uma alternativa viável para o aproveitamento do
excedente da produção de leite de cabra. Neste trabalho foi avaliada a qualidade do leite em pó produzido
no leito de jorro, comparativamente ao produto industrializado produzido no secador spray, através de
dados de umidade, atividade de água e propriedades físicas dos pós. Obteve-se a curva de adsorção de água 
para ambos os pós e se ajustou modelos da literatura aos dados experimentais. O pó produzido no jorro
apresentou características compatíveis com as do pó obtido no secador spray e para o mesmo nível de
umidade a sua atividade de água é mais baixa, o que lhe confere excelente condição de armazenamento e
maior tempo de vida de prateleira do que o leite industrializado, a atividade de água do leite em pó
industrializado é maior para todas as faixas de umidade analisada, comprovando assim a qualidade do
produto obtido no jorro. O leite em pó produzido no jorro e no spray apresentaram distribuição
granulométrica, densidade e escoabilidade compatíveis. Em relação a escobilidade ambos apresentam uma
certa dificuldade no escoamento.Os modelos avaliados apresentaram bom ajuste aos dados experimentais,
podendo o modelo de GAB ser utilizado para predição de dados de adsorção a temperatura de 25°C dos
dois produtos estudados. 

Palavras chave: higroscopicidade, densidade, escobilidade. 



CÓDIGO: SB0021 
TÍTULO: TENDÊNCIA TEMPORAL DA ESQUIZOFRENIA: UM ESTUDO REALIZADO NO 
ÂMBITO HOSPITALAR, NATAL, RN. 
ALUNO: MARCUS VINICIUS MEDEIROS GALVAO (045.694.444-31) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 
CO-AUTOR: RICARDO HUMBERTO DE MIRANDA FELIX (047.906.254-43) 
CO-AUTOR: ROBERTO MORENO MENDONCA (051.288.194-42) 
CO-AUTOR: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68) 

Resumo:  
 
        Verificar as variações quanto ao número e tempo de internação, média etária e efeito do gênero dos
pacientes esquizofrênicos são objetivos deste trabalho. Para tanto buscamos dados no Hospital Doutor João
Machado, referência estadual psiquiátrica, situado em Natal/RN-Brasil, no período de 1999 a 2005. No 
período analisado, 12.732 pacientes foram internados. Os pacientes esquizofrênicos corresponderam a
35,35% (4.501). O tempo de internação foi 44,33 + 36,9 dias, diferente do tempo de internação dos
pacientes não esquizofrênicos, 29,5 + 61,6 dias (p < 0,0001). A idade média foi 38,7 + 13,5 anos, sendo a
maioria masculina, 65,78 %. Em 1999, de cada 100 pacientes internados 39,8 eram esquizofrênicos, e em
2005 houve redução para 30,1 pacientes esquizofrênicos. A Esquizofrenia Paranóide foi a mais freqüente
ocorrendo em 1.829 (40%) dos pacientes esquizofrênicos durante o período. O estudo aponta uma tendência
à redução no número de pacientes internados com esquizofrenia. 

Palavras chave: esquizofrenias, epidemiologia, diagnóstico 



CÓDIGO: SB0024 
TÍTULO: KODAMAEA (PICHIA) HOMERI EM PACIENTE PEDIÁTRICO INTERNADO NO 
HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES -NATAL : UMA CONTRIBUIÇÃO À LITERATURA 
INTERNACIONAL 
ALUNO: RENATO MELO TORRES (065.553.534-90) 
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 
CO-AUTOR: JADSON DUQUE DE BARROS (023.996.164-13) 
CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 
CO-AUTOR: FERNANDA JANAINA SILVA ARAUJO (011.876.574-41) 

Resumo:  
 
        Em 1998, Kodomaea (Pichia) homeri, foi inserida na micologia médica como um fungo emergente,
oportuniste e causador de infecção fungica em pacientes hospitalizados graves. A averiguação de leveduras
emergentes tem sido considerada de grande importancia no ambiente hospitalar, devido seu potencila
patogenico. O nosso trabalho relata um caso de fungemia por K. homeri, ocorrida no Hospiatal Maria Alice
Fernandes , em paciente infantil, sexo feminino, durante o período de internamento para tratamento de uma
peritonite purulenta de origem parasitária. A presença de K. homeri entre a população estudada foi de
3,35% em um ano de estudo, assim como de acordo coma literatura mundial é o primeiro caso ocorrido no
Brasil. Até o presente momento existem treze casos mundialmnete contabilizados de infecção por K.
homeri, todos eles provenientes de pacientes internados em UTIs , sendo apenas tres deles caracterizados
como pacientes pediatricos. 

Palavras chave: Kodamaea homeri; emergentes, sondas; cateter 



CÓDIGO: SB0033 
TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS CAUSAS EXTERNAS EM VÍTIMAS 
INTERNADAS NO PRONTO SOCORRO CLÓVIS SARINHO, NATAL/RN 
ALUNO: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (044.138.044-14) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 
CO-AUTOR: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (027.412.874-81) 

Resumo:  
 
        As causas externas (C E) têm ocupado posições alarmantes, quanto à morbimortalidade, perdendo
apenas para as neoplasias e as doenças cardiovasculares. É responsável pela 3ª causa de mortalidade, e a 1ª
em indivíduos com menos de 40 anos. O Ministério da Saúde em 2004 diz que o total de óbitos por C E em
todo o Brasil foi de 127.470 mil. Em Natal/RN, essa taxa em 2001 foi de 12,22%. Acreditamos que a
detecção precoce da gravidade dessas lesões através de índices mundialmente conhecidos pode contribuir
para evitar conseqüências. Objetivamos identificar na literatura a utilização da Abbreviated Injury Scale,
Injury Severity Score e a Escala de Coma de Glasgow para medir a gravidade das lesões produzidas por
causas externas. Pesquisa bibliográfica realizada nos bancos de dados: Bireme, Lilacs, Scielo, Medline,
Cochrane Library, Portal Capes com os descritores: trauma, índices de gravidade do trauma, causas
externas, lesões e ferimentos. Identificamos inicialmente 242 estudos, sendo selecionados 17, onde 07
foram analisados na íntegra. As evidências mostraram que estes índices ainda são muito pouco utilizados na
prática. Não existem evidências que comprovem a efetividade de um índice isoladamente, devendo ser
usados em conjunto. Concluímos que esses índices, usados conjuntamente, são considerados uma
importante ferramenta no processo de triagem possibilitando avaliação as dimensões do trauma e a
probabilidade de morbimortalidade. 

Palavras chave: Causas Externas; Índices de avaliação da gravidade do trauma; Vítimas 



CÓDIGO: SB0040 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE GRACILARIA CAUDATA (J.AGARDH) E ARTEMIA FRANCISCANA 
(KELLOGG, 1906) NO TRATAMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE CULTIVO DE CAMARÃO. 
ALUNO: CAROLINA ANGELICA ARAUJO DE AZEVEDO (059.421.214-60) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (182.380.504-30) 
CO-AUTOR: THIAGO GABAN TRIGUEIRO (786.993.122-53) 
CO-AUTOR: LEYLA PRICILHA MAIA SOUZA (050.044.264-90) 
CO-AUTOR: MARCELLA ARAÚJO DO AMARAL CARNEIRO (011.847.484-70) 

Resumo:  
 
        As altas concentrações de nutrientes liberadas pelas práticas de aqüicultura representam uma ameaça
ao equilíbrio ambiental. Este estudo objetivou avaliar o uso de Gracilaria caudata e Artemia franciscana no
tratamento de água oriunda de cultivo de Litopenaeus vannamei. O experimento durou 72h, e foi composto
por três tratamentos em triplicata: “Gracilaria”, “Gracilaria e Artemia” e “Artemia”. Foram utilizados 
aquários com 10L de água de viveiro; nos tratamentos com algas, colocou-se 20g de G.caudata, e nos testes 
com Artemia, foram inoculados 100 indivíduos adultos. Dados de oxigênio dissolvido, salinidade, pH,
temperatura, turbidez, partículas sólidas em suspensão, NO3-, NO2- e PO43- foram obtidos a cada 24h. A 
turbidez foi reduzida em 75,6% (Gracilaria), 68,0% (Gracilaria e Artemia) e 65,5% (Artemia), não sendo
constatadas diferenças significativas entre os tratamentos (P>0,05). Houve diminuição nas concentrações de
partículas sólidas em suspensão em todos os testes, sem diferenças significativas (P>0,05). O NO3- foi 
diminuído em até 70,7%, 72,0% e 71,6% em “Gracilaria”, “Gracilaria e Artemia” e “Artemia”, 
respectivamente, enquanto que NO2- foi reduzido em 100% nos três tratamentos. Houve aumentos de
PO43- de 0,2±0,0µmol/L para 0,4±0,1µmol/L (Gracilaria), 0,7±0,1µmol/L (Gracilaria e Artemia) e 
1,7±0,6µmol/L (Artemia). G. caudata e A. franciscana tiveram bom desempenho em absorver nutrientes
dissolvidos, o que mostra o potencial de biofiltração dessas espécies. 

Palavras chave: Biofiltros, macroalgas, Artemia 



CÓDIGO: SB0048 
TÍTULO: AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ESTABELECIDAS ENTRE A EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E OS PACIENTES: A VISÃO DE QUEM RECEBE O CUIDADO. 
ALUNO: ISABELE DOS ANJOS PAIVA (048.092.054-01) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 

Resumo:  
 
        Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, dentro de uma abordagem qualitativa, com o objetivo 
de analisar a visão da equipe de enfermagem sobre o significado do relacionamento interpessoal entre ela e
o paciente e identificar as dificuldades referidas por ela nesta interação. Foram entrevistados seis técnicos
de enfermagem e quatro enfermeiras distribuídos em setores diferentes de um mesmo hospital. Da análise
temática, verificamos que a enfermagem compreende o relacionamento interpessoal como uma ação
compensatória tanto para o paciente como para o profissional de enfermagem, apontando diversos
benefícios. No entanto, a equipe pouco discute sobre o assunto e reconhece que este relacionamento fica a
desejar na medida que focaliza, sobretudo, as ações assistenciais a serem desempenhadas em virtude de
uma cadeia de problemas enfrentados no processo de trabalho da enfermagem. 

Palavras chave: Enfermagem, relacionamento interpessoal, paciente 



CÓDIGO: SB0049 
TÍTULO: GELÉIAS DE UMBU, CAJÁ E DA FRUTA DO CACTO - ELABORAÇÃO E ANÁLISE 
SENSORIAL 
ALUNO: BIANCA DA CUNHA JACOME (047.903.934-88) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 

Resumo:  
 
        O consumidor tem buscado alimentos com boas características sensoriais, nutritivos e, se possível,
com propriedades funcionais. A maioria das frutas possui como principais características nutricionais seu
valor energético, conteúdo de fibras, vitaminas e minerais. Considerando que a maioria das frutas tropicais
do Nordeste são frutas que apresentam apelo “exótico” para o mercado externo, o que vem estimulando o 
aumento de sua produção, foi desenvolvido um trabalho visando o aproveitamento dessas frutas na
produção de geléias. Essas frutas são consumidas, principalmente no Nordeste e na forma in natura, de
polpas e de sorvetes, não tendo sido explorado o seu potencial para industrialização. Foram desenvolvidas
as formulações para as geléias de cajá, umbu e fruta pelo (fruta do cacto). Todas as polpas foram analisadas
determinando-se através de análises físico químicas o teor de sólidos solúveis (BRIX) e pH, sendo
realizados ainda, testes qualitativos para identificação da presença de pectina. As geléias foram submetidas
à análise sensorial informal, com boa aceitação dos provadores. 

Palavras chave: Geléia; frutas tropicais; análise sensorial; 



CÓDIGO: SB0057 
TÍTULO: CONSERVAÇÃO IN VITRO DE TAMAREIRA VIA CULTURA DE EMBRIÃO ZIGÓTICO
ALUNO: EMERSON DE MEDEIROS SOUSA (049.694.454-19) 
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (466.099.544-53) 

Resumo:  
 
        - A cultura de embriões zigóticos é uma técnica usada para superar dormência de sementes, estudar
aspectos nutricionais e fisiológicos do desenvolvimento do embrião, recuperar híbridos de cruzamentos
incompatíveis e como fontes de explantes com tecido de elevada totipotência. Este trabalho objetivou
avaliar o efeito do IAA e BAP no desenvolvimento in vitro de embriões zigóticos de tamareira (Phoenix
dactylifera L.) cv. Khadrawy. Embriões zigóticos maduros foram inoculados em meio MS com 30 g.L-1 de 
sacarose, 0,1 g.L-1 de inositol, 7 g.L-1 de agar e três combinações hormonais distintas: (0,05; 0,1 e 0,2
mg.L-1) de IAA e (5; 10 e 20 mg.L-1) de BAP, além de um meio controle, sem fitorreguladores. De modo 
geral, houve um efeito negativo da adição dos reguladores IAA e BAP, com a produção de plântulas
anormais. As combinações de 0,05 mg.L-1 de IAA + 5 mg.L-1 de BAP e 0,1 mg.L-1 de IAA + 10 mg.L-1 
de BAP foram igualmente significativas para a obtenção de maior número de folhas. O meio controle
desenvolveu plântulas mais completas com a formação de parte aérea e raiz primária. Portanto, o melhor
desenvolvimento dos embriões ocorreu em meio sem reguladores de crescimento, com 66,6% de conversão
de embriões zigóticos em plântulas. 

Palavras chave: Phoenix dactylifera L., cultura de embriões zigóticos. 



CÓDIGO: SB0062 
TÍTULO: ANÁLISE DO INFUSO HIPOGLICEMIANTE DAS FOLHAS DA BAUHINIA MONANDRA 
QUANTO À SUA GENOTOXICIDADE E AOS SEUS CONSTITUINTES QUÍMICOS. 
ALUNO: MARCIA FERNANDA SILVA MACEDO (053.127.214-17) 
ORIENTADOR: ANA CONCEICAO RIBEIRO DANTAS SATURNINO (851.285.624-68) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

Resumo:  
 
        Bauhinia monandra é uma planta originada da Ásia, amplamente difundida no mundo para tratamento
da diabete. Diante da elevada utilização das folhas como infuso hipoglicemiante e atendendo a necessidade
de regulamentação de plantas medicinais pelo Ministério Público de Saúde, o presente trabalho teve como
objetivo realizar uma triagem fitoquímica para observar a presença dos vários constituintes químicos e
relacioná-los com os resultados da avaliação genotóxica. Para isso, foi realizado teste DNA plasmidial 
(quebra do DNA), exo-nuclease III (sítios abásicos) e eletroforese em gel de agarose (conformação do DNA
e quebras pares de bases). Os testes foram desenvolvidos com concentrações de infuso de uso popular: 0,8,
4, 20 e 100 μg/μL. Os resultados mostraram a presença de diversos compostos de significância terapêutica
nas soluções alcoólica (lactonas, hidroxilas fenólicas, esteróides, triterpênos, resinas, alcalóides, ácidos,
bases orgânicas, taninos) e aquosa (saponinas, gomas, mucilagens, taninos pirocatéticos, hidroxilasfenólicas
e pirogálhicos), capazes de induzir quebras nas ligações fosfodiéster no teste DNA plasmidial e a formação
de sítios abásicos nas concentrações mais elevadas. Sendo assim, torna-se evidente a importância e 
necessidade de pesquisas acerca dos possíveis riscos que os extratos vegetais destinados ao uso terapêutico
possam desencadear na integridade do material genético, principalmente, quando utilizada popularmente
como hipoglicemiante 

Palavras chave: Bauhinia monandra, genotoxicidade 



CÓDIGO: SB0065 
TÍTULO: HISTOLOGIA DE CAULE E RAIZ DE PLANTAS DE JATROPHA CURCAS L. 
SAUDÁVEIS E SOB APLICAÇÃO DE INSETICIDA. 
ALUNO: BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA (057.461.184-35) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

Resumo:  
 
        O biodiesel é um combustível de baixa emissão de poluentes do ar e promove economia sustentável
em áreas como o semi-árido do nordeste do Brasil. Como matriz para biodiesel, Jatropha curcas L. é
adequada, pois tem semente rica em óleo, é adaptada a climas áridos e tem baixa incidência de pragas,
devendo ser estudada para aumentar sua produtividade. No estudo anatômico da espécie, foram analisadas
secções transversais de caule e raiz, coradas com azul de alcian, safranina e lugol. Foram analisadas plantas
saudáveis e tratadas com inseticida. O caule primário de J. curcas tem cutícula fina; epiderme; colênquima
angular; parênquima cortical com ductos, reservas de amido e drusas; cilindro vascular; parênquima
medular e medula oca que acumula água. A raiz secundária de J. curcas tem epiderme, periderme,
resquícios do córtex, cilindro vascular e drusas. A primária tem epiderme, parênquima cortical com lacunas
que armazenam água e cilindro vascular. Constatou-se que as drusas desaparecem no caule e raiz das 
plantas tratadas de J. curcas. Assim, essa variação não é devida a alterações por idade, pois estas não
ocorrem ao mesmo tempo em caule e raiz. Ademais, as reservas de amido do caule não são vistas nas
plantas com 2 e 3 aplicações de inseticida. Essas alterações mostram que a planta utiliza as reservas de
cálcio e amido quando sob ação do inseticida. Conclui-se que a aplicação de defensivo agrícola prejudica a 
saúde de J. curcas, atuando em suas defesas naturais e energéticas. 

Palavras chave: Jatropha curcas L., biodiesel, resposta a inseticida. 



CÓDIGO: SB0067 
TÍTULO: EFEITO DA SINVASTATINA NA SEPSE ABDOMINAL DE RATOS DIABÉTICOS 
ALUNO: DANIEL TORRES JACOME (056.436.524-63) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 
CO-AUTOR: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (056.728.754-83) 
CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (916.193.004-00) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO: Estatinas são agentes hipolipemiantes. Estudos revelam que eles têm ações pleiotrópicas,
como antiinflamatória e imunomoduladora. Para entender o papel da sinvastatina na sepse de ratos
diabéticos, analisou-se os níveis de citocinas pró-inflamatórias e contagem de leucócitos em modelo de
sepse abdominal por ligadura e punção do ceco (LPC). MÉTODOS: Foram utilizados 56 ratos Wistar,
assim divididos: grupo diabetes (n=28), submetidos à injeção de estreptozotocina e grupo não diabetes
(n=28). Em metade dos animais do grupo não diabetes (n=28), bem como nos animais diabéticos (n=28),
foi induzida peritonite por LPC. Cada 7 animais com peritonite e sem peritonite, receberam 10mg/kg de
sinvastatina via oral 18 e 2 horas antes da LPC. Os demais animais receberam injeção via oral de 1 ml de
solução salina 0,9%. Dosagem de TNF, IL-1 e IL-6 por ELISA e contagem de leucócitos totais, neutrófilos, 
linfócitos e eosinófilos foram realizadas em todos os animais. Análise estatística foi feita pelo ANOVA e
teste de Tukey, com significância p<0,05.RESULTADOS: Nos ratos diabéticos e nos não diabéticos, as
dosagens de TNF, IL-1 e IL-6 no grupo submetido a LPC e tratados com sinvastatina foram
significantemente mais baixas do que no grupo LPC não tratados. O mesmo ocorreu na contagem de
leucócitos totais e neutrófilos.CONCLUSÃO: A sinvastatina mostrou ação anti-inflamatória, reduziu níveis 
de citocinas e leucócitos, sugerindo uso potencial na prevenção dos efeitos da sepse abdominal. 

Palavras chave: Estatina. Inflamação. Sepse abdominal. Rato Wistar. Diabetes. 



CÓDIGO: SB0069 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RETINOL EM LEITE DE VACA “IN NATURA” 
ALUNO: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO (060.671.694-79) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES 
CO-AUTOR: DANIELLE SOARES BEZERRA (033.789.884-79) 
CO-AUTOR: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (049.762.384-66) 

Resumo:  
 
        Leite é uma emulsão de glóbulos graxos em um soro que contém açúcar, matérias protéicas, sais
minerais e orgânicos, e vitaminas. Uma das principais vitaminas presentes é a vitamina A, que participa de
diversos mecanismos biológicos, como reprodução, visão, manutenção do sistema imune, crescimento e
desenvolvimento. A maioria do leite “in natura” é adquirido no mercado clandestino, o que representam um
desafio a ser vencido com relação à segurança alimentar, não só microbiológica, mas também nutricional.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a concentração de retinol em leite de vaca "in natura". As amostras
foram selecionadas aleatoriamente e reunidas em um único recipiente, de onde foram retiradas 4 alíquotas
de 1mL e a determinação do retinol foi realizada através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE). Foi encontrada uma concentração de retinol de 27,5 ± 3,4 ug/100mL, um pouco abaixo dos 
valores da literatura e portanto inadequado como fonte de vitamina A. 

Palavras chave: leite cru, vitamina A, CLAE 



CÓDIGO: SB0071 
TÍTULO: NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL 
ALUNO: THALES ANTONIO SOUZA FERNANDES LOPES (074.259.974-44) 
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (033.709.254-00) 

Resumo:  
 
        A Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) é um evento reprodutivo anômalo em que há
crescimento anárquico do tecido de revestimento das vilosidades coriais trofoblásticas, possuindo graus
variáveis de invasão uterina. Trata-se de uma patologia que deve estar na mente do clínico por seu potencial 
maligno, uma vez que, em aproximadamente 20% dos casos, se exige tratamento quimioterápico, por haver
evolução para a forma persistente e/ou maligna. Em nosso trabalho, foram acompanhadas 88 pacientes com
diagnóstico clínico de NTG atendidas no ano de 2005 e 2006, sendo observado o perfil dessas pacientes
(idade, paridade, forma clínica da doença, etc) e a comparação entre os achados obtidos e os dados da
literatura. 

Palavras chave: Neoplasia Gestacional, Mola Hidatiforme, Morbimortalidade Materna 



CÓDIGO: SB0074 
TÍTULO: EXPERIÊNCIA ESTUDANTIL NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
EM SANTA CRUZ/RN 
ALUNO: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 

Resumo:  
 
        O VER-SUS é um projeto de estágios e vivências de estudantes da saúde em comunidades urbanas e
rurais de diversos municípios. Em Santa Cruz/RN, um grupo de estudantes, parceiros do Hospital
Universitário Ana Bezerra, construiu este espaço para promover um contato multidisciplinar na
reconstrução da idéia do que é o SUS, cujo escopo é formar profissionais aptos a atuar na saúde do Brasil.
Este trabalho tem como objetivo relatar, como discente, a proposta de integração multidisciplinar sob o
olhar da construção do SUS. O VER-SUS usou a metodologia participativa, baseada na pedagogia freireana
da problematização, no período de nove dias. Participaram quatorze estudantes de vários cursos da saúde,
sendo dois deles facilitadores das discussões. O VER-SUS é formado por dois momentos: pré-vivência e 
vivência. Na primeira, os discentes trabalharam filmes, textos, dinâmicas e discussões sobre o SUS. Na
segunda, conhecem unidades básicas de saúde, serviços de média e alta complexidade, locais de relevância
sanitária e social; também passaram dois dias em comunidades urbanas e assentamentos rurais. Como
resultados, houve forte sensibilização dos estudantes com a realidade e integração dos diversos cursos nas
atividades propostas. Projetos de intervenção sobre realidades vivenciadas foram encaminhados às
respectivas Secretarias de Saúde. Concluímos que a estratégia de vivência é útil por possibilitar uma
pedagogia viva, eficaz para sensibilizar discentes na construção do SUS. 

Palavras chave: Vivência no SUS, estudantes, estágios, saúde. 



CÓDIGO: SB0075 
TÍTULO: MULHERES NO CLIMATÉRIO: O QUE ELAS CONHECEM NESTA FASE DE SUAS 
VIDAS 
ALUNO: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
CO-AUTOR: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01) 

Resumo:  
 
        Introdução: O climatério é uma fase na vida feminina em que há esgotamento de folículos ovarianos e
queda de níveis de estrogênio/ progesterona, levando as mulheres a sinais e sintomas desagradáveis
denominados “Síndrome do Climatério”. Tais processos atrapalham a qualidade de vida (QV), criando 
desequilíbrios no cuidado diário. Objetivos: Caracterizar o perfil das mulheres e as medidas de promoção à
saúde no olhar da QV no Climatério. Metodologia: Estudo descritivo-exploratório quantitativo. Contou com 
uma amostra de 36 mulheres, entre 45 e 55 anos, do Programa de Assistência à Saúde no Climatério (PAC)
do Centro de Saúde Reprodutiva Prof. Leide Morais, Natal/ RN, no período de maio/ junho de 2007. Na
coleta de dados, usou-se a ficha de cadastro ao PAC. Resultados: Muitas das participantes eram casadas,
donas de casa, com nível de escolaridade médio, sendo a renda da maior parte das famílias 2 ou mais
salários mínimos (41,67% delas sustentavam a família). 61% das mulheres “conhecem” climatério 
(definido por 31% como redução hormonal) e menopausa (parada das menstruações para 21%). Para lazer,
24 delas usam esportes, 14 praia, 9 cinema, 6 igreja (29 são católicas). O Climatério revelou-se nas 
pacientes como: ressecamento vaginal, “fogachos”, artralgia, osteoporose, hipertensão e cefaléia. 
Conclusão: Poucas mulheres sabem sobre os efeitos da Síndrome do Climatério em sua QV, logo, é
importante intensificar a educação em saúde à mulher no Climatério. 

Palavras chave: Climatério, Qualidade de Vida, Saúde da Mulher. 



CÓDIGO: SB0080 
TÍTULO: EVOLUÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA, VOLUMES PULMONARES EM 
PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE GASTROPLASTIA E SUA RELAÇÃO COM IMC E RCQ 
ALUNO: POLLYANNA I PEIXOTO GOUVEIA GOMES (036.036.344-03) 
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (444.560.424-00) 

Resumo:  
 
        A obesidade é uma doença multifatorial decorrente do aumento excessivo de tecido adiposo no corpo.
É classificada pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e a Relação Cintura-Quadril (RCQ) classifica a 
distribuição da gordura corporal. O estudo avaliou a evolução da função pulmonar em 4 condições distintas
de pré e 1°, 3° e 5° de pós-operatório (DPO) de 25 obesos submetidos a gastroplastia, idade (36.27+9.7
anos), IMC (46+6.5 Kg/m2), e as suas relações com as medidas de adiposidade; mensurou-se RCQ, IMC, 
Pressão Inspiratória e Expiratória Máxima (PIM e PEM), Volumes Corrente e Expiratório (VC e VE),
Capacidades Vital Forçada e Inspiratória (CVF e CI), Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo
(VEF1) e Pico de Fluxo Expiratório (PFE). A análise estatística foi feita através da ANOVA, Correlação de
Pearson e teste t de Student. (p<0,05). Nos resultados houve queda significante em todas as variáveis até o
5°DPO em relação ao pré-operatório com diferença entre os sexos e dias, mas apenas a PEM foi diferente
(p<0.02) na adiposidade (superior=157.2+21; inferior=192.8+16 cmH2O), entretanto, houve correlação
significativa entre RCQ e VC (r = -.53), CVF (r = -.55), VEF1 (r=-.54). Conclusão: As forças musculares 
respiratórias e os volumes pulmonares caem em torno do 5º DPO em relação aos valores pré-cirúrgicos. A 
adiposidade superior interfere negativamente nas variáveis respiratórias, onde quanto maior a concentração
de gordura superior, mais comprometida está a função pulmonar. 

Palavras chave: Gastroplastia, teste de função pulmonar, período pós-operatório. 



CÓDIGO: SB0086 
TÍTULO: CARACTERÍSTICA MACROSCÓPICA DO DESENVOLVIMENTO GONADAL DA 
TAINHA, MUGIL CUREMA (VALENCIENNES,1836) (OSTEICHTHYES: MUGILIDAE) NAS 
ÁGUAS COSTEIRAS DE NATAL, RN. 
ALUNO: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (059.112.044-52) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72) 
CO-AUTOR: EUDRIANO FLORENCIO DOS S COSTA (056.215.714-01) 

Resumo:  
 
        A tainha, Mugil curema (Valenciennes,1836), é um peixe marinho de valor comercial. O objetivo
deste estudo foi caracterizar macroscópicamente o desenvolvimento gonadal de M. curema
(Osteichthyes:Mugilidae) das águas costeiras do RN. Foram capturados mensalmente exemplares de M.
curema, totalizando 191 peixes, durante o período de agosto de 2006 a julho de 2007. Os peixes foram
numerados, pesados, medidos, dissecados e suas gônadas foram pesadas e determinados os estádios de
maturação gonadal. A relação gonadossomática (RGS) que expressa a porcentagem das gônadas em relação
ao peso total dos indivíduos foi calculada, além de proporção sexual. O comprimento total e peso dos
machos variaram de 156 mm a 326 mm e 30 g a 315 g respectivamente, enquanto os das fêmeas variaram
de 156 mm a 336 mm e de 35,4 g a 373,5 g. As características macroscópicas de machos e fêmeas
revelaram quatro estádios de desenvolvimento gonadal: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. Os
valores médios mensais da RGS para machos variaram de 0,11 a 7,87 e para fêmeas de 0,59 a 62,75. A
proporção sexual foi 1,3 : 1 correspondendo 57% dos machos e 43% das fêmeas, com diferença
significativa ao nível de 0,05 (χ22 cal =13,50 sendo χ2 crit = 3,84). A variação mensal da RGS mostrou 
que, os machos apresentaram dois picos de maior atividade reprodutiva nos meses de outubro de 2006 e
março até junho de 2007, enquanto as fêmeas mostraram atividade reprodutiva de janeiro a maio de 2007. 

Palavras chave: ovários, testículos, aspectos macroscópicos, tainha, Mugil curema. 



CÓDIGO: SB0088 
TÍTULO: VISITA DOMICILIÁRIA E HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A 
UM IDOSO PORTADOR DE MAL DE ALZHEIMER: EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES 
ALUNO: TAISE TERESA MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.158.934-28) 
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44) 
CO-AUTOR: CLARISSA LUCIO MATIAS RIBEIRO (011.728.604-40) 
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 
CO-AUTOR: CAMILA SILVEIRA NOBRE (054.873.624-32) 

Resumo:  
 
        Introdução: A doença de Alzheimer (DA) afeta memória, raciocínio e linguagem, suas características
de déficit cognitivo e dependência crônica trazem demandas especiais à família do portador, ao cuidador e
aos serviços de saúde. A Estratégia de Saúde da Família usa a visita domiciliária (VD) para aproximar
profissional e contexto familiar/ condições de vida do idoso, planejando a assistência baseado nos recursos
que a família dispõe. Para Waldow (1998), o cuidado humanizado não apenas satisfaz necessidades físicas,
mas valoriza comportamentos da expressividade do paciente. Objetivo: Relatar a prática de acadêmicas na
VD a um idoso portador de DA. Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido
nas aulas práticas da disciplina de Clínica Ampliada na Atenção à Saúde do Idoso numa Unidade de Saúde
da Família de Natal/ RN, durante cinco dias, através da VD a um idoso portador de DA, usando a anamnese
e o processo de enfermagem. Resultados: A VD possibilitou maior empatia entre equipe de saúde, usuário e
família, facilitando o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção à saúde. Realizaram-se ações de 
educação em saúde relacionada à conduta terapêutica, manejo adequado do idoso, atendimento de suas
necessidades, além de imunização contra influenza e tétano. Conclusão: A VD ao idoso promove um
cuidado mais íntegro e humanizado, concretizando a visão holística de modelos alternativos de assistência
no estabelecimento de vínculo entre equipe e família. 

Palavras chave: Visita Domiciliária, Humanização, Saúde do Idoso, Doença de Alzheimer. 



CÓDIGO: SB0089 
TÍTULO: CULTURA DE MOVIMENTO E O DESENHO ANIMADO NOVAS VISIBILIDADES DO 
CORPO 
ALUNO: RANIQUELE DA SILVA BEZERRA (011.972.134-14) 
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (566.130.674-15) 

Resumo:  
 
        A pesquisa tem como objetivo identificar e analisar desenhos animados cuja referencia cultura de
movimento aparece como tema principal, bem como analisar as configurações corporais a eles atrelados. A
partir da analise de conteúdo foram investigados canais de televisão aberta e fechada, assim como sites da
internet. Após analise verificamos que vários desenhos animados têm a cultura movimento como tema
principal. Identificamos onze desenhos animados que tratam da cultura de movimento como tema principal.
Os desenhos animados foram Lazy Town, Galactick football, Super Campeões, Samurai Jack, Samurai X,
Pucca, Mucha Lucha, Power Ranger, As aventuras de Jackie Chan, A galera do Surf e Rocket Power. Foi
observada a predominância de manifestações como o esporte, a exemplo do futebol e dos esportes radicais;
as lutas foram encontradas com muita freqüência e outras práticas corporais não específicas. Não foi
encontrado desenho que tratassem especificamente da Dança ou da ginástica. Depois de analisados
consideramos três eixos de discussão: Atividade física e saúde; Esporte: entre o futebol e os esportes
radicais e as lutas como prática corporal que busca equilíbrio interior. As práticas da cultura de movimento
como jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas são vivenciadas culturalmente pelas crianças, seja na escola,
no ambiente familiar ou através dos meios de comunicação. 

Palavras chave: Educação, Educação Física, Cultura de Movimento, Mídia 



CÓDIGO: SB0091 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE TRÊS VARIEDADES DE CANA DE AÇUCAR NA 
ENBRIOGÊNESE SOMÁTICA 
ALUNO: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 
CO-AUTOR: ISABELE ARAGAO GOMES (062.396.494-57) 
CO-AUTOR: MARIA TEREZA FRANCO MARQUES (010.199.154-12) 

Resumo:  
 
        A embriogênese somática é uma técnica in vitro que envolve o processo de obtenção de calos e
formação de embriões a partir de células somáticas. Entretanto, a obtenção de calos e de embriões
somáticos depende das variedades de uma mesma espécie. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi
comparar in vitro a resposta embriogênica de 3 variedades de cana de açúcar. Explantes da região basal e
apical das variedades SP 813250, RB 72454 E RB 92579 foram inoculadas em meio MS suplementados
com hormônio vegetal, sacarose e geleficado com fitagel. Após 30 dias foi observado que cada variedade
obteve uma resposta diferente em relação a taxa de contaminação (24%, 21%, 33%); oxidação (4%, 9%,
29%); número de explantes que formaram calos (61%, 56%, 28%) respectivamente para as variedades
citadas acima. Observou-se que após 6 dias ocorreu o aparecimento de calos na variedades SP 813250, 10
dias na RB 72454 e 8 dias na RB92579. Diante desses resultados foi observado que a variedade SP 813250
obteve um melhor desempenho para embriogênese somática. 

Palavras chave: Cana-de-açúcar, calos embriogênicos, regeneração de calos 



CÓDIGO: SB0093 
TÍTULO: FENOLOGIA DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS CONSUMIDAS POR GRUPOS DE SAGÜIS 
(CALLITRIX JACCHUS) NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL/RN 
ALUNO: JOSE DENILSON DE PAULA ARAUJO (069.238.164-32) 
ORIENTADOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (778.496.804-30) 
CO-AUTOR: ANNE KARINE SILVA CARVALHO (074.397.984-22) 
CO-AUTOR: JESSICA DE PAIVA BEZERRA (058.600.384-37) 

Resumo:  
 
        O sagüi se alimenta de goma, frutos, invertebrados e pequenos vertebrados. Tem dieta diversificada,
mas apresenta preferência por frutos frente a sua disponibilidade. Com o objetivo de conhecer as fontes de
frutos utilizadas pelo sagüi e os seus períodos de escassez e de abundância foi realizado um estudo
fenológico mensal no Parque Estadual Dunas de Natal (5° 48’ S – 35° 12’ W). De 02 a 06/2007 foram 
identificadas as espécies frutíferas consumidas por dois grupos de sagüis que vivem na área de uso público
do Parque das Dunas. Foi utilizado o índice de Fournier, no qual a fenofase é quantificada numa escala de 5
categorias (de 0 a 4). Mensalmente os valores de intensidade de frutificação, obtidos para todos os
indivíduos de cada espécie, foram somados e divididos pelo valor máximo possível (no indivíduos x 4),
sendo o valor obtido multiplicado por 100. Os sagüis consumiram frutos maduros de Sizygium
jambolanum, Cocoloba sp. Mangifera indica, Hexachlamys itaiaide e Cordia superba. Em fevereiro
Cocoloba sp. e Hexachlamys itaiaide apresentaram percentuais de frutificação elevados e em março houve
uma maior variedade de espécies frutificando (Sizygium jambolanum, Mangifera indica, Hexachlamys
itaiaide e Cordia superba). Abril e junho apresentaram os menores percentuais de frutificação. Tais dados
são importantes para se conhecer a sazonalidade nas fontes de frutos e entender as estratégias
comportamentais adotadas pelo sagüi. 

Palavras chave: Palavras Chave: Callithrix jacchus, Parque das Dunas, fenologia. 



CÓDIGO: SB0107 
TÍTULO: LIVONECA REDMANNI E CYMOTHOA SP. (ISOPODA: CYMOTHOIDAE) PARASITOS 
DO PALOMBETA, CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS LINNAEUS (OSTHEICHTHYES, 
CARANGIDAE) NAS ÁGUAS COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, RN 
ALUNO: EUDRIANO FLORENCIO DOS S COSTA (056.215.714-01) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72) 
CO-AUTOR: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (059.112.044-52) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho verificou a ocorrência de duas espécies de isópodos parasitas no peixe marinho
palombeta, Chloroscombrus chrysuru,(Linnaeus, 1766), nas águas costeiras de Ponta Negra, Rio Grande do
Norte. Os peixes foram capturados mensalmente durante o período de agosto de 2006 a julho de 2007, com
o auxílio de rede-de-arrasto tipo tresmalho. Os espécimes foram levados para o laboratório de Ictiologia do
Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN. Os isópodos foram coletados e preservados em
álcool 70% e foram calculados os índices parasitários. Os dados de pluviometria foram obtidos na
EMPARN. Foram capturados 142 palombeta. Os resultados indicaram a ocorrência de duas espécies de
isópodos parasitas, Livoneca redmanni (Leach, 1918) e Cymoyhoa sp. (Fabricus, 1793). O local de fixação
da espécie L. redmanni foi à câmara branquial, e da Cymothoa sp. parasitou a língua e a câmara branquial
do hospedeiro. Os índices parasitários para o L. redmanni foram: prevalência de 8,16%, intensidade de 1
parasito por hospedeiro e 0,04 parasito por peixe amostrado, enquanto a espécie Cymothoa sp. , apresentou
uma prevalência de 5,52%, intensidade 1 parasito por hospedeiro e abundância de 0,02 parasito por peixe
amostrado. Ambas as espécies de isópodos apresentam uma sazonalidade parasitária com as maiores
prevalências no período de estiagem. 

Palavras chave: isópodos parasitas, Chloroscombrus chrysurus, índices parasitários. 



CÓDIGO: SB0111 
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA CICLOXIGENASE-2 E P53 EM CARCINOMA 
EPIDERMÓIDE ORAL 
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DA SILVA TRINDADE (013.161.974-84) 
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 

Resumo:  
 
        A Superexpressão da proteína COX-2 tem sido implicada na patogênese e progressão tumoral em
vários tipos de câncer em humanos, incluindo o Carcinoma Epidermóide Oral (CEO). Este trabalho analisa
o nível de expressão das proteínas COX-2 e p53, relacionando à gradação histológica de malignidade.
Foram avaliados 34 CEO’s, segundo os critérios propostos por Bryne e modificados por Miranda, que
posteriormente foram submetidos ao método da imuno-histoquímica, através do qual se obteve os índices 
de positividade aos anticorpos utilizados.Os resultados revelaram a expressão aumentada da COX-2 na 
maioria dos espécimes, embora não tenha sido verificada correlação estatística significativa entre a
expressão dessas proteínas nos tumores de alto e baixo grau de malignidade. A ausência da correlação
estatística não descarta uma relação entre elas, tendo em vista os diferentes mecanismos regulatórios e
efeitos inibitórios da COX-2 sobre a p53 e a mutação do gene. Desta forma, sugerimos a participação da
COX-2 na patogênese e evolução do CEO. 

Palavras chave: COX-2, p53,carcinoma epidermóide oral, gradação histológica 



CÓDIGO: SB0113 
TÍTULO: ESTUDO CINÉTICO E PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL APLICADOS NO PROCESSO 
DE EXTRAÇÃO DO CORANTE DA ACEROLA. 
ALUNO: MAYARA DE OLIVEIRA LESSA (061.085.244-21) 
ORIENTADOR: MARCIA MARIA LIMA DUARTE (117.214.563-68) 
CO-AUTOR: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (875.468.254-15) 
CO-AUTOR: ANA LUCIA DE MEDEIROS LULA DA MATA (140.860.344-68) 

Resumo:  
 
        A acerola (Malpighia Punicifolia Linn) foi estudada como fonte de corante de origem natural obtido de
plantas, por ser rica em antocianina. Para isso aplicou-se o processo extrativo, colocando-se a matéria-
prima em contato com uma mistura de solventes, em que foram avaliados os parâmetros temperatura, a
relação entre os solventes (álcool e água), o tempo de extração (determinação da curva cinética), a
velocidade de agitação e por fim a relação matéria-prima e o volume total de solvente. As amostras 
coletadas após cada experimento foram analisadas no espectrofotômetro, tendo a intensidade da cor (em
Unidades de Pt Co cor) como medida. Foi igualmente realizada a análise espectrofotométrica no UV-visível 
- num ranger de 200 a 800 nm - que caracterizou (na faixa 500 nm) o composto químico, a antocianina. Ao
final do estudo obteve-se um conjunto de parâmetros otimizados mostrando que, para se obter maior
quantidade de corante na amostra extraída, seriam necessárias 75 g de matéria-prima em 340 mL de mistura 
de solventes, usando como relação entre os solventes 30:70 de álcool etílico e água, respectivamente, uma
temperatura de 58°C, por 40 minutos, sob agitação mecânica a 12 rpm. 

Palavras chave: Malpighia Punicifolia Linn, Acerola, Antocianina, Extração de corantes 



CÓDIGO: SB0116 
TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE PRATOS PRONTOS PRODUZIDOS NA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
ALUNO: TATHIANNE AMANDA CORTEZ XAVIER PEIXOTO (012.170.864-04) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (060.500.263-00) 
CO-AUTOR: MONIQUE SILVEIRA ROSA (029.898.344-35) 

Resumo:  
 
        O trabalho teve o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias de preparações à base de carne 
da Alimentação Escolar da cidade de Natal–RN.Foram estudadas 27 escolas,com a seguinte distribuição:3
escolas na Zona Leste,10 na Oeste,3 na Zona Sul e 11 na Norte.Foram analisadas 04 amostras,de cada
escola,coletadas em semanas diferentes,nas quais foi determinado o NMP de Coliformes à 45°C e o NMP
de Coliformes à 35°C e dado seqüência as provas bioquímicas.Os resultados encontrados foram:38% das
amostras apresentaram crescimento bacteriano para Coliformes à 35°C e 29%,proliferação de Coliformes à
45°C.As escolas da zona Sul do município de Natal/RN foram os que obtiveram o maior percentual de
amostras contaminadas,e a zona Norte a menos contaminada.As provas bioquímicas identificaram
Klebsiella(83%),seguida de Citrobacter(11%) e Escherichia(6%).Concluí-se que a merenda escolar 
necessita de uma maior atenção no seu preparo para que não venha a oferecer riscos a saúde das crianças. 

Palavras chave: Preparações à base de carne ; Coliformes ; Alimentação Escolar 



CÓDIGO: SB0118 
TÍTULO: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: O UNIVERSO SIMBÓLICO DAS PRÁTICAS EM 
BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA. 
ALUNO: JOAO BATISTA COSME DE SOUZA JUNIOR (052.803.694-70) 
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (154.957.284-91) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA CARDOZO CHAVES (055.487.014-28) 
CO-AUTOR: JULIANE COSTA ALVES 
CO-AUTOR: FRANCISCA FLORA DE OLIVEIRA LEITE (057.810.494-60) 

Resumo:  
 
        Os profissionais da área da saúde e usuários dos serviços são influenciados por diversas correntes de
pensamento, envolvendo variados níveis e tipos de saberes. Portanto, é importante identificar as
representações sociais elaboradas por educadores populares da Articulação Nacional de Educação Popular
em Saúde (ANEPS-RN) e estudantes universitários da área de saúde acerca da educação popular em saúde 
no Rio Grande do Norte. Utilizou-se como suporte teórico-metodológico a Teoria do Núcleo Central a 
partir do Teste de Associação Livre de Palavras com o estímulo indutor “educação popular em saúde”. Os 
dados foram analisados através do software EVOC 2000 e análise temática de conteúdo. Os resultados
indicam que no grupo da ANEPS-RN, não se constatou o núcleo central da representação. No grupo de
estudantes os resultados revelaram um núcleo central caracterizado pela transmissão de conhecimentos
como um elemento da pedagogia tradicional, ainda hegemônica, nas instituições de ensino superior. Pode-
se concluir que, provavelmente, no grupo da ANEPS_RN não há consenso em relação à temática da
educação popular, embora o grupo valorize sobremaneira, os processos participativos na construção do
Sistema Único de Saúde. Por outro lado, as representações dos estudantes apontam para uma visão
equivocada da educação popular, associando-a basicamente às práticas educativas verticais dentro da 
dinâmica dos serviços de saúde e as dificuldades da população diante das políticas de saúde no Brasil. 

Palavras chave: educação popular, saúde, representações sociais 



CÓDIGO: SB0123 
TÍTULO: ISOLAMENTO DE LECTINAS DO FUNGO PHALLUS INDUSIATUS 
ALUNO: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (055.993.104-26) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 
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CO-AUTOR: IBSON LUCAS DE LYRA (056.352.744-71) 

Resumo:  
 
        Fungos da ordem Phallales têm-se demonstrado como uma rica fonte de lectinas que apresentam várias
atividades biológicas e farmacológicas. Neste estudo, o fungo da espécie do Phallus indusiatus foi analisado
com objetivo de detectar e isolar lectinas. Nos processos de detecção e isolamento foram usados técnicas de
extração, precipitação com sulfato de amônio e cromatografia de afinidade. Cerca de 10g do fungo foram
extraídos em tampão Tris-HCl 50mM, pH 7,5 e extrato bruto obtido foi precipitado nas faixas de saturação
com sulfato de amônio a 0-30%, 30-60% e 60-90%. Dentre os eritrócitos humanos testados a fração 30-60 
aglutinou preferencialmente os do tipo O tratados com papaína. A atividade hemaglutinante da fração 30-60 
foi dependente do cátion bivalente Ca+2 e foi inibida pelos carboidratos lactose, fucose, melibiose,
glicosamina e N–acetil–glicosamina e pela glicoproteína fetuína. A fração F30-60 foi então submetida a 
uma cromatografia em coluna de afinidade N–acetil–glicosamina–agarose. As frações retidas e eluídas da 
coluna foram reunidas, dialisadas e liofilizados. Este material foi submetido a uma eletroforese em gel de
poliacrilamida na presença de SDS. O perfil eletroforético demonstrou a presença de duas bandas proteícas,
indicando o isolamento de duas lectinas diferentes, com massas moleculares nas faixas de 66-45 kDa e de 
25-18 kDa. 
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CÓDIGO: SB0126 
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MENINGITES BACTERIANAS AGUDAS NO 
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Resumo:  
 
        Objetivo: determinar o perfil etiológico e analisar aspectos epidemiológicos dos casos de meningite
bacteriana aguda admitidos no hospital Giselda Trigueiro, Rio Grande do Norte, Brasil, no período de 2005
a 2006. Metodologia: as informações foram coletadas das fichas de notificação de meningite, no centro de
epidemiologia do hospital. Os critérios diagnósticos foram clínicos e laboratoriais habituais. Meningites 
tuberculosa e sifilítica foram excluídos. Resultados: foram analisados 110 casos de meningites bacterianas
agudas, sendo determinada a etiologia em 45 casos. Os principais agentes encontrados foram S.
pneumoniae (21,8%), N. meningitidis (14,5%), principalmente o tipo B, e H. influenza (0,9%). A cultura de
sangue e líquor foram positivas em 27 (24,5%) casos, a aglutinação no látex em 9 (8,2%) e a bacterioscopia
positivou em 6 (5,5%) pacientes. Houve predomínio de pacientes do sexo masculino (62,7%) e procedentes
de área urbana (69,1%). A antibioticoterapia prévia ocorreu em 9,1% dos pacientes. As cefalosporinas e a
ampicilina foram os antibióticos mais utilizados durante internação. A letalidade da amostra foi de 10% e as
principais seqüelas foram hipoacusia e fístula liquórica. Conclusão: observou-se alta freqüência de etiologia 
não determinada no Hospital Giselda Trigueiro. A cultura de sangue e líquor permanece uma importante
ferramenta laboratorial para o diagnóstico etiológico, apesar do impacto negativo da antibioticoterapia
prévia. 
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CÓDIGO: SB0129 
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Resumo:  
 
        Introdução: O aconselhamento envolve um processo de escuta ativa individualizada e centrada no
cliente, estabelecendo uma relação de confiança entre os interlocutores, no resgate de recursos internos do
mesmo para que ele possa se reconhecer como sujeito de sua saúde e transformação. Nesta perspectiva,
motivou o grupo a realização deste estudo. Objetivo: relatar a prática de aconselhamento em DST/AIDS de
discentes sob um olhar na educação em saúde. Metodologia: Estudo descritivo, caracterizado como relato
de experiência da prática de aconselhamento em DST/AIDS no contexto da disciplina Clínica Ampliada em
Doenças Transmissíveis de alunos do V período do Curso de Enfermagem/UFRN. Foram realizados
aconselhamentos coletivos, pré-teste e pós-teste no Centro de Saúde Reprodutiva Prof. Leide Morais, uma
unidade ambulatorial de referência, integrante da Atenção Básica, situado no bairro do Alecrim, no Distrito
Leste de Natal/RN. Resultados: Essa prática de educação em saúde contribuiu para o despertar da
consciência a respeito de riscos de infecção para DST/HIV, com estímulo do auto-cuidado, tendo a ênfase 
nas medidas preventivas. Conclusão: Após a experiência, percebemos que o aconselhamento, auxilia o
paciente a compreender a relação existente entre um comportamento de risco e as conseqüências advindas
deste e reconhecer, os recursos que têm para cuidar de sua saúde, objetivando alcançar o sucesso no
combate a DST/AIDS, por meio de uma ação conjunta de profissionais e clientes. 
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CÓDIGO: SB0130 
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ALUNO: MARCELA DOS SANTOS MAGALHAES (049.770.054-90) 
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Resumo:  
 
        Objetivou-se analisar a morfologia do tubo digestório de tartarugas marinhas encontradas no litoral
Potiguar. Analisou-se 20 animais: 11 da espécie Chelonia mydas, 7 da Lepidochelys olivacea, 1 da Caretta 
caretta e 1 da Dermochelys coriacea, nos quais foram realizadas medição do comprimento curvilíneo da
carapaça(CCC), e dos órgãos digestórios. O comprimento do esôfago (cm) foi de 18,08±3,68; 22,44±5,66; 
29,00 e 167,00. O comprimento do estômago (cm) foi 21,41±8,87; 38,84±14,07; 42,00 e 162,80. o intestino 
delgado (ID) apresentou comprimento (cm) de 292,37 ± 72,59; 246,45±95,19; 459,00 e 592,00. O 
comprimento do Intestino Grosso (IG) (cm) foi de 370,07±166,88; 194,16±40,68; 226,50 e 158,00. Para as 
espécies C. mydas, L. olivacea,C. caretta e D. coriacea, respectivamente.. Os resultados revelaram que o
comprimento do ID foi maior nas espécies onívoras e carnívoras (L. olivacea, C. caretta e D. coriacea),
enquanto a C. mydas que é herbívora apresentou o IG maior. 
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Resumo:  
 
        Os inibidores de acetilcolinesterase (AChE) são as principais drogas hoje empregadas no tratamento
da Doença de Alzheimer. A terapêutica se baseia no déficit colinérgico que ocorre na doença e visa inibir a
ação da acetil e butirilcolinesterase. Croton urucurana, popularmente conhecida como “sangra-da-água” é 
encontrada no sul do Brasil. Heteropterys aphrodisiaca, conhecida como “nó-de-cachorro”, é nativa do 
cerrado e popularmente empregada por apresentar efeito afrodisíaco. O objetivo do estudo foi de investigar
a atividade inibitória de AChE dos extratos dessas plantas. O método colorimétrico de Ellman foi
empregado para determinar a atividade enzimática eritrocitária, após adição de diferentes concentrações dos
extratos das plantas, 2,5 e 5,0 mg/mL, obtidos por maceração, em álcool etílico, seguido de concentração
sob pressão reduzida. O primeiro extrato apresentou importante atividade inibitória da AChE. O segundo
extrato não apresentou atividade inibitória, até mesmo quando altas concentrações foram adicionadas ao
plasma e ao sangue total. Os dados obtidos demonstraram que o extrato de C. urucurana apresentou elevada
atividade inibitória de AChE enquanto o extrato de H. aphrodisiaca não apresentou atividade. Esses
resultados podem contribuir para novas alternativas terapêuticas para o tratamento da Doença de
Alzheimer. Entretanto, estudos in vivo devem ser desenvolvidos com o extrato de C. urucurana para
certificar esta atividade, inclusive se ocorre na AChE cerebral. 
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Resumo:  
 
        Objetivos:Determinar a incidência, os fatores de risco e o tratamento da Retinopatia da Prematuridade
(ROP) no HUOL. Métodos:Estudo retrospectivo de 729 prontuários de neonatos prematuros com peso <
1.500g e/ou idade gestacional < 35 semanas, atendidos no serviço de oftalmologia do HUOL, de 2004 a
2006. Os dados foram analisados pelo programa SPSS (Statistic Package for Social Analisys) 13.0 for
Windows, sendo os resultados baseados no teste do qui-quadrado e exato de Fisher. Resultados:A 
incidência de ROP foi de 424 casos (58,2%), sendo 250 (34,3%) ROP I, 106 (14,5%) ROP II, 65 (8,9%)
ROP III e 3 (0,4%) ROP IV. A ocorrência de doença PLUS foi de 24 casos (3,3%). Apresentaram
retinopatia da prematuridade: 47,2% dos neonatos com peso <1.500g, 46,2% com idade gestacional inferior
a 34 semanas, 70,9% dos pacientes submetidos à ventilação mecânica, 80% dos transfundidos e 69% dos
sépticos. Todos esses valores foram estatisticamente significantes (p<0,05). O tratamento com laser foi
utilizado em 11,2% dos pacientes, sendo 58% nos casos com ROP III ou IV. A crioterapia foi empregada
em apenas 3 casos (0,4%). Conclusão:A incidência de ROP aumentou durante os anos analisados. Os
principais fatores de risco foram: baixo peso, idade gestacional, uso prolongado de oxigenioterapia, sepse e
utilização de ventilação mecânica e transfusão sangüínea. Esses resultados refletem uma melhora no
diagnóstico e tratamento precoce e eficaz, evitando complicações severas e cegueiras nos prematuros. 

Palavras chave: Retinopatia da Prematuridade; Fatores de risco; Incidência. 



CÓDIGO: SB0147 
TÍTULO: ESTUDO DA BIODISPONIBILIDADE DOS ANTI-CONVULSIVANTES: UMA 
CONTRIBUIÇÃO À FARMACOVIGILÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
ALUNO: INARA DANTAS DA SILVA (046.008.814-94) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 
CO-AUTOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (379.639.534-15) 
CO-AUTOR: KATARINA MELO CHAVES (011.968.174-99) 
CO-AUTOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho validou uma metodologia bioanalítica para quantificaçao da fenitoína em plasma
de cães. Uma solução estoque contendo 1 mg/ml de fenitoína foi pereparada em metanol. As soluções
padrões na concentração de 5, 8, 10, 20, 24, 40 e 100 μg/ml foram preparadas pela diluição da solução 
estoque com plasma livre de fármaco. As amostras eluiam através de uma coluna Hypersil C18 (250 x 4,6
mm, 5 μm), com fase móvel consistindo de tampão fosfato, metanol, acetonitrila e acetona (55:22:12:11,
v/v/v/v), pH da fase móvel ajustado para 7,0 utilizando 0,5 M de hidróxido de sódio, taxa de fluxo de 1,2
ml/min e detector UV selecionado para 210 nm. 100 μl do plasma foi transferido para um tubo de 
polipropileno (1,5 ml) e 500 μl de diclorometano foi adicionado a ele. A mistura foi centrifugada a 5000
RPM por 10 min. O sobrenadante foi submetido a secagem a 35ºC, sob um sistema de nitrogênio e o 
resíduo seco foi reconstituído com 100 μl de metanol, sendo 20 μl injetado no cromatógrafo. O método 
selecionado foi CLAE por ser simples, ràpido, eficiente e apresentar parâmetros verdadeiros. O método foi
linear (r > 0.997), precisao intracorrida(0.54-13.34%) e intercorrida (7.43-17.69%) e exatidão intercorrida 
(90.93-111.79%) e intracorrida. A sensibilidade foi 1μg/ml e a degradaçao foi confirmada através do 
coeficiente de correlação (r >0,991). 

Palavras chave: Fenitoína, CLAE, Método bioanalítico, Anti-convulsivante 



CÓDIGO: SB0151 
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM DO BAGAÇO DE CAJÁ 
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ORIENTADOR: EDSON LEANDRO DE OLIVEIRA (078.678.244-72) 
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CO-AUTOR: LUZIANY ADYJA DA COSTA FREIRE 
CO-AUTOR: JEANNY SOUTO DE OLIVEIRA SOUZA (008.230.694-00) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa objetivou estudar, experimentalmente, a cinética de secagem do cajá (Spondiaslutea L.),
em um secador de leito fixo, utilizando temperaturas de 55, 65, 75 e 82 ºC e velocidade do ar de secagem 
de 3,2, 4,6, 6,0 e 7,0 m/s. Foram utilizados bagaço de cajá proveniente da indústria local de polpa de frutas.
Com o intuito de delinear um planejamento fatorial foi realizado um pré-teste com 6 experimentos fixando 
a temperatura em 65 ºC, variando a velocidade do ar de secagem (3,2 e 6,0 m/s) e a espessura do material
da bandeja (100% - 480 g, 50% - 240 g, 75% - 360 g). Cada um desses ensaios foi submetido a secagem até
atingir peso constante, através de pesagens em intervalos de tempo definidos. Analisando os resultados
através das curvas de secagem, fixou - se o tempo de operação para os demais experimentos em 3h30min. 
O teor de umidade inicial e final, em base seca, foi realizdo em estufa com circulação de ar à 70ºC usando o 
método tradicional de pesagem até peso constante. De acordo com a análise dos dados, a cinética de
secagem do bagaço de cajá ocorreu no período de taxa decrescente sendo fortemente influenciada pela
temperatura em relação à velocidade do ar do processo. 

Palavras chave: cinética, cajá, secagem, secador. 



CÓDIGO: SB0154 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DE UM INIBIDOR DE PROTEINASE SERÍNICA DO TIPO KUNITZ DE 
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HUMANOS. 
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CO-AUTOR: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (010.125.893-31) 

Resumo:  
 
        Um inibidor de ENH foi isolado de sementes de Crotalaria pallida por fracionamento com sulfato de
amônia, cromatografia de afinidade em Sepharose com tripsina acoplada e precipitação com ácido
tricloroacético (TCA). O inibidor, denominado ITC, possui massa molecular de 32,5 kDa determinado por
SDS-PAGE e é composto por duas subunidades, uma de 25,7 e outra de 5,6 kDa, ligadas por pontes 
dissulfeto, uma característica típica da família de inibidores de Kunitz. ITC foi estável até 50°C e a 100°C
sua atividade residual foi de cerca de 60%. ITC também foi estável em pHs variando de 2 a 12. O inibidor
inibiu fortemente elastase de neutrófilos humanos e tripsina e fracamente outras proteinases serínicas como
quimotripsina e elastase pancreática. O alinhamento da seqüência do inibidor com outros inibidores da
família Kunitz mostrou que ITC pertence a esta família de inibidores de planta. 

Palavras chave: Inibidor de proteinase,Crotalaria pallida e Elastase de Neutrófilos 



CÓDIGO: SB0156 
TÍTULO: BIODISTRIBUIÇÃO DO PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) EM RATOS COM 
MODELO EXPERIMENTAL DE SÍNDROME DO INTESTINO CURTO. 
ALUNO: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (056.728.754-83) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 
CO-AUTOR: DANIEL TORRES JACOME (056.436.524-63) 

Resumo:  
 
        Objetivo: Avaliar em modelo animal com ressecção extensa do intestino delgado a biodistribuição de
pertecnetato de sódio (Na99mTcO4) em órgãos e tecidos, a evolução ponderal e a morfometria da mucosa
do intestino delgado remanescente. Métodos: 21 ratos Wistar foram aleatoriamente divididos em três
grupos. O grupo intestino curto (IC) foi submetido a ressecção extensa do intestino delgado, o grupo
controle (C) não foi operado e o grupo simulação (sham) foi submetido a leve manipulação cirúrgica das
alças intestinais.Todos foram pesados semanalmente. No 30º dia pós-operatório foi administrado 0,l ml de 
Na99mTcO4 aos animais dos três grupos, IV no plexo orbital, com atividade radioativa média de 0,66MBq.
Após 30 minutos os ratos foram mortos e retirados fragmentos do fígado, baço, pâncreas, estomago,
duodeno, intestino delgado, tireóide, pulmão, coração, rim, bexiga, músculo, fêmur, e cérebro. As amostras
foram lavadas com solução salina 0,9%, pesadas e submetidas ao Contador Gama para se determinar o
percentual radioatividade/grama (%ATI/g) de cada órgão. Resultados: Não houve diferenças significantes
da %ATI/g nos órgãos dos grupos estudados (p>0,05). Conclusão: Em ratos com síndrome do intestino
curto, ocorreu reversão na perda de peso inicial e a biodistribuição do Na99mTcO4 não foi afetada pela
ressecção extensa do intestino. 

Palavras chave: Intestino curto. Cirurgia. Na99mTcO4. Biodistribuição. Ratos. 



CÓDIGO: SB0158 
TÍTULO: O EFEITO DA SALINIDADE NA COMPOSIÇÃO DE AÇÚCARES E A ATIVIDADE 
ANTICOAGULANTE DOS POLISSACARÍDEOS DA ALGA CAULERPA CUPRESOIDES 
ALUNO: DIEGO DE ARAUJO SABRY (052.345.174-11) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
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CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (021.340.034-05) 

Resumo:  
 
        Algas marinhas são fontes de diversos polímeros, como os polissacarídeos sulfatados (PS). Esses
compostos têm diversas aplicações farmacológicas, incluindo atividade anticoagulante. Neste estudo,
verificamos a influência da salinidade na estrutura dos PS da alga verde Caulerpa cupresoides de Búzios
(CCB), salinidade 34,71‰ e Macau (CCM), salinidade 39,50‰, RN. Os PS de CCB e CCM foram
extraídos por digestão proteolítica, seguida de um fracionamento por acetona (F0.3, F0.5, F1.0 e F2.0). As
análises eletroforética e de infravermelho mostraram que as frações CCB e CCM não apresentam diferenças
quando comparadas entre si. No entanto, o teste de atividade anticoagulante (aPTT) indicou que F1.0
(CCM) foi 3 vezes mais potente que sua correspondente em CCB. Análise químicas motraram que F1.0
(CCM) apresenta glicose como monossacarídeo principal, enquanto F1.0(CCB) a galactose. Os resultados
indicam que a salinidade provoca alteração na proporção de monossacarídeos das frações F1.0 e que essa
modificação foi refletida na atividade anticoagulante. 

Palavras chave: Alga verde, polissacarídeos sulfatados, biopolímeros 



CÓDIGO: SB0161 
TÍTULO: SAÚDE DA COMUNIDADE: PERFIL VACINAL DE CRIANÇAS DE UMA ESCOLA 
MUNICIPAL EM PARQUE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN 
ALUNO: CLARISSA LUCIO MATIAS RIBEIRO (011.728.604-40) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
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CO-AUTOR: TAISE TERESA MEDEIROS DE OLIVEIRA (013.158.934-28) 
CO-AUTOR: ANNA LIVIA DE MEDEIROS DANTAS (064.892.124-71) 

Resumo:  
 
        No contexto da disciplina de Saúde Coletiva, estudantes do curso de Enfermagem da UFRN
realizaram o perfil vacinal de crianças de 5 a 9 anos, de Educação Infantil, 1º, 2º e 3º anos, numa escola 
municipal do bairro de Parque Industrial, Parnamirim/ RN. Em parceria com a USF Parque Industrial,
diretores e professores da escola, os acadêmicos entregaram 150 avisos nas turmas solicitando o cartão de
vacina, orientando quanto à importância da vacinação. Investigaram-se as seguintes vacinas: BCG, Hepatite 
B, Tetravalente ou DTP, Sabin, Anti-Sarampo, Dupla e Tríplice Viral; com o objetivo de rastrear a o
esquema vacinal, através dos cartões de vacina das crianças; como meio de monitoramento e avaliação do
quadro vacinal da USF sobre a comunidade. Estudo de caráter descritivo-exploratório, de abordagem 
quantitativa, com base em dados obtidos a partir de cartões de vacina de 102 crianças. O resultado do perfil
vacinal por vacina foi: BCG e Sabin (100%), Hepatite B (88,23%), Tetravalente 3 doses (95,09%), 1º
reforço DPT (91,17%), 2º reforço DTP (21,56%), Anti-Sarampo (76,47%), Dupla (28,43%) e Tríplice viral 
(50,98%). Encontraram-se nos cartões erros no cumprimento do esquema vacinal, como excesso de doses
de uma mesma vacina, aprazamento errôneo ou inexistente das vacinas. Conclui-se que a Sabin está 
atualizada devido às campanhas, significando que estas têm envolvido a comunidade. Esta deve fortalecer
sua gestão participativa no SUS, por meio de monitoramento e avaliação da USF. 

Palavras chave: Perfil Vacinal, Unidade de Saúde da Família, Crianças, Comunidade. 



CÓDIGO: SB0164 
TÍTULO: MONITORAMENTO AMBIENTAL VEGETAL ATRAVÉS DA ANÁLISE DE ABORTO DE 
PÓLEN EM TORNO DO PÓLO PETROQUÍMICO DO ESTADO 
ALUNO: JANA DARA FREIRES DE QUEIROZ (045.423.254-31) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

Resumo:  
 
        A preocupação com a qualidade do ar respirado é crescente, pois o ar poluído ocasiona doenças
cardiovasculares e respiratórias. O projeto tem por objetivo monitorar o município de Guamaré/RN, que
possui um pólo industrial de beneficiamento de óleo e gás natural, através do ensaio Aborto de Pólen. Esse
teste é bastante sensível, pois possibilita a detecção de mutações letais (aborto) que afetam o
desenvolvimento do grão de pólen. A avaliação da exposição crônica é feita a partir da análise de pólens da
planta nativa Richardia Grandiflora, coletada em dois períodos (junho e julho de 2006). As anteras são
retiradas e maceradas para extração dos pólens, os quais são corados com aceto carmim para análise ao
microscópio. Os pólens são analisados quanto ao seu tamanho, forma e cor. Os resultados obtidos indicam
efeitos genotóxicos nos pontos mais próximos ao pólo durante a primeira coleta. A média dos dois
experimentos, indicaram um baixo número de polens por planta, sugerindo que os gazes emitidos possuem
efeito tóxico. Entretanto, o numero de aborto ficou limitado ao local onde há maior concentração de NO2,
substância conhecidamente tóxica. Devido a dispersão dos gazes, o efeito não foi encontrado em todos os
pontos analisados, sugerindo que apesar de tóxico, as plantas no entorno da região não apresentam um alto
índice de aborto de polen. 

Palavras chave: Pólen, Genotoxicidade, Poluição 



CÓDIGO: SB0165 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DO CLIMATÉRIO EM MULHERES RURAIS E 
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ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (036.766.984-60) 
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Resumo:  
 
        Foi avaliada a sintomatologia climatérica em 261 mulheres dos meios urbano (131) e rural (130) pelo
Índice Menopausal de Blatt–Kupperman(IMBK) e Escala Climatérica de Greene(ECG) através de
regressão logística cuja variável dependente foi pacientes com escores ≥20(muito sintomáticas) em ambos
instrumentos e as independentes foram idade,procedência,alfabetização,obesidade,exercício
físico,histerectomia. Evidenciou-se que 56,3% (n=147) das mulheres foram classificadas como muito
sintomáticas. Na comparação intergrupos, essa prevalência foi mais elevada nas mulheres urbanas, em
relação às rurais (79,2 e 33,6%; p<0,05). O grupo urbano apresentou escores médios significativamente
superiores ao grupo rural, tanto para o IMBK (27,3±10,3 e 16,5±8,6; p<0,0001), quanto para a ECG 
(28,7±10,9 e 16,9±8,2, respectivamente; p<0,0001). Pela análise de regressão logística, evidenciou-se que a 
chance de pertencer ao grupo definido como “muito sintomáticas” foi maior para mulheres do meio urbano 
[odds ratio ajustado (OR) = 7,1; 95% intervalo de confiança (IC) = 3,69-13,66] e alfabetizadas (OR = 2,19; 
95% IC = 1,16-4,13). A idade superior a 60 anos associou-se com menor chance de ocorrência de sintomas 
significativos (OR = 0,38; 95% IC = 0,17-0,87). A prevalência de sintomas climatéricos significativos é 
menor em mulheres do meio rural, demonstrando que fatores sócio-culturais e ambientais estão fortemente 
relacionados ao surgimento dos sintomas climatéricos em nossa população. 

Palavras chave: Menopausa; Climatério; População urbana; População rural. 



CÓDIGO: SB0166 
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Resumo:  
 
        A gravidez na adolescência pode ser entendida como um período de crises que traz riscos e
conseqüências negativas para a adolescente e o bebê, podendo ser potencializados pela repetição. Passa a
ser problema de saúde pública, frente aos riscos e à alta incidência. Mostra-se relevante conhecer a 
realidade biopsicossocial dessas adolescentes e analisar os fatores envolvidos na repetição. Aplicou-se um 
questionário semi-estruturado, na Maternidade Escola Januário Cicco, em 40 adolescentes com média de 17
anos de idade. Como resultados: iniciaram a vida sexual aos 13 anos, 67,5% vivem em união estável, 35%
têm renda familiar até um salário mínimo, 87,5% não participaram de programa de planejamento familiar, e
a média é de 2 gestações no intervalo de 15 meses. Assim, o início precoce da vida sexual pode tornar as
adolescentes vulneráveis à gravidez, e o planejamento familiar ineficaz pode proporcionar a repetição,
emergindo a necessidade de focalizar a prevenção na saúde da adolescente. 

Palavras chave: Adolescência, Repetição de Gravidez, Multifatorialidade, Prevenção. 



CÓDIGO: SB0171 
TÍTULO: ASPECTOS ÉTICOS E HUMANIZAÇÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: PERCEPÇÕES 
DE CONCLUINTES DA GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
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Resumo:  
 
        Os temas “ética” e “humanização” têm ocupado a agenda da política nacional de saúde, exigindo dos
profissionais a capacidade de saber lidar com a dimensão humana do processo saúde-doença. Este trabalho 
objetivou investigar, na perspectiva de concluintes de Odontologia, a abordagem sobre tais temas na
formação acadêmica. Para coleta de dados, utilizou-se a técnica Grupo Focal, com realização de dois 
grupos de concluintes em universidades pública e privada, no Rio Grande do Norte. Os resultados obtidos
aproximaram-se daqueles registrados na literatura, em que os entrevistados referiram predominância de
conteúdos técnicos sem articulação com os humanísticos e necessidade de mudança nos processos de
ensino-aprendizagem com vistas à melhoria do nível de formação e diminuição dos problemas relacionais
enfrentados na prática clínica. As conclusões apontam que os estudantes têm noções sobre o assunto,
reconhecem sua importância, mas necessitam de um maior aprofundamento teórico-conceitual. 

Palavras chave: Ética; Humanização; Educação na Saúde; Formação Odontológica. 



CÓDIGO: SB0172 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DA CERA FOLIAR EPICUTICULAR E O PADRÃO 
TECIDUAL DE JATROPHA CURCAS (EUPHORBIACEAE) SOB APLICAÇÃO DE INSETICIDA. 
ALUNO: DAYANA MELO TORRES (058.802.834-70) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

Resumo:  
 
        Jatropha curcas é uma oleaginosa em potencial e vem se destacando na economia, por seu óleo ser
viável na produção de biodiesel, combustível que emite poucos gases estufa em sua combustão. Objetivou-
se analisar morfo-anatomicamente as folhas de J. curcas, sob a aplicação do defensivo agrícola Agritoato,
com ênfase na morfologia da cera foliar epicuticular e o padrão tecidual. Nove espécimes de pinhão manso
com oito meses de idade, receberam três doses cumulativas do inseticida, uma a cada seis dias, sendo
coletadas e analisadas três plantas a cada aplicação. Fez-se microscopia eletrônica de varredura para análise 
da cera epicuticular e lâminas histológicas, coradas com azul de alcian 1% e safranina 1% para análise
tecidual. Nos espécimes da primeira aplicação visualizou-se a disposição uniforme da cera, sem a presença 
de cristais e tricomas evidentes; anatomicamente, constatou-se a presença de cutícula, epiderme, 
colênquima, parênquimas cortical, medular, paliçádico e lacunoso, floema, xilema, drusas e ductos. Nas
mudas da segunda aplicação cumulativa notou-se uma relativa diminuição da cera e espessura da cutícula,
entretanto a disposição anatômica dos tecidos foi preservada. E, nas plantas da terceira aplicação a
diminuição persistiu tanto na cera como na cutícula, sem muitas diferenças na anatomia foliar. O Agritoato
provoca uma diminuição das defesas naturais da planta, pois reduz a cera epicuticular e a cutícula, todavia
não provoca alterações significativas na anatomia. 

Palavras chave: Jatropha curcas, biodiesel, cera epicuticular, anatomia, agrotóxico. 
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Resumo:  
 
        O processamento industrial do camarão produz grandes quantidades de resíduos sólidos, tornando-se 
este um problema ambiental. Tais resíduos apresentam altos teores de lipídios, especialmente ácidos graxos
insaturados, que sofrem mais facilmente oxidação. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
estabilidade oxidativa da farinha obtida dos resíduos do beneficiamento do camarão Litopenaeus vannamei.
A farinha foi produzida a partir de resíduo (cefalotórax) do camarão. Esta foi armazenada em 4 condições
distintas: vácuo e refrigeração (VR), sem vácuo e refrigeração (SVR), vácuo e temperatura ambiente (VA)
e sem vácuo e temperatura ambiente (SVA), sendo submetida a análises, no dia de sua obtenção (dia zero) e
aos, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias de armazenamento. A farinha de camarão apresentou baixos valores de
umidade e atividade de água em todo o período de armazenamento, sendo observado os menores valores
nos tratamentos VR e SVR. Em relação à acidez, verificou-se que, com exceção de SVR, os demais 
tratamentos apresentaram aumento em tal parâmetro. Os tratamentos VR e SVR apresentaram aumento nos
valores de pH, já VA e SVA tiveram redução. Em relação ao TBA, não se pode afirmar que as reações de
oxidação lipídica prosseguiram após o processamento do resíduo, ou seja, obtenção da farinha. Assim, o
armazenamento sob temperatura de refrigeração e com vácuo foi o tratamento que manteve as
características físico-químicas mais estáveis até o término do experimento. 

Palavras chave: camarão, resíduo, farinha, análises físico-químicas 



CÓDIGO: SB0177 
TÍTULO: VERIFICAÇÃO DO EFEITO DE CAMPO MAGNÉTICO NO PROCESSO DE ADSORÇÃO 
DE DOXORRUBICINA EM PARTÍCULAS DE MAGNETITA 
ALUNO: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74) 

Resumo:  
 
        Nanopartículas magnéticas vêm sendo alvo de vários estudos tendo em vista seu enorme potencial de
aplicação em diversas áreas, tais como ressonância magnética, separação celular, vetorização de princípios
ativos, dentre outros. Algumas moléculas são de especial interesse em se tratando de vetorização, como é o
caso das antraciclinas, tal como a doxorrubicina, tendo em vista que a cardiotoxicidade destes fármacos
limita sua utilização in vivo. Notadamente, as antraciclinas são compostos que se ligam ao ferro, o qual está
presente na superfície das partículas de magnetita possibilitando a adsorção direta na superfície das
mesmas. O objetivo deste trabalho foi avaliar se a presença de campo magnético durante a adsorção do
fármaco influencia na eficiência deste processo. Experimentalmente, a suspensão de magnetita foi
adicionada a uma solução de doxorubicina. Após agitação, as partículas foram retiradas e o sobrenadante
(doxorrubicina não complexada às partículas magnéticas) foi analisado por espectrofotometria à 488nm.
Para investigar a influência do campo magnético no processo de adsorção, foi aplicado campo magnético de
7, 20 e 60mT em diferentes amostras por um período de 0, 24 e 48 horas. De acordo com as leituras
espectrofotométricas, observou-se que as amostras submetidas a intensidade de campo de 20mT tiveram 
uma diminuição na eficiência da adsorção. Conclui-se então que o campo magnético tem influência no 
processo de complexação entre o ferro e a doxorrubicina. 
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Resumo:  
 
        Objetivou-se caracterizar a morfologia da tuba uterina e do útero de cabras durante o ciclo estral.
Analisou-se 20 fêmeas, submetidas a tratamento para sincronização do estro. Em seguida, os caprinos 
foram divididos em 4 grupos, (n=5 cada), e abatidos nos dias 2, 12, 16 e 22 após estro (p.e.) para dissecação
e mensuração dos órgãos reprodutivos. No dia 2 (d.2), as fímbrias apresentaram-se mais desenvolvidas e as 
pregas da ampola e do istmo maiores. O útero apresentou poucos vasos sanguíneos e glândulas
desenvolvidas na lâmina própria. No d.12 identificaram-se células secretoras em pequena proporção no 
endométrio. No d.16 encontraram-se as glândulas uterinas em menor tamanho e as células secretoras em
maior proporção. No d.22 o útero apresentou grande quantidade de vasos sanguíneos, glândulas
endometriais reduzidas e endométrio espesso. A morfologia da tuba uterina e do útero de cabra variou em
função da fase do ciclo estral. 
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Resumo:  
 
        Em 2006, houve uma taxa de internamento de 8,1:100 mil hab em Natal, o que nos permite dizer que a
hospitalização é um evento comum na sociedade. Este estudo objetivou avaliar as condições de saúde bucal
de pacientes internados em hospitais públicos de Natal, buscando estabelecer sua relação com fatores de
risco relativos a duas dimensões: características da internação e condições gerais e econômicas do paciente.
Para isto, realizamos um estudo epidemiológico transversal com 205 pacientes distribuídos nos principais
hospitais de referência de Natal, buscando conhecer as características sócio-demográficas, os hábitos 
alimentares e de higiene bucal e as condições de saúde bucal, através do IPV e do ISG. Observamos que a
condição de saúde bucal dos pacientes internados nesses hospitais é ruim, existindo acúmulo de biofilme
dentário e sangramento gengival em muitos pacientes. No entanto, das variáveis analisadas nenhuma se
configurou como fator de risco para esses desfechos. 
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Resumo:  
 
        Uma equipe sensorial pode ser utilizada para medir a qualidade de um produto, mas para isso, a
seleção e o treinamento dos julgadores são necessários. O objetivo do trabalho é formar uma equipe de
provadores treinados no Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para
tal, foram recrutados 56 voluntários, destes 46 foram selecionados, através de questionários, para
participarem da seleção através do teste “threshold” de reconhecimento para os quatro sabores básicos, o 
qual selecionou 27. Estes foram submetidos a 5 testes triangulares, realizados utilizando formulações
distintas de hambúrguer. Treze provadores que demonstraram habilidade para discriminar as amostras em
80% dos testes foram selecionados para participarem da etapa de desenvolvimento dos descritores e
treinamento. Neste último, foram realizadas três avaliações sensoriais, onde cada um teve de avaliar a
intensidade de cada descritor para as amostras, utilizando a ficha de avaliação pré-elaborada. Após o 
período de treinamento, foi realizada uma seleção final dos provadores com base na reprodutibilidade dos
resultados apresentados por cada provador e na concordância com os demais membros da equipe. Do total,
apenas 8 provadores apresentaram boa repetibilidade e consenso com a equipe, constituindo assim a equipe
de provadores treinados. 

Palavras chave: análise sensorial, treinamento, análise descritiva quantitativa 



CÓDIGO: SB0186 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DO COMPORTAMENTO DO MOCÓ (KERODON 
RUPESTRIS) EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO 
ALUNO: HENRIQUE JAMES (011.743.464-77) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (108.450.544-49) 

Resumo:  
 
        O mocó é um roedor nativo da região semi-árida que é encontrado em atividade no campo tanto de dia
quanto à noite. Buscando identificar o tipo de hábito temporal do mocó, 3 animais foram mantidos em uma
sala com isolamento acústico em três condições de iluminação (claro constante 10 e 450 lux; claro-escuro 
12:12h 400:<1 lux), com temperatura e umidade controladas e alimentação e água ad libitum. Foram
registrados 9 comportamentos por meio de registro em vídeo realizado durante 5 dias em cada condição.
Devido a não normalidade na distribuição dos dados, estes foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis. 
A análise detectou diferenças entre as condições de iluminação para os comportamentos de coçar,
coprofagia, poleiro, morder/lamber, beber e alimentar, embora não houvesse uma tendência de predomínio
de uma das condições. Também foi encontrada diferença entre as horas para cada condição de iluminação
para os mesmo comportamentos. No entanto, não houve tendência de concentrar a exibição dos
comportamentos em momentos definidos em qualquer uma das condições estudadas. Os comportamentos
de pentear e marcação não apresentaram ocorrência que permitisse a análise. Diante dos resultados, ainda
não é possível caracterizar o mocó como animal diurno ou noturno, o que aponta a necessidade de realizar
experimentos com maiores intensidades de luz, buscando simular as condições encontradas no seu ambiente
natural. 
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Resumo:  
 
        O núcleo paraventricular do tálamo (PVT) integra o complexo nuclear da linha média, situado na
porção mais dorsal do tálamo. Estudos em ratos evidenciam a sua conexão com o núcleo supraquiasmático
e sua conseqüente influência no sistema de temporização circadiana. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar o padrão citoarquitetônico-neuroquímico e investigar as projeções retinianas, através de
técnicas imuno-histoquímicas, no PVT de um roedor típico do Nordeste, o mocó. Cinco mocós adultos
receberam injeção intra-ocular unilateral da subunidade B da toxina colérica (CTb). Após 07 dias foram
perfundidos por via transcardíaca e os encéfalos foram submetidos à microtomia por congelação. Uma série
foi corada pelo método de Nissl, para demarcação das estruturas e as demais processadas
imunohistoquimicamente (Protocolo ABC) para revelação de CTb, Neuropeptídeo Y (NPY), Galanina
(GAL) e Encefalina (ENK). Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e observados ao
microscópio óptico. Pudemos registrar no PVT fibras imunorreativas (IR) a CTb, indicando a existência de
uma projeção da retina para este núcleo, pericários NPY-IR, fibras ENK-IR na extensão rostrocaudal e 
fibras GAL-IR nos níveis médio-caudal, contrastando com a porção rostral, onde a imunorreatividade a 
GAL delimitou negativamente o PVT. A utilização destas técnicas permitiu a caracterização e delimitação
do PVT do mocó, embora sejam necessários estudos adicionais para incluí-lo no sistema circadiano. 
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Resumo:  
 
        Os profissionais de saúde cada vez mais vêm lidando com fatores diversos no sistema público. As
condições de trabalho exercem uma grande influência, refletindo nas suas condutas tecnicistas e saúde
psíquica do profissional de saúde. Este estudo objetiva analisar o nível da saúde psíquica e condições de
trabalho dos profissionais de saúde atuantes nos setores de ambulatório e enfermaria do hospital de
pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O presente trabalho, de coorte transversal está
realizando uma análise comparativa, com uma amostra de 50 profissionais (06 médicos, 05 enfermeiros, 10
auxiliares e técnicos de enfermagem, 02 nutricionistas e 02 assistentes sociais), distribuídos
igualitariamente entre os setores. Como instrumento será utilizado um questionário semi-aberto e o 
Questionário de Saúde Geral de Goldberg (QSG). Pretende-se obter uma análise das melhorias das 
condições de trabalho, atuações e problemas encontrados por esses profissionais. 
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Resumo:  
 
        O núcleo parabraquial (PB) é um grupo de neurônios que circunda as regiões medial e lateral do
pedúnculo cerebelar superior, se dividindo nos núcleos parabraquiais medial e lateral, sendo considerado
um relé de integração das informações viscerais e gustatórias do tronco encefálico. O objetivo deste
trabalho foi investigar as projeções retinianas e a neuroquímica contra encefalina (ENK), substância P (SP)
e a enzima de síntese de acetilcolina, acetiltransferase (ChAT), marcadores deste conjunto nuclear. Três
sagüis adultos receberam injeção intra-ocular unilateral da subunidade B da toxina colérica (CTb) e após 07
dias foram submetidos à perfusão transcardíaca, e os encéfalos foram seccionados por congelamento. Os
cortes foram processados imuno-histoquimicamente (Protocolo ABC), para revelação da CTb e dos
marcadores no PB. Posteriormente foram montados em lâminas gelatinizadas e observados no microscópio
óptico. Poucas fibras e terminais imunorreativos (IR) a CTb foram observadas sobre o PB medial.
Terminais IR, tanto a ENK, como a SP preenchiam todo o complexo PB, como também corpos neuronais
Chat-IR foram vistos marcando este núcleo, evidenciando a presença de projeções neste núcleo. Esse
resultado é o primeiro a ser mostrado em uma espécie primata. De acordo com os dados, a SP, ENK e
ChAT funcionam como marcadores do PB do sagüi o qual, pela sua divisão medial, também recebe fibras
da retina, cujo papel funcional deverá ser investigado posteriormente. 
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Resumo:  
 
        Estudo tipo caso-controle, que compara o perfil clínico e laboratorial da síndrome HELLP colhidas
prospectivamente comparadas a um controle histórico. O grupo controle (n=48) foi arrolado, sem uso de
corticoterapia, a partir de um estudo retrospectivo. As 62 pacientes-caso foram arroladas a partir de um 
estudo prospectivo com uso de dexametasona. Dados demográficos maternos dos grupos revelava
homogeneidade da amostra. Entretanto, observou-se diferença significativa nas variáveis idade (p=0,0125) 
e número de consultas pré-natal (p<0,001). Os valores laboratoriais médios iniciais de TGO, TGP, e LDH
foram semelhantes entre os grupos. Os valores médios iniciais de contagem de plaquetas apresentaram
diferença estatisticamente significativa (p=0,0015). Observou-se uma tendência de melhora nos parâmetros 
laboratoriais nas pacientes do grupo caso. Não se observou diferença significativa, quanto às complicações
clínicas. 
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Resumo:  
 
        O objetivo do estudo foi verificar a prevalência e os fatores de risco para a Aminiorrexe Prematura e
sua relação com o tipo de parto (normal ou cesariana) em maternidade de referência do Rio Grande do
Norte (RN)/Brasil, de 2002 a 2004. Como fonte de coleta de dados foram utilizados, livros de registros de
pacientes atendidos na maternidade e as resenhas dos plantões do pronto-atendimento, ambos obtidos no 
arquivo da maternidade. Para o estudo caso-controle foram investigados 554 pacientes com aminiorrexe e
7686 pacientes sem aminiorrexe, as variáveis correlacionadas foram idade da mãe, procedência de origem e
tipo de parto. Os dados foram analisados através do Coeficiente de Prevalência e Teste do Qui-quadrado 
com nível de significância de 5%. Foi possível verificar que durante os anos estudados houve um sensível e
gradual aumento no número de atendimentos a casos de amniorrexe, passando de 5/100 casos em 2002
para, aproximadamente, 8/100 casos em 2004. Quanto as variáveis, verificou-se que a idade maior que 30 
anos aumenta em 1,35 vezes (OR) a chance de aminiorrexe ( p<0.0037), por sua vez a aminiorrexe
prematura apresenta-se como fator de proteção para cesariana (OR=0.8178; p<0.0267). A referida
maternidade é um hospital de referência, no Rio Grande do Norte, para casos que necessitam de maior
atenção em distúrbios gineco-obstétricos, incluindo a amniorrexe prematura, promovendo, assim, um
aumento dos índices estudados nesta pesquisa. 
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Resumo:  
 
        O núcleo pré-geniculado (NPG) é um grupo de neurônios, em forma de cunha na borda dorsomedial
do corpo geniculado lateral dorsal (GLD) do tálamo de primatas. Alguns autores sugerem que o NPG é uma
estrutura homóloga ao folheto intergeniculado (FIG) do tálamo de roedores. O FIG é caracterizado pela
produção de neuropeptídeo Y (NPY), e pela presença de fibras contendo encefalina (ENK). Com o intuito
de confirmar a equivalência do NPG ao FIG, avaliamos a presença de NPY e ENK no NPG. Avaliamos
também a presença de um marcador de corpos neuronais, a proteína neuronal NeuN, para delimitar a
citoarquitetura deste núcleo. Para isso, utilizamos dois sagüis adultos, os quais foram anestesiados e
submetidos à perfusão transcardíaca com paraformaldeído em tampão fosfato. Os cérebros foram
removidos do crânio e submetidos à microtomia em micrótomo de deslizamento de operação manual, onde
obtivemos secções de 30 μm, coletadas seqüencialmente em seis séries. Três séries, de cada encéfalo, foram
submetidas à imunohistoquímica contra NeuN, NPY e ENK usando os respectivos anticorpos. Ao final os
cortes foram montados em lâminas e observados ao microscópio. A citoarquitetura do NPG é visualizada
através da presença de NeuN. Foram encontradas células NPY-positivas no NPG em toda sua extensão 
rostro-caudal, em contraste com as áreas adjacentes. Fibras de ENK também foram visualizadas
rostrocaudalmente no NPG. 
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Resumo:  
 
        Um inibidor de ENH foi isolado de sementes de Tamarindus indica por fracionamento com sulfato de
amônia, precipitação com TCA a 0,4 %,cromatografia de afinidade em Sepharose com tripsina acoplada e
cromatografia de troca iônica HiTrap DEAE FF 1 mL. O inibidor, denominado ITT, possui massa
molecular de 20 kDa determinado por SDS-PAGE. O inibidor inibiu fortemente elastase de neutrófilos 
humanos, tripsina e fracamente outras proteinases serínicas como quimotripsina e elastase pancreática. O
alinhamento da seqüência do inibidor com outros inibidores da família Kunitz mostrou que ITT pertence a
esta família de inibidores de plantas. O IC50 foi de 22 ug de inibidor e este não se mostrou citotóxico e
hemolítico sobre populações celulares de leucócitos, hemácias e plaquetas de amostras de sangue total,
tornando-o possível candidato a aplicações farmacológicas. 

Palavras chave: Inibidores de kunitz, tamarindus indica, HNE 



CÓDIGO: SB0206 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA FARINHA OBTIDA A PARTIR DOS 
RESÍDUOS (CEFALOTÓRAX) DO BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO. 
ALUNO: CHRISTIENE OLIVEIRA MARQUES (049.877.584-40) 
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO 
(876.586.744-00) 
CO-AUTOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA (966.611.354-68) 

Resumo:  
 
        Os resíduos gerados com o beneficiamento do camarão têm sido descritos como nutricionalmente
viáveis. Porém é importante que estes apresentem boa qualidade microbiológica considerando que serão
produtos para consumo humano. Diante disto este trabalho se propôs a avaliar a qualidade microbiológica
da farinha obtida do resíduo (cefalotórax) do beneficiamento do Litopenaeus vannamei. Foram realizadas
análises de Coliformes a 45°C, Salmonella sp., Estafilococos coagulase positiva, bolores e leveduras e
Bacillus cereus. Os resultados foram interpretados baseados nos limites estabelecidos pela Resolução Nº12 
da ANVISA. Em virtude dessa resolução não figurar limites para bolores e leveduras, utilizou-se como 
parâmetro a Portaria do Ministério da Saúde Nº451, revogada. O produto mostrou boa qualidade 
microbiológica até 60 dias de armazenamento, devido a a contagem de bolores e leveduras que ficou acima
do parâmetro utilizado limitando a vida de prateleira do produto. 

Palavras chave: L. vannamei, farinha de resíduo, análise microbiológica 



CÓDIGO: SB0211 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES EXTRAÍDAS DO MÚSCULO E 
DA CABEÇA DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI 
ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (010.025.474-82) 

Resumo:  
 
        Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação de Glicosaminoglicanos, carboidratos
presentes em todos os organismos que apresentam organização tissular. O objetivo deste trabalho foi
identificar glicosidases e sulfatases na cabeça e musculatura do camarão Litopenaeus schimitti. As
musculaturas e as cabeças destes foram removidas e homogeneizadas utilizando tampão acetato de sódio
0,1 M pH 5,0. Em seguida, centrifugados a 10.000 RPM, a 4ºC e os extratos brutos utilizados para posterior 
fracionamento com sulfato de amônio. Este foi realizado em três etapas: 0-30% (FI); 30-50% (FII); 50-80% 
(FIII). As frações F-III da musculatura e cabeça do camarão foram submetidas à cromatografia de 
afinidade, troca iônica e gel Filtração para purificação. As atividades enzimáticas foram determinadas
utilizando p-nitrofenís derivados de açúcar como substrato. Os resultados mostraram maior atividade das 
enzimas alfa-L-fucopiranosidase e alfa-D-glucosaminidase na F-III da musculatura. Maior atividade N-
acetil-beta-D-glucosaminidase foi identificada na F-III das cabeças, a qual foi submetida à DEAE-Biogel, 
verificando-se a eluição de um pico protéico usando 0,2M de NaCl e apresentando maior atividade N-
acetil-beta-D-glucosaminidásica. Este foi reunido e aplicado em gel filtração, onde se obteve a eluição de
três picos protéicos apresentando atividade enzimática. A F-III de músculo após cromatografia de afinidade 
apresentou baixa atividade da enzima alfa-D-glucosaminidase. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, Glicosidases e Sulfatases. 



CÓDIGO: SB0214 
TÍTULO: CINÉTICA EXPERIMENTAL DA OXIDAÇÃO ÚMIDA DE EFLUENTES DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO DA CASTANHA DE CAJU EMPREGANDO CATALISADORES METÁLICOS 
SUPORTADOS COM POTÁSSIO 
ALUNO: THIAGO NEGREIROS MOURA (044.123.984-63) 
ORIENTADOR: HENIO NORMANDO DE SOUZA MELO (076.714.664-68) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho tem como objetivo utilizar o potássio como promotor impregnado-o ao catalisador 
MnO2/CeO2 a fim de degradar os contaminantes fenólicos do efluente industrial oriundo do
beneficiamento da castanha de caju na presença de oxigênio. Os experimentos foram realizados em um
reator de slurry, com controle de temperatura, pressão e velocidade de agitação com coleta de amostras na
fase líquida. Nos experimentos foram mantidas constantes a concentração inicial do efluente (0,8 g/L), a
velocidade de agitação (900 rpm) e a porcentagem de potássio impregnado (1%). Os parâmetros avaliados
foram: concentração mássica do catalisador (4,0 e 5,0 g/L), pressão total do sistema (300 e 900 psi) e
temperatura (80 e 130ºC). As reações foram monitoradas por medição da Demanda Química de Oxigênio 
(DQO), mediante a técnica de refluxo-espectrofotométrico. Os ensaios evidenciaram que o compósito K-
MnO2/CeO2 demonstra uma boa atividade como catalisador no processo de oxidação úmida do efluente
oriundo do beneficiamento da castanha de caju. As melhores condições operacionais encontradas no
presente trabalho para realização da reação de degradação catalítica do efluente em questão foram:
concentração de catalisador de 5,0 g/L e temperatura de 130 ºC. 

Palavras chave: efluentes fenólicos e tratamento de efluentes 



CÓDIGO: SB0215 
TÍTULO: ALTERAÇÕES NOS MECANISMOS DE DEFESA ANTIOXIDANTE (ENZIMAS E 
MOLÉCULAS) DE PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE 
ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAUJO SILVA (046.482.014-69) 
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (792.215.214-00) 

Resumo:  
 
        A esquistossomose é popularmente conhecida no Brasil como "Barriga d'água" e é causada pelo
trematódeo Schistosoma mansoni, que deposita ovos, principalmente no parênquima hepático, onde gera
granulomas e processo inflamatório, acarretando danos oxidativos. Na tentativa de reduzir os problemas
ocasionados pela ação das ERO’s nas células, há a formação de GSH e Catalase (agentes antioxidantes).
Assim, este estudo buscou quantificar essa enzima e moléculas oxidantes e antioxidantes em pacientes com
esquistossomose e em indivíduos saudáveis. O grupo com a doença mostrou níveis significativamente
maiores (teste t de student, p<0,05), quando comparados ao controle, de MDA (5,73 vs. 4,72 nmol/mL), e
baixa concentração de GSH (55,91 vs. 110,00 µmol/L). A atividade da catalase não mostrou diferença
significativa entre os dois grupos (2398,3 vs. 2389,7 U/mg de Hb). Logo, o quadro encontrado nos
pacientes avaliados é um forte indicativo de estresse oxidativo em indivíduos com esquistossomose. 

Palavras chave: Malondialdeído, Catalase e Glutationa reduzida. 



CÓDIGO: SB0217 
TÍTULO: ESTUDOS MORFO-ANATÔMICOS DE ÓRGÃOS DE RESERVA DE POUTERIA 
GRANDIFLORA E OPERCULINA MACROCARPA EM ÁREAS NATURAIS DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: ARTHUR SERGIO CAVALCANTI DE FRANCA (063.270.684-80) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 

Resumo:  
 
        Este trabalho visa analisar a anatomia da semente e da raiz das espécies Pouteria grandiflora e
Operculina macrocarpa, respectivamente, a fim de aumentar as bases teóricas sobre a flora nativa das
principais formações vegetais do nordeste. A espécie Operculina macrocarpa é típica da caatinga
nordestina, um dos domínios mais importantes e preponderantes do Nordeste, sendo utilizada pelo homem
para várias finalidades, incluindo uso medicinal. A espécie Pouteria grandiflora é uma planta bem
característica da Mata Atlântica que serve de alimento para vários animais. Encontrou-se em ambas as 
espécies vastas reservas de carboidratos no parênquima amilífero de seus respectivos órgãos, indicando a
possível viabilidade de consumo de tais espécies pelo Homem ou outros animais. Foram visualizadas
também algumas estruturas internas e mecanismos a adaptação peculiares de cada planta. 

Palavras chave: Pouteria grandiflora, Operculina macrocarpa, Anatomia Vegetal 



CÓDIGO: SB0219 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO CICLO VIGÍLIA-SONO (CVS) EM ADOLESCENTES DURANTE 
AS FÉRIAS E NAS VOLTAS ÀS AULAS. 
ALUNO: ALINE SILVA BELISIO (058.817.894-23) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (619.036.804-25) 
CO-AUTOR: CLARICE RAQUEL GOUVEIA COELHO (045.307.314-05) 
CO-AUTOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (875.911.894-68) 

Resumo:  
 
        O ciclo vigília-sono (CVS) de adolescentes é caracterizado por horários de dormir e acordar tardios.
Entretanto, o horário escolar se opõe a esse atraso reduzindo a duração do sono. Métodos como educação
para o sono e exposição à luz solar matinal são usados para reduzir o efeito do horário escolar. Para
caracterizar o CVS na ausência do horário escolar (férias) e na volta às aulas, 23 adolescentes preencheram
o diário de sono e a escala de sonolência de Karolinska durante 1 semana em cada etapa. Os estudantes
foram divididos em 3 grupos: exposto à luz solar matinal, programa de educação para o sono e rotina usual
de aulas. Na volta às aulas, todos os grupos dormem e acordam mais cedo, a duração do sono reduz e a
freqüência de cochilo aumenta em relação às férias (teste t, p<0,05). O horário escolar impõe ao
adolescente acordar mais cedo, diminuindo a duração do sono e aumentando a sonolência diurna,
independente do método utilizado para reduzir o efeito do horário escolar. 

Palavras chave: Ciclo vigília-sono, Adolescente, Férias, Horário escolar. 



CÓDIGO: SB0220 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS NÍVEIS DE GLICOSE NA SALIVA E GLICEMIA 
CAPILAR EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 
ALUNO: PAULO HEMERSON DE MORAES (012.773.054-04) 
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53) 
CO-AUTOR: FERNANDO RAFAEL HORTENCIO DA COSTA (043.573.944-14) 
CO-AUTOR: SERGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (663.989.084-49) 
CO-AUTOR: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (045.013.094-07) 

Resumo:  
 
        Diabetes mellitus é um distúrbio crônico que afeta o metabolismo dos carboidratos, das gorduras e das
proteínas e um aspecto característico é a hiperglicemia,em virtude de uma resposta defeituosa ou deficiente
á secreção de insulina. O presente trabalho foi composto por uma amostra de 30 pacientes (12 sexo
masculino, 18 feminino) objetivando verificar os níveis de glicose na saliva de crianças portadoras de
diabetes mellitus tipo 1 e comparar com os níveis obtidos através de dosagens bioquímicas no sangue.
Através do o teste de correlação de Spearman observou-se uma correlação bastante significativa entre a 
glicose plasmática e a glicose capilar (r= 0,99), também ocorrendo uma correlação positiva entre glicose
plasmática e glicose salivar (r= 0,59) e glicose capilar x glicose salivar (r= 0,53). Conclui-se que houve 
predileção pelo sexo feminino;correlação bastante significativa entre glicose capilar e plasmática e
intermediária entre glicose salivar e a glicose capilar e plasmática. 

Palavras chave: Glicose Salivar, Saliva, Diabetes mellitus tipo 1 



CÓDIGO: SB0226 
TÍTULO: IMPACTOS ANTRÓPICOS E USO DOS RECURSOS NATURAIS EM FRAGMENTOS DE 
MANGUEZAL NO LITORAL SETENTRIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: DIOGENES FELIX DA SILVA COSTA (058.655.844-64) 
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (094.631.864-68) 
CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (052.478.404-37) 
CO-AUTOR: MILTON ARAÚJO DE LUCENA FILHO (037.485.634-69) 

Resumo:  
 
        O litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte (Brasil) apresenta fragmentos de manguezais
ao longo dos seus principais estuários, que vêm sendo alvo de uma série de pressões antrópicas. A presente
pesquisa foi realizada em três ambientes de manguezal localizados nos estuários do litoral norte do estado,
tendo como objetivo identificar e registrar as agressões antrópicas que ameaçam a preservação desse
ambiente. Foram estudados 03 ambientes: 1) uma franja de mangue no estuário do rio Apodi/Mossoró
(04º57`54"S / 37º08`29"W); 2) um fragmento de mangue (5° 7’ 35,9” S / 36° 43’ 49,0” W), no delta 
estuarino do rio Piranhas/Açu; e 3) um fragmento de mangue nas proximidades da cidade de Macau (5° 05’
26,6” S / 37° 09’ 32,8” W). Ao longo de 15 campanhas de campo (2006-2007), utilizou-se imagens de 
satélite CBERS 2 e IKONOS, 10 entrevistas, fotografia digital e um aparelho GPS (Garmin GEKO de 12
canais) para o georreferenciamento das áreas amostrais. No primeiro ambiente constatou-se a ocorrência de 
clareiras junto às margens do estuário, além da grande quantidade de lixo urbano encontrado junto à
vegetação do manguezal. Já no segundo ambiente, verificou-se um alto grau de degradação produzida pelos 
catadores de caranguejo-uçá (Ucides cordatus L.): abandono de armadilhas utilizadas no local; derrubada de
árvores; abertura de trilhas e clareiras no interior do manguezal. 

Palavras chave: Manguezal; impactos antrópicos; Estuários 



CÓDIGO: SB0228 
TÍTULO: CONSTIPAÇÃO CRÔNICA FUNCIONAL E INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM 
CRIANÇA: UMA VERDADEIRA ASSOCIAÇÃO? 
ALUNO: JALES CLEMENTE (046.176.074-63) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 
CO-AUTOR: LAURO VIRGILIO DE SENA (107.459.634-04) 
CO-AUTOR: ROSANE COSTA GOMES (315.836.954-00) 

Resumo:  
 
        A constipação intestinal crônica funcional (CICF) constitui a queixa principal em 25% das consultas
de gastroenterologia pediátrica, com prováveis associações a sintomas urinários. Objetivou-se investigar a 
associação da CICF e infecção do trato urinário (ITU) em crianças. Foram estudadas 105 pacientes com
CICF, de 2 a 12 anos. Aplicou-se questionário a primeira consulta no Hosped-UFRN e coletou-se urina 
para cultura. A idade média foi 64,1 ± 32,3 meses, 52% masculino e 73% de Natal-RN. A idade média de 
início dos sintomas foi 32,1 ± 27,5 meses e a duração média foi 32,8 ± 27,7 meses, 74% apresentavam 
freqüência de evacuações menor do que 3 vezes/semana. Ocorrência anterior ou atual de sangue nas fezes
em 56%, 60% referiam soiling, 68% dor abdominal, 30% apresentavam sintomas urinários, 20% já haviam
apresentado ITU e 56% antecedentes familiares de CICF. 77% já haviam usado laxantes e 43%
esvaziamento do cólon. Uroculturas negativas foram encontradas em 89,5% (94), positivas em 8,9% (9) e
“com contaminação” em 1,9% (2). Conclui-se que a criança com CICF é susceptível a complicações nos
sistemas digestório e urinário, incluindo a ITU. 

Palavras chave: Constipação, ITU e Crianças 



CÓDIGO: SB0230 
TÍTULO: PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE E A CORRELAÇÃO ENTRE FISIOTERAPIA E INCLUSÃO EDUCACIONAL 
ALUNO: VANESSA PATRICIA SOARES DE SOUSA (056.322.304-90) 
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (396.617.414-68) 
CO-AUTOR: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 
CO-AUTOR: DAYSE ALEIXO BEZERRA (060.453.724-76) 

Resumo:  
 
        A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença degenerativa e progressiva que afeta o
sistema músculo-esquelético, tendo grande impacto sobre os aspectos biopsicossociais das pessoas com 
DMD, dificultando a inclusão social das mesmas. Os objetivos deste estudo foram caracterizar a amostra
sócio-demograficamente e clinicamente, correlacionando a Fisioterapia com o processo de inclusão
educacional dos portadores de DMD. A pesquisa caracterizou-se por ser do tipo descritiva, quantitativa e 
transversal. Participaram do estudo 14 pacientes atendidos no ambulatório de Doenças Neuromusculares do
Hospital de Pediatria da UFRN – HOSPED/UFRN (agosto de 2003 a setembro de 2006). Os resultados
mostraram que a faixa etária escolar predominante foi a 2ª série (44%); 93% da amostra encontram-se fora 
da faixa escolar; a média de idade foi de 10,5 anos; a maioria dos sujeitos (30%) reside em Natal/RN e 50%
dos pacientes preservam a capacidade de deambulação. Por meio dos dados obtidos concluímos que é
importante incentivar a inclusão educacional de pessoas com DMD. Profissionais da Fisioterapia podem
contribuir com o processo de inclusão por meio de técnicas e órteses, as quais protelam as deformidades
decorrentes da doença, e da orientação aos pais, conscientizando-os sobre a patologia e as potencialidades 
residuais do indivíduo com DMD. 

Palavras chave: Inclusão educacional, DMD, Fisioterapia 



CÓDIGO: SB0232 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES VEGETAIS ARBÓREAS DISTRIBUÍDAS AO LONGO 
DAS TRILHAS SERRANAS NA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 
STOESSEL DE BRITTO, JUCURUTU, RN 
ALUNO: MYCARLA MIRIA ARAUJO DE LUCENA (053.288.394-20) 
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (094.631.864-68) 
CO-AUTOR: LENINE AZEVEDO DE SOUZA (057.146.294-42) 
CO-AUTOR: DIOGENES FELIX DA SILVA COSTA 
CO-AUTOR: ALAN DE ARAUJO ROQUE (011.727.544-11) 

Resumo:  
 
        O Bioma Caatinga é bastante heterogêneo com alta biodiversidade de espécies vegetais e considerável
ocorrência de endemismos. Apesar das dificuldades impostas a vegetação xerófila, mostra-se resistente aos 
próprios fatores naturais e às ações antrópicas. A flora ao longo das trilhas e trincheiras serranas da Reserva
Particular do Patrimônio Natural Stoessel de Britto, Jucurutu, RN, apresenta um caráter arbóreo, arbustivo e
herbáceo. Para um maior entendimento sobre a vegetação arbórea, realizou-se um levantamento dessas 
espécies que ocorrem nas principais trilhas da reserva, onde foram catalogadas 24 espécies, 13 famílias e 23
gêneros. Para facilitar a identificação dessas espécies, realizou-se um registro fotográfico de cada uma, 
durante as campanhas que se deram durante todo o ano de 2006, abrangendo o período das chuvas (janeiro
a junho) e de estiagem (julho a dezembro) na área amostrada, sendo as características das flores as
principais fontes para se chegar ao reconhecimento das famílias, gêneros e espécies. Foram feitas exsicatas
das espécies catalogadas, fazendo-se um banco de dados sobre. De grande valia foram as entrevistas com a 
proprietária da reserva, a senhora Lídia Brasileira de Bitto, sobre as espécies lá existentes, como nomes
populares, dados pluviométrico e mudanças ocorridas na paisagem e “estórias”. Nesse levantamento 
identificou-se cerca de 65% das espécies existentes é de caráter arbóreo, sendo as árvores de maior
representatividade da família Fabaceae. 

Palavras chave: Levantamento,Caatinga e conservação 



CÓDIGO: SB0233 
TÍTULO: HORTO DE ESPÉCIES NATIVAS DA CAATINGA HIPERXERÓFILA DO SERIDÓ 
POTIGUAR 
ALUNO: LENINE AZEVEDO DE SOUZA (057.146.294-42) 
ORIENTADOR: RENATO DE MEDEIROS ROCHA (094.631.864-68) 
CO-AUTOR: MYCARLA MIRIA ARAUJO DE LUCENA 
CO-AUTOR: ALAN DE ARAUJO ROQUE (011.727.544-11) 
CO-AUTOR: ADALBERTO FERNANDES SILVA (052.478.404-37) 

Resumo:  
 
        A caatinga, bioma exclusivo do Brasil abriga uma rica biodiversidade no Nordeste do país. A região
do Seridó, na porção centro - sul do Estado do Rio Grande do Norte é ocupado predominantemente por uma 
vegetação de Caatinga Hiperxerófila, que vem sendo alvo de uma série de impactos oriundos do seu uso
para atividades humanas. Assim, tem-se a urgência da realização de projetos e ações que visem o (re) 
florestamento das áreas degradadas. Nas ações implementadas no Horto de Espécies Nativas da Caatinga
Hiperxerófila do Seridó Potiguar, desenvolveu-se uma renaturalização experimental da vegetação em áreas
degradadas do semi-árido potiguar. Realizou-se a coleta sistemática de sementes da vegetação arbóreo-
arbustiva da caatinga, separando-se as mais propícias para a germinação. Produziram-se 300 mudas, 210 
germinaram e atingiram 15 cm de altura. Destas, 146 mudas foram selecionadas para o plantio em áreas
degradadas da Reserva Particular do Patrimônio Natural Stoessel de Britto (Jucurutu-RN) e 64 foram 
distribuídas em aulas de educação ambiental, realizadas no horto para alunos de escolas municipais.
Espécies cultivadas: angico (Anandenanthera macrocarpa Benth), brejuí (Miroxylom peruiferum L.),
cumaru (Amburana cearensis Allemão), pereiro (Aspidosperma Pyrifolium Mart.), aroeira (Myracrodruon
urundeuva Fr. All.) entre outras. Este projeto visou contribuir com a preservação e conservação das
espécies vegetais encontradas no bioma caatinga. 

Palavras chave: Horto, caatinga, áreas degradadas e Seridó 



CÓDIGO: SB0236 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO MINI-EXAME DO ESTADO 
MENTAL EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: UM ESTUDO PILOTO 
ALUNO: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 
ORIENTADOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (008.471.014-44) 
CO-AUTOR: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA 
CO-AUTOR: DAYSE ALEIXO BEZERRA (060.453.724-76) 
CO-AUTOR: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91) 

Resumo:  
 
        A confiabilidade refere-se à concordância de resultados, na medida em que o exame, teste, prova ou 
característica clínica se repete, em condições idênticas ou bastante aproximadas. Esta propriedade
psicométrica confere bases científicas sólidas para o desenvolvimento das pesquisas. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a confiabilidade inter-examinador para o instrumento Mini-Exame do Estado Mental 
(MEEM) em pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE). Para o desenvolvimento desta
pesquisa 6 avaliadores pontuaram o MEEM para 9 pacientes com AVE (fase crônica), sendo 8 do sexo
masculino e 1 do feminino com idades entre 46 e 88 anos. A pesquisa caracterizou-se por ser tipo 
descritiva, quantitativa e transversal. Os resultados obtidos mostraram que em 8 dos 19 itens do MEEM a
concordância de respostas entre os avaliadores foi de 100%. Já para os itens dia do mês, mês, local
específico, instituição, comando, atenção, cálculo e repetição, a concordância variou de 16% (3 itens) a
83,3%. Por meio dos resultados obtidos, concluímos que o instrumento Mini Exame do Estado Mental -
MEEM apresenta adequada confiabilidade quando aplicada em pacientes com AVE crônico. 

Palavras chave: Confiabilidade, MEEM, AVE 



CÓDIGO: SB0240 
TÍTULO: A AFETIVIDADE CORPORALIZADA: PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
DO SER 
ALUNO: SEBASTIAO JACINTO DOS SANTOS (814.005.784-34) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (188.226.654-49) 

Resumo:  
 
        A pesquisa legitima que a vivência de uma afetividade corporalizada é considerada como uma prática
de harmonização, que tem como fim à redescoberta do significado existencial da vida. Essa prática está
inserida numa tríplice dimensão: reeducação, disciplina e instrução, que são evidenciadas na incorporação
da prática, no cultivo do autoconhecimento, no aperfeiçoamento e desenvolvimento das capacidades de
compreensão, na inteligência interpessoal, compartilhando as preocupações com a sociedade e o mundo,
atiçando a vigilância e a elevação na busca da dignidade do ser humano que visa uma aprendizagem
significativa. O grupo investigado foi constituído por professores da 1ª e 2ª série do Ensino Médio da 
ÚNICA – Universidade da Criança, escola privada, localizada à rua Prefeito Alcindo Gomes s/n, na cidade
de Currais Novos/RN; que residam no referido município, que nos encontramos uma vez por semana, na
citada escola. Especificamente em nosso estudo, que se circunscreve no campo da prática educacional no
ambiente escolar. 

Palavras chave: Afetividade. Práticas Corporais. Ensino/aprendizagem. Educação 



CÓDIGO: SB0241 
TÍTULO: O COTIDIANO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO: DA TEORIA A PRATICA. 
ALUNO: VITOR TOSCANO BARBOSA (054.324.294-38) 
ORIENTADOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (168.026.674-87) 
CO-AUTOR: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (058.562.224-82) 

Resumo:  
 
        O enfermeiro atua como coordenador do processo de trabalho da Enfermagem em todos os seus
espaços e áreas de inserção sendo a sua formação norteada por quatro competências: assistir/cuidar/intervir,
gerenciar/administrar, investigar/pesquisar, educar/ensinar. O estudo teve como objetivo identificar se os
enfermeiros desenvolvem as competências profissionais e quais os fatores que facilitam ou dificultam o
exercício dessas. Tratou-se, portanto, de um estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa, com 
aplicação de questionário a 11 enfermeiros de instituições hospitalares do município de Natal/RN, formados
pela UFRN. A maioria, (73%) dos entrevistados, escolheu a enfermagem por vocação e/ou afinidade; as
principais dificuldades citadas para o desenvolvimento das competências incluem: “excesso de burocracia”, 
“sobrecarga de trabalho” e “a falta de autonomia do enfermeiro”. A disponibilidade de recursos materiais e 
equipamentos, a existência de um setor de educação continuada e de uma sistematização do serviço, foram
apontados como facilitadores no desenvolvimento de algumas das competências, tais como:
assistir/cuidar/intervir e o gerenciar/administrar. Dos entrevistados, (73%) ressaltaram a importância do
profissional em assumir atitudes e responsabilidades a partir de seus conhecimentos, participando de
eventos culturais e científicos, de processos de educação permanente e investigação científica, tornando-se 
cada vez mais qualificados para o exercício pleno da profissão. 

Palavras chave: Competências do Enfermeiro, A enfermagem na prática. 



CÓDIGO: SB0244 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA NA OBTENÇÃO DE 
TOMATES SECOS 
ALUNO: JOSENEIDE SILVA (035.050.804-62) 
ORIENTADOR: MARGARIDA MARIA DOS ANJOS MAGALHAES (075.385.964-53) 
CO-AUTOR: JOSINEUMA SILVA 

Resumo:  
 
        No processamento do tomate obtêm-se inúmeros produtos, entre eles, tomates secos, que agrada cada
vez mais o paladar dos brasileiros. O uso da desidratação osmótica (DO) como pré-tratamento na sua 
obtenção é mais uma alternativa para minimizar perdas na pós-colheita, agregar valores ao produto, reduzir 
o tempo de secagem e a obter um produto de qualidade com tempo de vida de prateleira maior, devido à
diminuição da Aw. Foram feitas desidratações com 2 e 3h de imersão em solução osmótica a 60°C com
35% de sacarose, 5% de NaCl, seguido de 2 e 3h de secagem em estufa com circulação de ar a 70°C para
cada tempo de DO. Foi escolhido o tempo de imersão de 2 h como o melhor para obtenção de um produto
com uma menor incorporação de sólidos. Na secagem complementar com 2 h houve uma diminuição da
Aw, mas o valor ainda se apresentou elevado, com 3 h foi que se conseguiu atingir uma Aw baixa que
permite uma boa estabilidade do tomate seco. A condição mais adequada, foi 2 h de DO a 60ºC seguida de 
3 h de secagem complementar a 70º C. O tomate seco processado nesta condição foi comparado através da
análise sensorial com o tomate seco comercializado. Na aparência, odor, cor, sabor, textura, não houve
diferença significativa ao nível de P>0,05. Os resultados mostram que a pré-secagem osmótica pode ser 
uma alternativa ao processo tradicional, com uma diminuição do tempo de secagem de 14 a 16 h para 5 h,
redução do custo de energia e obtenção de um produto de qualidade similar. 

Palavras chave: Tomate seco, desidratação osmótica, atividade de água 



CÓDIGO: SB0252 
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: FABIANO LEITE DANTAS (051.922.984-31) 
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (086.149.384-20) 

Resumo:  
 
        Esta pesquisa trata-se de um estudo clínico-radiográfico, em molares decíduos necrosados, tratados
endodonticamente sem instrumentação de seus condutos radiculares. Tem como objetivo avaliar a ação das
pastas CTZ e Guedes-Pinto, em relação aos tecidos orais, periapicais e dentários. Na avaliação clinicamente
é observado a estrutura e cor da mucosa oral, cor e mobilidade do dente, enquanto radiograficamente, o
comportamento de lesões radiolúcidas periapicais e reparo ósseo. A amostra é composta por 40 dentes de
crianças compreendidas na faixa etária de 04 a 08 anos que freqüentam a Clínica Infantil da Disciplina de
Odontopediatria do Departamento de Odontologia da UFRN. De acordo com o material empregado, a
amostra foi dividida em dois grupos, Grupo I (Guedes-Pinto) Grupo II (CTZ), ambos acompanhados por 
02, 08, 14 e 20 meses após tratamento. Os resultados parciais do estudo apontam para um sucesso
terapêutico nos quais aparecem a normalização clínica e radiográfica dos tecidos moles e periapicais. Essa
terapia pulpar tem como característica própria a simplicidade da técnica empregada, além de ser econômica
e possibilitar inclusive a sua realização pelo clínico geral, fato de grande valia para o serviço público de
saúde, além de prevenir seqüelas à oclusão dentária, por evitar as extrações precoces. 

Palavras chave: Terapia pulpar; dentes decíduos necrosados; pastas Guedes-Pinto e CTZ 



CÓDIGO: SB0259 
TÍTULO: DIVERSIDADE E ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO DUNAR DO PARQUE ESTADUAL 
DUNAS DO NATAL, NATAL, RN – ESTUDO PRELIMINAR 
ALUNO: EDUARDO QUEIROZ DE LIMA (052.519.634-08) 
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (776.911.138-20) 

Resumo:  
 
        As dunas são feições geomorfológicas marcantes no litoral do Rio Grande do Norte, porém,
configuram-se como um sistema relativamente frágil, principalmente quando destituídas de vegetação
fixadora (restinga arbustiva). O presente trabalho busca gerar informações a respeito dessa vegetação,
quanto à sua diversidade e estrutura, e com isso, subsidiar as ações de recomposição desse ecossistema.
Para o levantamento, foi escolhida uma duna, a qual apresenta, visual e estruturalmente, diferenças
ambientais entre as suas porções superior e inferior. Foram demarcadas parcelas de 10x10m contíguas, nas
quais foram considerados, para efeito de levantamento de dados estruturais, todos os indivíduos com pelo
menos um caule lenhoso com perímetro na base igual ou superior a 5cm. Para cada indivíduo foram
levantados os seguintes dados: espécie a que pertence, altura total, perímetro na base do(s) caule(s) e
número total de caules vivos. Os dados brutos foram armazenados e manipulados na planilha eletrônica
Excel© gerando dados sintéticos e dados a serem utilizados em análise multivariada. Foram feitas até o
presente momento cinco parcelas, dando uma média de 12.740 indivíduos por hectare, uma altura média de
4,15 m, com um número médio de 2,42 caules por indivíduo, uma área basal média de 32,37 m²/ha, e 
registrando 35 espécies levantadas. Os dados indicam uma composição específica semelhante a outras
restingas do Rio Grande do Norte e uma variação estrutural em direção ao topo da duna. 

Palavras chave: Dunas; restinga arbustiva; fitossociologia; estrutura; diversidade. 



CÓDIGO: SB0264 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MACROSCÓPICA DE MICROEMULSÕES EM GEL PARA USO 
OFTALMOLÓGICO 
ALUNO: MARIA IZABEL PRISCILA DE ARAUJO MEDEIROS (068.737.834-63) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 
CO-AUTOR: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (009.850.414-20) 
CO-AUTOR: FERNANDA DO COUTO BRASIL (069.293.594-08) 

Resumo:  
 
        Microemulsões (MEs) consistem em novos sistemas carreadores de fármacos que vêm despertando
grande interesse na área farmacêutica devido a potenciais vantagens oferecidas, dentre elas a solubilização
de fármacos insolúveis. Este trabalho tem como objetivo caracterizar MEs em gel para o uso oftalmológico.
A partir do diagrama ternário desenvolvido para MEs contendo Miglyol 812N (FO), Lipoid S100 (T),
Tween 80 (CT) e Tampão fosfato pH 7,4 (FA), foram selecionados, aleatoriamente, três pontos na região da
ME em gel e em seguida foram preparadas amostras, em triplicata. Estas MEs receberam as seguintes
denominações segundo sua composição: MEG-1: 13% (FO); 11,1% (T); 25,9% (CT); 50% (FA); MEG-2: 
20% (FO); 15% (T); 35% (CT); 30% (FA); e MEG-3: 15% (FO); 9% (T); 21% (CT); 55% (FA). Após a 
preparação, as formulações foram caracterizadas macroscopicamente segundo os parâmetros estabelecidos
pela literatura. Observou que a MEG-3 apresentou-se como um sistema homogêneo, límpido e translúcido, 
do tipo Winsor IV, característico de MEs de uso terapêutico. Por outro lado, MEG-2 e MEG-1, 
apresentaram semelhanças no tocante à viscosidade, mas MEG-2 apresentou-se totalmente instável segundo 
os parâmetros avaliados. MEG-1 apresentou certa turvação, fato que poderá ter ocorrido devido a uma 
dificuldade na homogeneização dos constituintes. Verificou-se, portanto que, segundo os parâmetros de 
caracterização para MEs, apenas a MEG-3 possui as características apropriadas para uso oftalmológico. 

Palavras chave: Microemulsão em gel; oftalmologia 



CÓDIGO: SB0266 
TÍTULO: A ZONA INCERTA DO SAGUI (CALLITHRIX JACCHUS): PROJEÇÃO RETINIANA E 
CARACTERIZAÇÃO NEUROQUÍMICA 
ALUNO: RAISSA RODRIGUES DE LIMA (009.663.974-10) 
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 
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CO-AUTOR: RENATA BEZERRA DUARTE (058.227.154-19) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ BEZERRA DE PONTES (043.707.384-07) 

Resumo:  
 
        A zona incerta (ZI) é um agrupamento neuronal localizado na região subtalâmica, medial ao núcleo
geniculado lateral dorsal do tálamo. Ativação cortical, ingestão hídrica, resposta a estímulos dolorosos,
mecanismos de controle motor, discriminação visual e movimentos sacádicos dos olhos, são algumas
funções atribuídas à ZI. Nosso objetivo neste trabalho foi mapear a projeção retiniana para ZI do sagüi
através da injeção intra-ocular da subunidade b da toxina colérica (CTb), e caracterizar o seu conteúdo
neuroquímico através de técnicas imunohistoquímicas para diversas substâncias neuroativas. Para isto
utilizamos quatro sagüis, que receberam injeção intra-ocular de CTb e posteriormente foram perfundidos 
transcardiacamente com solução de paraformaldeído. Os encéfalos foram cortados em micrótomo, obtendo-
se secções de 30�m. Séries que continham essas secções foram processadas imunohistoquimicamente 
contra: CTb, ácido gama-aminobutírico (GABA), parvalbumina (PV), calbindina (CB), calretinina (CR),
encefalina, somatostatina, substância P, serotonina (5-HT) e proteína glial fibrilar ácida (GFAP), com seus 
respectivos anticorpos. Com relação às substâncias neuroativas foram observadas imunorreatividade contra
GABA, PV, CR, 5-HT e GFAP. Algumas dessas substâncias concentraram-se em subregiões nucleares: 
como o GABA e PV marcadas mais ventralmente, e CR dorsalmente. Desta forma observamos um padrão
neuroquímico complementar e específico para diferentes regiões da ZI. 

Palavras chave: ZI, Projeção Retiniana, Imunohistoquimica, Callithrix jacchus 



CÓDIGO: SB0267 
TÍTULO: DETECÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECLAMPSIA: 
ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
ALUNO: ANA ECILA QUEIROS FLORENCIO (061.613.564-57) 
ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA (429.971.864-04) 
CO-AUTOR: AMANDA PEREIRA GOMES (058.042.654-82) 
CO-AUTOR: ANA ELOISA P TORQUATO DE MESQUITA (058.759.414-48) 

Resumo:  
 
        As toxemias gravídicas ocorrem geralmente a partir da 20ª semana de gestação, sendo caracterizadas 
por aumento da pressão arterial, proteinúria e/ou edema. Revelam-se importantes na Obstetrícia, uma vez 
que não há conhecimento de sua verdadeira etiologia e por representarem uma alta incidência de
mortalidade materna e fetal. Esse trabalho tem como objetivo detectar fatores de risco registrado no cartão
da gestante que favoreceram o desenvolvimento da Eclampsia. Trata-se de um estudo de caso clínico 
informal. O universo foi formado pela gestante de 14 anos, solteira, internada na Maternidade Escola
Januário Cicco com diagnóstico de Eclampsia sendo este o critério de inclusão. Os instrumentos para a
coleta de dados foram entrevistas, avaliação do cartão da gestante e análise do prontuário. Comparando o
caso clínico com a literatura, percebe-se que a paciente apresentou fatores predisponentes para Eclampsia
como o extremo de idade materna, primiparidade, ganho excessivo de peso, aumento gradual da pressão
arterial ao longo da gestação e história familiar de hipertensão arterial. A partir do conhecimento dos
fatores desencadeantes dessa síndrome podemos destacar a importância da valorização dos fatores de risco
durante o pré-natal, assim como o papel do Enfermeiro na detecção precoce dos mesmos com o intuito de
diminuir as estatísticas de morbidade e mortalidade materna e fetal. 

Palavras chave: ECLAMPSIA, FATORES DE RISCO, GRAVIDEZ DE RISCO 



CÓDIGO: SB0268 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS DO CAMARÃO 
MARINHO FARFANTEPENAEUS SUBTILIS. 
ALUNO: BIANCA DE PAIVA UMBELINO GOMES (034.639.054-00) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (094.539.974-04) 

Resumo:  
 
        A carcinicultura, hoje, uma importante atividade econômica no Brasil, utilizando a espécie exótica
Litopenaeus vannamei, requer pesquisas com espécies nativas para possibilitar seu cultivo. O objetivo deste
estudo foi verificar a distribuição diária das atividades comportamentais de Farfantepenaeus. subtilis.
Foram trazidos da natureza, 40 juvenis, distribuídos em 08 aquários (1,0x0,5x0,6 m) com densidade de 10
ind/m², sistema fechado de re-circulação de água, aeração constante e filtragem com filtro biológico. Os 
animais foram submetidos a fotoperíodo artificial (12h de claro e 12h de escuro), 04 aquários em ciclo de
luz invertido. A alimentação diária era composta de fragmentos de lula e peixe (10 % da biomassa) em
horários aleatórios. Quatro animais de cada aquário foram marcados para reconhecimento individual. O
método de observação foi focal instantâneo, em janelas de 15 min a cada 2h, com registro dos
comportamentos a cada 60s. Foram registrados: inatividade, exploração, rastejamento, natação, ingestão,
limpeza e enterramento. O enterramento foi significativamente mais freqüente na fase de claro, enquanto na
fase de escuro, a inatividade foi predominante, seguida pelo enterramento. As demais atividades foram
significativamente mais elevadas na fase de escuro. Pode-se evidenciar a inatividade geral em F. subtilis, na 
fase de claro, em particular o enterramento, o que destaca a importância do manejo alimentar e o tipo de
substrato para engorda nessa espécie. 

Palavras chave: Farfantepenaeus subtilis, comportamento, manejo, etologia aplicada 



CÓDIGO: SB0272 
TÍTULO: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) DA PRAIA DO 
MEIO E PRAIA DO FORTE (NATAL-RN) 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada nas praias do Meio e do Forte situadas na zona
leste do município de Natal, cujo objetivo foi analisar a balneabilidade em termos de qualidade
microbiológica dessas praias, utilizadas principalmente pela população local. A classificação foi realizada
conforme os critérios estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05. As amostras foram coletadas em
frascos estéreis, sempre aos domingos, nos períodos de 12 de novembro a 10 de dezembro de 2006 e 07 de
janeiro a 04 de fevereiro de 2007 e conduzidas até o laboratório de ecologia e microbiologia de organismos
aquáticos (CB-UFRN) em caixas térmicas com gelo. A análise microbiológica das amostras foi realizada
pelo método clássico de fermentação em tubos múltiplos, determinando o número mais provável (NMP) de
coliformes totais e fecais por cada 100 mL de amostra. Os resultados obtidos demonstraram que as águas
destas praias se encontravam próprias (subcategoria excelente) para banho nesse período segundo a
resolução acima referida. 

Palavras chave: coliformes, qualidade microbiológica, praias 



CÓDIGO: SB0274 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES ISOLADAS DO MOLUSCO THAIS 
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ALUNO: OLAVO JOSE MARTINS DE CASTRO FILHO (044.322.144-81) 
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Resumo:  
 
        O metabolismo dos glicosaminoglicanos sulfatados tem sido investigado em varias espécies de
moluscos. É de grande importância o estudo de enzimas que participam deste processo com o intuito de
melhorar o entendimento das estruturas dos glicosaminoglicanos sulfatados (GAGS). O presente estudo tem
como objetivo identificar e isolar endo e exoenzimas envolvidas na degradação destes açúcares complexos
presentes no gastrópode Thais haemastoma. O habitat natural deste molusco compreende toda costa do
nordeste brasileiro, o que facilita sobretudo nossas coletas para obtenção do extrato cru enzimático. Os
extratos enzimáticos foram obtidos do Thais haemastoma usando tampão acetato de sódio 0.1 M, pH 5,0 a
4°C. A suspensão enzimática foi fracionada em concentrações crescentes de sulfato de amônio (F1 = 0 –
50% e F2 = 50 – 80%). As atividades enzimáticas das respectivas frações foram mensuradas com 
incubações com substratos natural (Condroitin sulfato) e sintético os p-nitrophenis derivados. A fração F1 
por ter apresentado uma maior atividade, foi submetida a cromatografia em gel filtração Bio-Gel A 0.5M, 
no mesmo tampão de extração, e as atividades das frações eluídas testadas com substratos sintéticos. Pode-
se observar a presença de glicosidases que atuam no metabolismo dos GAGS. 

Palavras chave: Thais haemastoma, glicosaminoglicanos sulfatados, glucuronidases. 



CÓDIGO: SB0276 
TÍTULO: FLORA DO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR: CONVOLVULACEAE JUSS. 
ALUNO: ANTONIELA MORAIS MARINHO (075.825.234-07) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

Resumo:  
 
        Convolvulaceae apresenta considerável representação na flora do Nordeste brasileiro, apresentando 12
gêneros e 160 espécies. No Rio grande do Norte, a sua diversidade ainda é pouco conhecida, fazendo-se 
necessária a realização de estudos relacionados á sua taxonomia e florística. Este trabalho objetivou fazer o
levantamento, elaborar chaves de identificação, descrições morfológicas, e pranchas ilustrativas para os
representantes dessa família ocorrentes no litoral Oriental do Rio Grande do Norte. Foram realizados
levantamentos bibliográficos, excursões de campo e análise da coleção do Herbário UFRN. Registrou-se 20 
táxons: Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy, Cuscuta racemosa Mart., Evolvulus pusillus Choisy, E. sp.,
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult., I. bahiensis Willd. ex Roem. & Schult., I. carnea Jacq. Sbsp
fistulosa (Mart. ex Choisy) DF. Austin, I. hederifolia L., I. horsfalliae Hook., I. longeramosa Choisy, I. nil
(L.) Roth, I. pes-caprae (L.) R. Br., I. quamoclit L., I. sp1, I. sp2, Jacquemontia serrata Meisn, J. sp1, J. sp2, 
Merremia aegyptia (L.) Urb. e M. cissoides (Lam.) Hallier f. Os caracteres mais relevantes para a distinção
dos gêneros foram o número e forma do estilete e estigmas e a forma das anteras. Espera-se que com o 
término das coletas e a identificação dos táxons que estão a nível genérico, a lista de espécies dessa família
no Estado seja ampliada e que essa diversidade seja conhecida e divulgada. 

Palavras chave: Convolvulaceae, diversidade, Rio Grande do Norte 



CÓDIGO: SB0277 
TÍTULO: INVENTÁRIO DOS DIPTERA CULICIDAE ASSOCIADOS AO FITOTELMO DE 
BROMELIÁCEAS NO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS COSTEIRAS, NATAL, RN 
ALUNO: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (716.993.172-91) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 
CO-AUTOR: MARCEL SERRA COELHO (948.568.423-15) 

Resumo:  
 
        As bromélias fitotelmo-dependentes funcionam como espécies-chaves para a manutenção da 
biodiversidade, uma vez que a água armazenada na cisterna foliar constitui abrigo temporário ou
permanente, para diversos organismos, entre eles o grupo Hexapoda. O objetivo deste trabalho foi
inventariar a diversidade de gêneros de Culicidae (Diptera, Nematocera) presentes em amostras de
fitotelmos desses vegetais em ambientes de restinga e de dossel localizados no Parque Estadual das Dunas
Costeiras/Natal-RN, para verificar a presença de um gênero potencialmente transmissor de arboviroses.
Contaram-se com os exemplares das coletas realizadas em julho e setembro de 2005 e daquelas referentes
aos meses de fevereiro à setembro de 2006. Estes espécimes, conservados em etanol 70%, encontram-se 
identificados em nível de família e acondicionados em lotes referentes ao líquido de cada bromélia
coletada. Foram triados os exemplares pertencentes à família Culicidae, procedendo à contagem e análise
das larvas presentes. Utilizou-se a literatura especializada e consulta a especialistas na área. Dos 392
exemplares referentes à área de restinga foram obtidas 22 larvas do gênero Culex (Linnaeus 1758),
representando 5,8% do total e, dos 234 espécimes de área de dossel encontraram-se 27 larvas deste mesmo 
gênero perfazendo 11,5%. A análise demonstra que os Culicidae identificados em nível de gênero não
oferecem perigo sanitário imediato no sentido da transmissão da dengue e de outras arboviroses. 

Palavras chave: Culicidae, Bromélias, Biodiversidade 



CÓDIGO: SB0281 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ACERCA DA 
UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA NA PRÁTICA. 
ALUNO: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (054.548.004-30) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Estudos mostram que poucos enfermeiros utilizam os resultados das pesquisas para
embasar suas ações. A lacuna é mais marcante na área de atenção básica no Brasil. OBJETIVO: Identificar
a percepção dos enfermeiros da atenção básica no Rio Grande do Norte, acerca da utilização dos resultados
de pesquisa na prática. METODOLOGIA: 110 enfermeiros que atuam na Atenção Básica dos Municípios
de Natal e Mossoró, selecionadas de forma estratificada e aleatória, responderam um questionário contendo
questões demográficas e de trabalho, e a escala de identificação de Barreiras ao uso da pesquisa. A análise
se realizou através de estatística descritiva e testes de comparação de médias para os 4 fatores/ subescalas
que dizem respeito à: Habilidade do enfermeiro, Organização, Pesquisas e a Comunicação dos resultados.
RESULTADOS: 90% se mostraram interessados em participar de grupo de estudo de pesquisa. A maior
dificuldade referida é o tempo de trabalho é insuficiente. As questões na qual o enfermeiro não teve opinião
se refere à qualidade das pesquisas indicando que talvez não se sintam seguros sobre as pesquisas. Quanto
às condições que facilitariam a utilização, eles sugerem mais qualificação, acesso nas unidades aos
resultados e integração com a universidade CONCLUSÃO: Universidade e SMS devem apoiar esses
profissionais dando suporte adequado para que a prática baseada na evidencia seja possível na atenção
básica. 

Palavras chave: Pesquisa, Atenção Básica, Evidência 



CÓDIGO: SB0282 
TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES HOSPITALARES NOS 
MUNICÍPIOS DE NATAL E MOSSORÓ, RN, ACERCA DA UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE 
PESQUISA NA PRÁTICA 
ALUNO: HAMILTON LEANDRO PINTO DE ANDRADE (769.228.123-87) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

Resumo:  
 
        O estudo teve por finalidade buscar meios para a implantação da prática de enfermagem baseada na
evidência nos locais de trabalho. Diagnosticar a situação existente no Rio Grande do Norte quanto à
utilização, pelos enfermeiros, dos resultados de pesquisa no desenvolvimento das suas ações nos hospitais
públicos. Estudo descritivo quantitativo, realizado em sete hospitais de Natal, Mossoró e Santa Cruz junto a
132 enfermeiros que responderam um instrumento composto de perguntas abertas e fechadas e da escala de
identificação de Barreiras. A coleta de dados foi realizada de Dez/2006 a Jan/2007. A análise se realizou
com estatística descritiva e de comparação de médias, bem como de análise por categorização em
temáticas, segundo Minayo. Os profissionais tinham em média 44 anos de idade, eram do sexo feminino,
com cerca de 20 anos de formados e com curso de especialização. Gostariam de participar de pesquisa,
porém apontaram como os maiores empecilhos a valorização de pesquisa pelos enfermeiros e a falta de
colaboração dos médicos, entre outros. Os empecilhos nos quais não opinaram se referem à sua percepção
da qualidade de pesquisa, indicando talvez que não se sentem capacitadas para opinar a respeito.
Consideram o apoio institucional como o principal instrumento para o desenvolvimento da pesquisa. Os
enfermeiros, embora valorizem a pesquisa indicam a necessidade de maior apoio da instituição para uma
implementação mais efetiva. 

Palavras chave: Hospitais, pesquisa, evidências 



CÓDIGO: SB0286 
TÍTULO: A PERDA AUDITIVA INDUZIDA PELO RUÍDO (PAIR) NA FORMAÇÃO 
ODONTOLÓGICA: CONHECIMENTOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO 
ALUNO: HERIBERTO DE SOUZA AGUIAR (013.201.824-10) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (140.761.524-68) 
CO-AUTOR: JULIANA BANDEIRA E SILVA (012.053.951-99) 
CO-AUTOR: BIANCA OLIVEIRA TORRES (035.270.084-03) 

Resumo:  
 
        A racionalização do trabalho viabiliza ao profissional uma produtividade através de meios e sistemas
fundamentados na Ergonomia, tornando sua atividade mais eficiente e menos cansativa, além de minimizar
ou prevenir doenças ocupacionais. Partindo dessa premissa, este trabalho objetivou investigar o
conhecimento de 137 acadêmicos de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte acerca
da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), relacionando-o aos níveis de ruído a que estão expostos, 
bem como à tomada de medidas preventivas durante as atividades clínicas. Coletaram-se os dados 
cognitivos a partir de um questionário e mensurou-se o ruído através de um decibelímetro. Os resultados
mostraram que: 95% consideram o dentista um profissional de risco; dentre as causas apontadas, a caneta
de alta rotação foi citada por 92,4%; quanto às medidas de proteção 92% citaram o uso do protetor
auricular, embora paradoxalmente 97% tenham relatado não usar. Quanto aos níveis de ruído, as canetas de
alta rotação dos acadêmicos apresentaram um valor médio de 80,5 dB variando de 72,3 a 88,3 dB. Apesar
dos níveis de ruído observados estarem abaixo ou próximos dos limites de tolerância estabelecidos pela
legislação (85 dB segundo a NR 15 – Ministério do Trabalho e do Emprego e a OMS), poderão provocar
prejuízos à saúde das pessoas expostas, o que sugere o uso de medidas preventivas imediatas capazes de
gerar um ambiente ocupacional saudável e com menos riscos. 

Palavras chave: Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, Ergonomia, Odontologia 



CÓDIGO: SB0287 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM VINHOS DE JABUTICABA: COMPARAÇÃO COM 
VINHOS DE UVA 
ALUNO: JOANNA DE ANGELIS DA COSTA BARROS (047.115.764-36) 
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (479.541.833-00) 

Resumo:  
 
        O estresse oxidativo é resultado do desequilíbrio entre a produção de radicais livres e antioxidantes nas
células, sendo este, um fator envolvido em diversas patologias humanas. Uma estratégia para prevenção de
doenças, são alimentos fontes de antioxidantes, como os vinhos. Assim, amostras de vinhos tintos e brancos
secos de jabuticaba e uva foram analisadas com o objetivo de verificar a atividade antioxidante dos
compostos presentes. Para tal, foi utilizado o sistema beta-caroteno/ácido linoléico, no qual foram feitas 
medidas espectrofotométricas dos volumes de 20mcL, 50mcL, 100mcL e 200mcL das amostras em
duplicata com leituras a cada 15 minutos por duas horas. Os resultados obtidos indicaram que o vinho tinto
da jabuticaba apresentou melhor atividade antioxidante e que o mesmo obteve valores de inibição da
oxidação próximos ao do BHT (antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia), com inibição em
torno de 65%. No estudo cinético foi revelado que ambos vinhos de jabuticaba são bons seqüestradores de
radicais livres com F<1 na fase 1 da cadeia oxidativa, e com resultados superiores aos vinhos de uvas. Foi
concluído então que o vinho de jabuticaba é uma boa fonte de antioxidantes, porém são necessários mais
estudos a despeito deste, especialmente por ser produção nacional e por haver ausência de dados à cerca do
perfil dos compostos desta bebida muito apreciada em várias regiões do Brasil. 

Palavras chave: radicais livres, estresse oxidativo, vinhos 



CÓDIGO: SB0289 
TÍTULO: A CAPACITAÇÃO DOS GERENTES DE ENFERMAGEM DOS HOSPITAIS PRIVADOS 
DA CIDADE DE NATAL/RN: DESVENDANDO UMA REALIDADE. 
ALUNO: EURIDES ARAUJO BEZERRA DE MACEDO (055.964.634-85) 
ORIENTADOR: MILDRED NEGREIROS BEZERRA DE MELO (293.023.154-87) 
CO-AUTOR: JACINTA MARIA MORAIS FORMIGA (108.411.054-72) 

Resumo:  
 
        Introdução: Esse estudo surgiu diante da preocupação com a formação dos enfermeiros para ocuparem
cargos de gerência. A atividade gerencial implica no domínio dos conhecimentos técnico-administrativos e 
na compreensão da dinâmica das relações políticas, econômicas e sociais presentes na organização dos
serviços de saúde. Objetivos: Identificar a capacitação que os gerentes de enfermagem dos hospitais
privados do Município de Natal/RN tiveram para exercer a função gerencial; obter subsídios para
implementação de mudanças no processo de formação dos enfermeiros na área de gerência; e identificar as
necessidades de capacitação nessa área. Metodologia: O estudo é do tipo descritivo exploratório, com
abordagem quanti-qualitativa, com uma população de oito gerentes de enfermagem dos hospitais privados.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, com perguntas abertas e fechadas. A
análise foi feita de forma descritiva, tendo como base os objetivos propostos e a revisão da literatura.
Alguns dados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos. Resultados: Conforme o cronograma de
atividades, a análise dos dados coletados ainda não foi concluída. Conclusões: Pela análise inicial dos
dados, já se pode dizer que o estudo atenderá aos objetivos propostos, permitindo o diagnóstico sobre a
capacitação dos gerentes de enfermagem para o exercício do cargo e oferecendo subsídios para mudanças
na formação do enfermeiro na área de gerência. 

Palavras chave: capacitação, gerência, enfermagem. 



CÓDIGO: SB0290 
TÍTULO: ABUNDÂNCIA DE POLIQUETAS ASSOCIADOS AO BANCO DE BRACHIDONTES SP. 
(MOLLUSCA, BIVALVIA) E SUA RELAÇÂO COM OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA PRAIA DO 
MEIO – NATAL/RN 
ALUNO: THAISE SOUSA DA SILVA (012.274.864-64) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 
CO-AUTOR: RAISSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHAES (009.854.794-18) 
CO-AUTOR: MARTIN LINDSEY CHRISTOFFERSEN (004.147.328-04) 

Resumo:  
 
        Os Polychaeta são anelídeos integrantes essenciais das cadeias tróficas marinhas dulcícolas e
estuarinas servindo de alimentos para diversos outros organismos. A grande capacidade de adaptação dos
poliquetas em quase todo tipo de ambiente aquático faz deste grupo um bom indicador de poluição. Os
Objetivos desse trabalho foram inventariar os poliquetas associados ao banco de Brachidontes da Praia do
Meio, Natal/RN, desenvolver estudos taxonômicos em níveis de família e analisar a sua abundância. As
amostras do banco de Brachidontes, que normalmente vem sofrendo impactos ambientais, foram obtidas
retirando-se vários fragmentos de Brachidontes sp. em quadrados de tamanhos padronizados para cada
coleta ao longo de uma extensão de aproximadamente 200 metros. Nesta amostragem seguiu-se um 
distanciamento de 50 metros para a coleta dos quadrados de 10cm X 10 cm. As amostras coletadas foram
conduzidas ao Laboratório de Taxonomia e Filogenia (LATFI-DBEZ/UFRN) onde as amostras foram 
tratadas e os indivíduos identificados, seguindo os procedimentos da literatura. As famílias de Polychaeta e
sua representatividade, obtidas nas coletas do ano de 2006 foram as seguintes: Nereididae (95%), Syllidae
(3,75%) e Capitellidae (1,25%). A representatividade dos Nereididae (considerados bons indicadores de
poluição) neste banco, correspondeu aos valores comumente descritos pelos especialistas e corroborou com
as características do ambiente. 

Palavras chave: Nereididae, impactos ambientais e indicadores de poluição 



CÓDIGO: SB0291 
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DAS CRISES EPILÉPTICAS EM CRIANÇAS COM HIDROCEFALIA 
COM OU SEM DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL E FATORES RELACIONADOS 
ALUNO: RAIMUNDO FRANCISCO AMORIM JUNIOR (064.604.794-96) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 
CO-AUTOR: RODRIGO DE HOLANDA MENDONCA 
CO-AUTOR: ABDIEL DE LIRA ROLIM (064.671.014-13) 
CO-AUTOR: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (064.451.714-00) 

Resumo:  
 
        A hidrocefalia é uma enfermidade que cursa com aumento da quantidade e pressão de líquor, com
dilatação dos ventrículos e compressão do tecido nervoso adjacente. Este processo patológico pode decorrer
de interferência na produção, circulação ou absorção do líquor e o tratamento preconizado atualmente é a
cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal (DVP). A literatura mostra a existência de correlações
importantes entre DVP e ocorrência de crises epilépticas, apesar de ainda haver divergências quanto ao seu
papel na gênese de crises epilépticas nos pacientes com hidrocefalia. O objetivo deste trabalho é avaliar a
incidência de crises epilépticas em pacientes com hidrocefalia derivados ou não relacionando com outras
variáveis, como: etiologia da hidrocefalia, tipos de crise, prematuridade, entre outros. Foi realizado um
estudo retrospectivo, no qual foram analisados 71 casos do Hospital de Pediatria Professor Heriberto
Bezerra da UFRN e do Hospital Infantil Varela Santiago, na faixa etária entre 0 e 18 anos, no período de
março a dezembro de 2006. Os dados foram coletados usando-se um protocolo de pesquisa e armazenados 
em banco de dados digital, software Microsoft Excel. A análise dos dados mostrou que dos 71 pacientes, 26
apresentaram crises epilépticas, sendo 19 derivados (73%). Concluindo, este estudo concorda com a
literatura no que se refere à relação entre DVP e crises epilépticas, sendo essa relação influenciada por
outros fatores, alguns dos quais supracitados. 

Palavras chave: hidrocefalia; crises epilépticas; derivação ventrículo-peritoneal 



CÓDIGO: SB0294 
TÍTULO: A INFLUÊNCIA DOS PADRÕES SOCIOECONÔMICO DE MÃES PRIMIPARAS NO 
SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO. 
ALUNO: VALERIA JANE JACOME FERNANDES (053.104.634-61) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 

Resumo:  
 
        O sucesso e duração do aleitamento materno depende de vários fatores de caráter social e econômicos
como: idade materna, o nível educacional e poder aquisitivo, entre outros. Considerar esses aspectos é
fundamental para compreender e intervir no ato de amamentar. Este trabalho, objetiva descrever a
influencia dos padrões socioeconômicos no sucesso do aleitamento materno entre mães primiparas,
utilizando para isso, metodologia quantitativa exploratória e descritiva. Coleta de dados através de
entrevista semi-estruturada, aplicado a mães primíparas, que realizaram pré-natal na UBS de Candelária. 
Do universo pesquisado (20 mães), quatorze,(70%) encontram-se entre 20 a 30 anos, dessas, onze (78,6%) 
cursam ou cursaram o ensino médio, dos quais cinco (35,7%) ingressaram no nível superior. Do total, dez
(50%) são solteiras e moram com familiar. Onze (55%) trabalham e nove (45%) dependem dos pais ou
conjugue. A renda familiar de 3 a 4 salários. Todas moram em casa de alvenaria, 5-8 cômodos, 5-7 
pessoas/residência. O aleitamento prevaleceu entre mães solteiras que trabalham com maior grau de
escolaridade, sendo esta 13,2 meses não exclusiva e 4,2 meses exclusivamente. A análise dos dados mostra
mães em fase adulta, bom nível instrucional, amparadas familiarmente, condição financeira estável,
trabalhando e mantendo em média 4,2 meses de aleitamento materno exclusivo. Levando a conclusão de
que, no universo pesquisado, as condições socioeconômicas interferem no sucesso do aleitamento. 

Palavras chave: Palavras-chaves: Condições socioeconômicas, aleitamento materno. 



CÓDIGO: SB0295 
TÍTULO: ESTABELECIMENTO DE UM PROTOCOLO PARA TRANSFORMAÇÃO DE 
TOMATEIRO UTILIZANDO O SISTEMA AGROBACTERIUM 
ALUNO: TAULLI BRAGA LIMA (716.708.901-04) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

Resumo:  
 
        A região nordeste corresponde a um dos maiores centros produtores de tomate país. Entretanto,
existem diversos estresses ambientais, que são, em parte, responsáveis por perdas na produtividade. Um
método bastante utilizado, atualmente, para a propescção de novos genes de interesse consiste na criação de
um banco de mutantes gerados através da mutagênese insercional. Com base nisso, o objetivo do trabalho é
estabelecer um protocolo para infiltração dos botões florais do Lycopersicon esculentum utilizando a cepa
Agrobacterium tumefaciens ABI contendo o vetor binário pSKI015. Inicialmente, foram testadas as
concentrações de 250μl/L e 200μl/L do surfactante silwet; e as concentrações de 30g/L e 50g/L de sacarose.
Com estas combinações de surfactante e açúcar não foi observado nenhuma alteração na planta após o
processo de infiltração. As sementes dos potenciais frutos transformados foram selecionados para
resistência ao herbicida basta (conferido pelo T-DNA). Sendo que não foi identificada até o momento
nenhuma plântula resistente a este herbicida. Este resultado pode ser devido a alguns fatores na
embriogênese como a questão que a planta de L.esculentum não produz muitas sementes, além disso,
estamos observando uma dormência destas sementes. A causa disso pode ser devido ao pequeno número de
sementes produzidas por esse cultivar; como alguma ação ou do surfactante como da concentração do
açúcar. Estes resultados precisam de uma análise mais minuciosa. 

Palavras chave: Lycopersicon esculentum, Agrobacterium tumefaciens, Floral dip 



CÓDIGO: SB0297 
TÍTULO: ANÁLISE DE CDNAS HOMÓLOGOS PARA A 3-METIL-ADENINA-DNA-GLICOSILASE 
DE CANA-DE-AÇÚCAR 
ALUNO: ADILSON SILVA DA TRINDADE (053.680.644-62) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

Resumo:  
 
        O Reparo por Excisão de Bases (REB) está altamente conservado, mas não é bem conhecido em
plantas. A 3-metil-DNA-glicosilase (TAG) está associada a correção de lesões geradas por agentes 
alquilantes. No projeto genoma SUCEST, foram encontrados 5 clusters em cana-de-açúcar que têm 
homologia à proteína bacteriana TAG. O objetivo desse trabalho foi por análise in silico, escolher alguns
clusters para realizar ensaios de complementação bacteriana destes cDNA. O resultado demonstrou que as
plantas têm várias cópias de seqüências homólogas á TAG, sendo encontrado em Arabdopsis 6 seqüências,
em Zea mays 8 e em Oriza sativa 7 seqüências. A identidade das seqüências variou de 42 a 83% no genoma
de arroz para a seqüência scTAGI.1, em Zea mays variou de 63 a 92% e no genoma de Arabdopsis de 53 a
72% e para a proteína scTAGI.5 a identidade variou de 50 a 78% em arroz, em Arabdopsis de 44 a 51% e
em Zea mays de 69 a 92%. Todas as seqüências analisadas têm o domínio glicosilase. Para os ensaios de
complementação bacteriana foram usadas as cepas AB1157 (linhagem-selvagem) e a cepa duplo-mutante 
BW535. Foram realizados os ensaios com os cDNAs scTAGI.5 e scTAGII. Alíquotas de cultura foram
expostas a Metil-Metano-Sulfonato (MMS) na concentração de 10mM nos tempos de 5, 15 e 30 minutos.
Os resultados sugerem que, a seqüência scTAGI.5 pode complementar a cepa BW535; entretanto o cDNA
scTAGII não se mostrou eficiente na complementação bacteriana quando submetidas ao agente alquilante. 

Palavras chave: 3-metil-adenina; cana-de-açúcar; complementação bacteriana. 



CÓDIGO: SB0304 
TÍTULO: PERSPECTIVAS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS EMULSIONADOS PARA TERAPIA 
GÊNICA 
ALUNO: MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM (061.476.634-61) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO (035.055.584-27) 

Resumo:  
 
        Estudos ligados às áreas da Farmácia e Genética vêm se tornando cada vez mais freqüentes,
principalmente, quando ligados ao tema: Terapia Gênica. Para que o DNA seja expresso em uma população
celular é necessário criar veículos (vetores) que transportem e protejam o DNA até que este chegue a uma
população celular alvo. Logo, surge o interesse da Farmácia em produzir vetores suficientes. Ultimamente,
vetores não-virais, como as emulsões, vêm chamando atenção por exercerem tal desempenho. O objetivo
deste trabalho foi desenvolver uma emulsão que posteriormente acrescente-se um surfactante catiônico e 
utilize-se em estudos de Terapia Gênica. A emulsão foi preparada através do método de sonicação,
utilizando-se 5% de Captex® 355 2% de tensoativos (Tween 20® e Span 60®) (HLB de 10,7). A emulsão 
foi caracterizada e seguiram-se os estudos de estabilidade a longo termo, avaliando aspecto visual por um
período de 30 dias; e estabilidade acelerada, através das técnicas de macro e micro-emultócrito. O sistema 
apresentou pH em torno de 6, granulometria média de 1,51µm e não observou-se formação de creme 
(através do IC%) em nenhuma das metodologias (estabilidade a longo termo e acelerada). Desta forma,
pode-se dizer que se obteve um sistema com resultados satisfatórios. O próximo passo é acrescer
tensoativos catiônicos à formulação, para que a carga fornecida por esta molécula possibilite a compactação
do material genético e, por fim, a realização dos estudos de Terapia Gênica. 

Palavras chave: Terapia Gênica, Emulsão 



CÓDIGO: SB0310 
TÍTULO: EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE SONO NA ESQUIVA DISCRIMINATIVA EM LABIRINTO 
EM CRUZ ELEVADO 
ALUNO: BARBARA CUSTODIO (065.498.324-03) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (074.348.654-40) 
CO-AUTOR: VALÉRIA FERNANDES DE SOUZA (031.278.056-75) 
CO-AUTOR: MONIQUE RAQUEL COSTA GODINHO (881.998.513-68) 

Resumo:  
 
        Diversos estudos mostram que a privação de sono por períodos de 48 a 72h em roedores promove
déficits de memória. O objetivo do presente trabalho é a verificação do aprendizado e da memória em ratos
privados de sono por 06h, submetidos à esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado. Foram
utilizados ratos Wistar machos com 3 meses de idade. O aparato consiste de dois braços abertos e dois
braços fechados. Em um dos braços fechados, é aplicado um estímulo aversivo – luz e ruído.O estudo 
apresentou como variáveis: o tempo gasto no braço aversivo;o tempo gasto nos dois braços abertos e o
tempo gasto no braço fechado. Os animais (n=14) são divididos entre privados e não-privados de sono. Há 
duas sessões durante o experimento: o treino onde é apresentado o estímulo aversivo e o teste onde foi
retirado o estímulo. O intervalo entre as duas sessões foi de 06h, durante as quais os animais do grupo
privado de sono foram constantemente manipulados para evitar que dormissem, enquanto nenhuma
manipulação foi feita no grupo controle.No treino, todos os animais (privados e não-privados) mostraram 
exploração do braço aversivo progressivamente diminuída ao longo da sessão, e o oposto ocorreu durante o
teste, quando os estímulos não estavam mais presentes. Ocorreu aprendizado, retenção e extinção da tarefa
de maneira similar em ambos os grupos. Concluí-se que a privação de sono por 06h após o treino não afeta
o desempenho de ratos na esquiva discriminativa em labirinto em cruz elevado. 

Palavras chave: sono, memória, aprendizagem, labirinto em cruz elevado 



CÓDIGO: SB0315 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS AUTOMÁTICO E MANUAL DE 
CONTAGEM DE PLAQUETAS 
ALUNO: THYAGO ALEXANDRE DE MENDONCA MARQUES (056.034.364-76) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 

Resumo:  
 
        Comparar os resultados obtidos pelos métodos automático e manual de contagem de plaquetas. Foram
examinadas 20 amostras de sangue de indivíduos adultos colhidas em EDTA na proporção de 1mg/mL de
sangue. Todas as amostras foram analisadas automáticamente (Micros 60 – ABX Diagnostics). Realizou-se 
a contagem manual em câmara de Neubauer em plasma obtido após 30 minutos de sedimentação a
temperatura ambiente diluida em solução de Rees-Ecker. Realizou-se duas diluições das amostras (1:50 e 
1:200). Contou-se em toda a área do retículo central da câmara (1 mm2) e em 1/5mm2 da área do retículo
central. Comparando-se os resultados mediante análise de variância (ANOVA) observou-se que não há 
diferença significativa entre as médias das contagens obtidas pelo método automatizado (220.700 +/-
44.500/microlitros) e a manual realizada em todo retículo central da câmara utilizando plasma 1:50
(225.200 +/- 44.000/microlitros) e plasma 1:200 (224.300 +/- 44.300/microlitros) (p = 0,997 e 0,999, 
respectivamente). As contagens realizadas em 1/5mm2 da área do retículo central em plasma 1:50 (221.000
+/- 44.100/microlitros) e plasma 1:200 (222.100 +/- 43.800/microlitros) quando comparadas com o método
automático também não mostraram diferença significativa (p = 1,000 e 0,999, respectivamente). Conclui-se 
que o método manual de contagem de plaquetas utilizando plasma pode ser empregado com segurança em
laboratórios de pequeno porte onde a automação não é disponível. 

Palavras chave: plaqueta, contagem, manual, automático 



CÓDIGO: SB0317 
TÍTULO: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA COMO TEMA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 
ALUNO: LINEDLA DA SILVEIRA SILVA (008.541.644-48) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-00) 
CO-AUTOR: ALINE DE SOUZA AMORIM (012.166.734-03) 
CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07) 

Resumo:  
 
        O presente projeto teve por objetivos qualificar professores de ciências e biologia de escolas públicas
da cidade do Natal em análise da qualidade microbiológica de águas doces. Por ser de interesse em
educação em saúde e ecologia, selecionamos o tema “qualidade da água” para promover a qualificação 
desses professores no uso de equipamentos já existentes nas escolas, uma vez que é possível desenvolver
atividades práticas importantes com esses equipamentos para a verificação da qualidade da água do ponto
de vista microbiológico, tema que é pouco estudado nos ensinos fundamental e médio e os laboratórios são
pouco utilizados. O trabalho foi desenvolvido no laboratório de aulas práticas do departamento de
microbiologia e parasitologia da UFRN. Após a divulgação e inscrição dos professores nas escolas,
realizou-se um curso de 20 horas para o desenvolvimento de práticas sobre a qualidade da água, com os
seguintes temas: Qualidade de água e saúde humana, Indicadores microbianos de qualidade de água, cultivo
de bactérias de ambientes aquáticos, identificação de cianobactérias e identificação e cultivo de
protozoários indicadores de qualidade de água. O trabalho envolveu a participação de 20 professores de 06
escolas. A avaliação final feita pelos professores revelou a satisfação de participarem das atividades, para
atualização de seus conhecimentos e para que se sintam estimulados a empreender atividades práticas
simples no ensino de biologia em escolas públicas. 

Palavras chave: microbiologia aquática, qualidade de água, ensino médio 



CÓDIGO: SB0321 
TÍTULO: ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO 
PESO AO NASCER (RNMBP) NO PRIMEIRO RETORNO AMBULATORIAL APÓS A ALTA 
HOSPITALAR. 
ALUNO: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDAO (012.582.264-21) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

Resumo:  
 
        Foi estudada a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) no primeiro retorno ambulatorial
de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (RNMBP) em uma maternidade terciária e sua associação
a fatores neonatais intra-hospitalares e maternos. Foram definidos dois grupos de estudo: RNMBP em uso
de AME e RNMBP sem AME. Foram acompanhados até a alta hospitalar 119 RNMBP no período 07/2005
a 08/2006. Destes, 89 (74,7%) compareceram à consulta ambulatorial, em média, 7 dias após a alta. Apenas
23 (25,8%) recebiam AME e 66 (74,1%) já recebiam fórmula alimentar. Os fatores maternos não diferiram
nos dois grupos. As condições neonatais associadas ao não uso de AME foram: menor peso ao nascer,
maiores tempos de permanência em UTI, internação total, dieta por sonda e para recuperação do peso de
nascimento. O menor peso ao nascer e maior demora em recuperá-lo alertam para o comprometimento 
nutricional pós-natal que poderá ser agravado pela menor taxa de AME nesta população. 

Palavras chave: Aleitamento materno; Recém-nascido de muito baixo peso ao nascer 



CÓDIGO: SB0322 
TÍTULO: FREQÜÊNCIA DE DIARRÉIAS EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE EM NATAL-RN 
ALUNO: TALITA TORRES FARIAS DE MEDEIROS (052.053.274-05) 
ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA (429.971.864-04) 
CO-AUTOR: DENYSE SANTOS DO NASCIMENTO (030.565.764-07) 
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA (474.483.694-15) 
CO-AUTOR: REGINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA (055.780.814-60) 

Resumo:  
 
        Introdução: As diarréias são importantes causas de morbimortalidade entre crianças menores de cinco
anos de idade. Estima-se que cerca de dois milhões de crianças morrem por ano nos paises
subdesenvolvidos por complicações como a desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico. Objetivo:
Apresentar a distribuição das diarréias no primeiro semestre por faixa etária e plano de tratamento utilizado.
Metodologia: Estudo exploratório realizado na Unidade Mista de Saúde do Distrito Oeste da cidade do
Natal, durante o período de Janeiro a Junho de 2007. Foram coletados dados semanais de diarréias
referentes a crianças de 0 a 12 anos de idade. O tratamento é fundamentado nos planos A, B e C: ingesta de
líquidos no domicilio, uso de sais de reidratação oral sob supervisão na unidade e hidratação venosa,
respectivamente. Resultados: Foram consolidados 687 casos de diarréia, assim distribuídos: 58,24% de 1 e
4 anos e 23,09 % em menores de um ano. O distrito sanitário Oeste aparece com 84,79 % dos casos. Foram
tratados com plano A, 18,11 % dos pacientes; 17,3% com o plano C, 45,66% com sintomáticos e 18,33 %
não há registro sobre o tratamento administrado. Conclusão: As diarréias são muito freqüentes nessa
realidade, com predomínio em crianças menores de cinco anos. O alto índice de casos do distrito Oeste
pode ser explicado pelas condições socioeconômicas e sanitárias precarizadas característica da população
dessa área. 

Palavras chave: DIARRÉIAS; DESIDRATAÇÃO;DESEQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO 



CÓDIGO: SB0323 
TÍTULO: ESTUDO DA PERMEAÇÃO TRANSCUTÂNEA DE FÁRMACOS INDUZIDO POR 
CAMPO MAGNÉTICO 
ALUNO: BARBARA LUIZA MEDEIROS FRANCELINO (045.565.134-56) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 
CO-AUTOR: JONATAS DOS SANTOS FERNANDES (046.186.814-89) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE CARVALHO (066.853.024-37) 

Resumo:  
 
        O desenvolvimento de novas técnicas de administração de drogas tem sido alvo de estudos na tentativa
de solucionar problemas, tais como a baixa absorção e degradação enzimática de drogas por via oral. Os
fármacos, na sua maioria, são compostos covalentes e, portanto, possuem características diamagnéticas,
tendendo a se afastarem de campo magnético. Tal propriedade pode ser empregada para aumentar a
permeação transcutânea de fármacos. O objetivo deste trabalho foi a investigação da influência do campo
magnético na permeação de princípios ativos através da pele. Para isto, foram realizados experimentos in
vitro utilizando-se uma célula de Franz. Esta é composta por dois compartimentos, um compartimento 
doador, no qual se adicionou uma solução de diclofenaco de sódio, e um receptor, somente com água
destilada. Entre os compartimentos, foi posicionada uma membrana de acetato de celulose, cujas
propriedades mimetizam as da pele. Foram feitos experimentos com e sem campo magnético proveniente
de ímãs. A concentração do fármaco no compartimento receptor foi feita espectrofotometricamente. A
célula de Franz empregada foi bem pequena a fim de se obter a maior intensidade possível de campo
magnético na região da membrana. Com base nos resultados obtidos, observou-se uma tendência de maior 
passagem pela membrana ao utilizar campo magnético. Serão conduzidos outros ensaios para utilizando
pele humana bem como outros fármacos com maior susceptibilidade diamagnética também serão testados. 

Palavras chave: permeação transcutânea, campo magnético 



CÓDIGO: SB0326 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANDIDA SPP. EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS 
DE MUITO BAIXO PESO 
ALUNO: JOSE ENDRIGO TINOCO DE ARAUJO (045.013.094-07) 
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53) 
CO-AUTOR: RUBENS CARDOZO DE CASTRO JUNIOR 
CO-AUTOR: PATRICIA GOMES BARBOSA (055.880.644-96) 
CO-AUTOR: DIANA FERREIRA GADELHA (065.587.304-05) 

Resumo:  
 
        A candidíase é a infecção fúngica mais comum no homem, sendo a Candida albicans a espécie isolada
com maior frequência, em até 90% dos casos. Destes, 75% afetam recém-nascidos. Clinicamente pode 
apresentar-se de formas distintas no início da infecção, o que dificulta seu diagnóstico. Entretanto, com a
evolução da doença, as manifestações clínicas mais encontradas em prematuros são placas brancas aderidas
à mucosa orofaríngea e endotraqueal, alterações respiratórias, instabilidade da temperatura corporal,
hipoatividade, hepatomegalia e esplenomegalia. O swab oral é um método de diagnóstico da candidíase a
partir da quantificação das colônias antes mesmo do surgimento de evidências clínicas, considerando que a
colonização é predominantemente iniciada na cavidade oral para então ocorrer disseminação do fungo por
todo o organismo através do trato gastrointestinal e corrente sanguínea. A detecção precoce de altas
densidades de colônias favorece o início precoce do tratamento, diminuindo assim os riscos de
complicações que podem levar a óbito em 30% dos casos. O objetivo desde trabalho é diagnosticar a
Candida spp. na mucosa oral e no sangue de recém-nascidos prematuros, comparar os resultados obtidos e 
estabelecer correlações com o diagnóstico clínico. 

Palavras chave: Candidíase, Recém-nascidos, Mucosa oral 



CÓDIGO: SB0328 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE DNA DE PLEÓPODO E HEMOLINFA PARA 
DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 
ALUNO: LUCIANA DE CASTRO MEDEIROS (048.824.564-86) 
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67) 
CO-AUTOR: ALINE ROCHA DE PAIVA (010.875.034-50) 
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO R DE OLIVEIRA (033.963.864-85) 
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (035.246.574-35) 

Resumo:  
 
        As infecções causam grandes perdas econômicas na carcinicultura e, para detectá-las precocemente, é 
necessário técnicas de diagnóstico eficazes, como a PCR, utilizada para detecção de patógenos com genoma
de DNA. O objetivo do presente trabalho foi otimizar a extração de DNA a partir de hemolinfa e pleópodos
de camarão Litopenaeus vannamei. Foram utilizados dois protocolos para extração de hemolinfa e
diferentes quantidades de pleópodos, para obter DNA em condição de amplificar o gene de β-actina. As 
eficiências da extração de DNA de hemolinfa (n=67), pelos protocolos A e B, foram respectivamente
62,7% e 59,7%. As eficiências da extração de DNA de um, meio (n=90) e dois (n=78) pleópodos pelo
protocolo A foram, respectivamente, 91,1%, 84,4% e 78,2%. As amostras de dois, um e meio pleópodo que
amplificaram o gene de β-actina na PCR com DNA não diluído e diluído a 1:20 foram 35,9%, 81,2% e 
74,5%, respectivamente. Os resultados permitem concluir que os protocolos A e B para extração de
hemolinfa tem eficiências semelhantes, que a utilização de DNA de um pleópodo, sem diluição e diluído
1:20 permitiu amplificar 81,2% das amostras. Bolsa PROPESQ 
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CÓDIGO: SB0333 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS MUTAGÊNICO E CITOTÓXICO INDUZIDOS PELO 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS 
ALUNO: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO (061.505.374-20) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02) 

Resumo:  
 
        O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma molécula altamente reativa, a qual induz estresse oxidativo
via produção aumentada de radicais hidroxila, espécie oxidante mais poderosa entre os radicais reativos de
oxigênio, sendo capaz de oxidar a maioria das macromoléculas, incluindo proteínas e DNA. O trabalho tem
como objetivo avaliar os efeitos mutagênico e citotóxico induzidos pelo H2O2 nas linhagens celulares
humanas, HeLa e MRC5, e nas linhagens celulares de ovário de hamster, CHO-9 e CHO-K1. As linhagens 
humanas foram submetidas ao tratamento com H2O2, nas concentrações 100, 250, 500, 750 e 1000 µM, e 
foi feita a curva de sobrevivência, o teste de viabilidade celular e a extração das proteínas totais. Os
resultados evidenciaram uma maior sensibilidade das células HeLa a menores concentrações de H2O2
quando comparadas às células MRC5, as quais foram mais sensíveis a maiores concentrações de H2O2. A
análise através da técnica de Western blot permitiu evidenciar uma maior expressão da proteína APE-1 nas 
células HeLa tratadas com 1000 µM de H2O2, quando comparadas às células MRC5. 
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CÓDIGO: SB0334 
TÍTULO: DETECÇÃO E ISOLAMENTO DE CARBOIDRASES ALVOS NO HOMOGENATO 
INTESTINAL DE LARVAS DE PLODIA INTERPUNCTELLA (HűBNER) 
ALUNO: JOELMA CHRISTIANE MAIA PITANGA (046.988.384-79) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 

Resumo:  
 
        Plodia interpunctella é uma praga que ataca uma ampla gama de produtos armazenados. Devido a sua
importância econômica, várias pesquisas estão focadas em identificar um método capaz de controlar esta
praga sem danos ao ambiente. Dentre os métodos alternativos se destacam o uso de inibidores de enzimas
digestórias como bioinseticidas. Os objetivos deste trabalho foram detectar e isolar carboidrases alvos
presente nos processos digestórios de Plodia interpunctella. O estudo foi iniciado com a construção de uma
curva de desenvolvimento larval que identificou a presença de 06 ínstares larvais, desde larva neonata a
pré-pupa. Atividades carboidrásicas durante o desenvolvimento larval foram detectadas e identificadas
usando os substratos: maltose, sacarose, lactose e amido. Picos de atividades carboidrásicas foram
detectados no 1o ínstar para lactose e amido; para sacarose foi no 40 e 50 ínstares e maltose no 50 ínstar.
Para a caracterização da atividade amilásica foi então utilizada larvas de 60 ínstar. Homogenato intestinais
dessas larvas foram fracionadas com acetona, obtendo-se as frações F0,5, F1,0 e F2,0. A atividade 
amilásica foi isolada na fração F2,0. A F2,0 foi então submetida a ensaio de atividade em gel de
poliacrilamida contendo amido e a um SDS-PAGE. Os resultados mostraram uma banda de atividade de
massa molecular em torno de 66 kDa. Esta α-amilase será purificada, tornando-se uma enzima alvo para a 
indicação de promissores bioinseticidas. 
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CÓDIGO: SB0346 
TÍTULO: BANCO DE DADOS DO HERBÁRIO UFRN 
ALUNO: ROSALY DE ARAUJO COSTA (011.850.424-07) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

Resumo:  
 
        O Herbário UFRN foi fundado em 1989 e está vinculado ao Departamento de Botânica, Ecologia e
Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui um acervo de 4662 exsicatas e 700
amostras de fungos, procedentes principalmente da Floresta Atlântica e Caatinga do Rio Grande do Norte.
Com o objetivo de facilitar o manejo dos dados contidos na coleção, iniciou-se a informatização do acervo 
do herbário. O sistema utilizado é o BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System)
na versão 5.6502 de outubro de 2006 que foi desenvolvido no Instituto de Plantas da Universidade de
Oxford. A entrada de dados está sendo utilizada através do módulo RDE do BRAHMS. Após a digitação
dos dados no RDE ocorre a importação dos mesmos para o arquivo principal do sistema, onde podem ser
extraídos para a elaboração de relatórios para a curadoria do herbário, informações sobre distribuição
geográfica das espécies, entre outros. Foram inseridos dados de 2.365 exemplares de 51 famílias, entre elas:
Leguminosae (469), Euphorbiaceae (237), Erythroxylaceae (212) e Myrtaceae (145). Três destas famílias
foram revisadas por especialistas: Leguminosae (Luciano Paganucci de Queiroz, Universidade Estadual de
Feira de Santana), Myrtaceae (Marcos Sobral, Universidade Federal de Minas Gerais) e Erythroxylaceae
(Maria Iracema Bezerra Loiola, Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Até o final do ano de 2007,
todas as famílias estarão disponíveis na internet, permitindo a consulta on line. 

Palavras chave: Herbário UFRN, BRAHMS, Informatização do acervo. 



CÓDIGO: SB0350 
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DA PCR PARA O DIAGNÓSTICO DA HEPATOPANCREATITE 
NECROSANTE (NHP) EM CAMARÕES LITOPENAEUS VANNAMEI E PREVALÊNCIA DA 
INFECÇÃO EM FAZENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: ALINE ROCHA DE PAIVA (010.875.034-50) 
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67) 
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO R DE OLIVEIRA (033.963.864-85) 
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (035.246.574-35) 
CO-AUTOR: LUCIANA DE CASTRO MEDEIROS (048.824.564-86) 

Resumo:  
 
        A carcinicultura é uma importante atividade econômica no Rio Grande do Norte. Entretanto esta tem
enfrentado sérios problemas causados por infecções, entre as quais destacam-se as de etiologia viral e 
bacteriana. O presente estudo teve por objetivo padronizar uma técnica de amplificação do DNA, PCR
(Reação de Polimerase em Cadeia), para diagnosticar a Hepatopancreatite Necrosante (NHP), em camarões
Litopenaeus vannamei, bem como determinar a prevalência da NHP em fazendas do Rio Grande do Norte.
A infecção por NHP é provocada por bactéria semelhante à Rickettsia, que limita severamente a produção
de camarão, gerando perdas econômicas. Para a padronização da PCR utilizou-se DNA de amostras 
controle positivas e negativas. Para determinar a prevalência, DNA foi extraído de hepatopâncreas de
camarões coletados em cinco fazendas do Estado, localizadas nos municípios de Guamaré (F1e F2), São
Bento (F3), Nísia Floresta (F4) e Macaíba (F5). A PCR foi realizada utilizando-se oligonucleotídeos 
específicos e o produto da PCR foi visualizado por eletroforese em gel de poliacrilamida. Nas amostras
positivas para NHP foi detectado um fragmento de 283pb. A prevalência de NHP nas fazendas F1, F2, F3,
F4 e F5 foram respectivamente 16,7%, 6,7%, 60%, 30% e 35%. Estes resultados podem estar relacionados
com o tipo de manejo utilizado nas fazendas, densidade populacional nos viveiros, fatores abióticos como
salinidade e temperatura, bem como com a presença de outras infecções associadas. 

Palavras chave: Hepatopancreatite Necrosante, PCR (Reação de Polimerase em Cadeia). 



CÓDIGO: SB0352 
TÍTULO: NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA EM MACHOS ADULTOS DE SAGÜI 
(CALLITHRIX JACCHUS) VERSUS O TRANSPORTE DE CARGAS DE DIFERENTES PESOS. 
ALUNO: ANA KAROLINA DOS SANTOS (009.500.364-98) 
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (378.475.384-15) 

Resumo:  
 
        Os calitriquídeos são ditos cuidadores cooperativos e em nosso estudo comparamos os níveis
hormonais (prolactina) dos machos que tinham experiência prévia no cuidado, com os inexperientes e os
que não apresentavam esse comportamento.Para simular a atividade foi utilizado um colete ao qual era
adicionado os pesos de 30g, 60g e 90g, e a observação de 30min. Após realizado essa atividade foi coletada
amostras de sangue por punção femural fazendo a dosagem da prolactina plasmática pelo RIA e analise
estatística pelo teste de ANOVA, avaliando a influencia da experiência previa no cuidado e da condição
experimental. Após análise, vimos que os machos inexperientes apresentaram níveis mais elevados de
prolactina do que os experientes, nas condições com colete sem peso, com 30g e 60g, comparado ao sem
colete. Constatando que os níveis circulantes do hormônio se modificam após o contato com o colete e
enquanto as cargas de 30g e 60g são adicionadas, caindo quando chega 90g, mostrando que o padrão de
secreção hormonal do carregador é modificado em resposta a carga transportada, e os indivíduos que não
participaram do cuidado no grupo familiar ou não tem experiência reprodutiva são mais responsivos. Nesse
estudo pretendemos aumentar os episódios de transportes, por exemplo para 60min, para caracterizar a
relação esforço físico dessa atividade e os níveis circulantes do hormônio relacionado ao cuidado, como a
prolactina. 

Palavras chave: Prolactina, cuidado à prole, sagüi, Callithrix jacchus 



CÓDIGO: SB0354 
TÍTULO: BAIXO PESO AO NASCER E SUA CORRELAÇÃO COM O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 
E REPRODUTIVO DAS GESTANTES DO ESTUDO MULTICÊNTRICO SOBRE SAÚDE 
REPRODUTIVA NO BRASIL REALIZADO EM NATAL-RN, 2000 
ALUNO: GLENDA FERNANDA ALVES COELHO LINS (057.467.004-10) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 

Resumo:  
 
        Apesar do avanço no campo Materno-Infantil, os óbitos neonatais aumentaram em algumas regiões.
Entre os fatores condicionantes do risco neonatal que ainda subsistem no Brasil, se encontram o baixo peso
de nascimento (<2500 g), expondo esses recém-nascidos a grave risco de morbimortalidade perinatal e à
problemas mentais, orgânicos e neurológicos posteriores. Desta forma, o peso ao nascer é o melhor preditor
do padrão de saúde imediato e futuro do recém-nascido. Este estudo pretende avaliar as relações entre o
peso ao nascer e o perfil sócio-econômico e reprodutivo das gestantes da cidade de Natal-RN. Faz parte de 
um estudo multicêntrico, em que as gestantes foram acompanhadas desde o momento que procuraram um
serviço de saúde para realização do pré-natal até o pós-parto através da aplicação de três questionários em 
momentos distintos: na consulta de pré-natal; antes da data provável do parto; e, após o nascimento da
criança, sendo a atenção deste trabalho voltada para este último (período puerperal), do qual 269 mulheres
participaram. A codificação e a entrada dos dados realizaram-se através do Software EPIINFO 6.04 e para 
as associações e cálculo do p-valor utilizou-se o Software SPSS 13.0. A análise dos dados mostra que a
idade materna avançada é um risco para o baixo peso ao nascer, bem como o baixo número de consultas de
pré-natal. Desta forma, acreditasse que um maior investimento na assistência à gestante poderia melhorar
sensivelmente estas questões aqui levantadas. 

Palavras chave: baixo peso ao nascer; saúde reprodutiva; 



CÓDIGO: SB0356 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA SECREÇÃO DO HORMÔNIO CORTISOL NA FASE INFANTIL 
DE SAGÜI(CALLITHRIX JACCHUS). 
ALUNO: JAIME MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR (036.313.694-09) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO (913.504.174-91) 

Resumo:  
 
        Ao longo do desenvolvimento, diferentes níveis de secreção do hormônio cortisol podem ser
observados em diferentes espécies animais e, em algumas delas, difere em relação ao sexo. Em sagüi
comum, Callithrix jacchus, os estágios do desenvolvimento são divididos em: Infantil I (0 -1 mês); Infantil 
II (1 -3 meses); Infantil III ( 3-4 meses); Juvenil I (4-7 meses); Juvenil II (7-10 meses); Subadulto (10-15 
meses); Adulto jovem (15-72 meses); Idoso (acima de 72 meses) e não há na literatura descrição
sistematizada sobre o cortisol. Com o objetivo de caracterizar o perfil de excreção do hormônio cortisol
nesta espécie, foi iniciada a coleta de amostras de fezes durante o estágio infantil de desenvolvimento
ontogenético em 4 fêmeas do Núcleo de Primatologia da UFRN. As amostras foram analisadas pelo método
ELISA. Os resultados mostraram que o nível médio de excreção de cortisol nas fezes de fêmeas no estágio
infantil foi de 156,30 + 171,12 ng/g de fezes); refletindo alterações que ocorreram com este hormônio no
sangue, com aproximadamente 8 horas de atraso. 

Palavras chave: Sagüi (Callithrix jacchus), cortisol fecal, fêmeas estágio infantil. 



CÓDIGO: SB0363 
TÍTULO: ANÁLISE DO TRANSCRIPTOMA DE GLÂNDULAS DE VENENO DA ARANHA 
LOXOSCELES LAETA. 
ALUNO: DIEGO DANTAS ALMEIDA (064.939.514-02) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (013.863.564-17) 
CO-AUTOR: CARLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES (056.574.804-14) 

Resumo:  
 
        A picada de aranhas do gênero Loxosceles pode induzir uma variedade de sintomas clínicos, incluindo
dermonecrose e hemólise. O principal fator responsável por essas ações é uma esfingomielinase D (SMase
D) que cliva a esfingomielina em colina e ceramida 1-fosfato, e age como uma lisofosfolipase D 
hidrolisando LPC. Com o objetivo de gerar um panorama global dos transcritos de glândulas de veneno da
aranha Loxosceles laeta, foi construída uma biblioteca de cDNA e gerado um banco de ESTs (Expressed
Sequence Tags). Seqüências de 3008 clones independentes foram ordenadas em 1357 clusters (326
“contigs” e 1031 singletes), que representam o perfil de transcritos deste tecido. A análise do repertório de 
ESTs revelou que 494 seqüências (16,4% do total de transcritos) corresponderam a Toxinas, sendo que as
esfingomielinases representaram os transcritos mais abundantes desta categoria com 489 seqüências. Outra
categoria incluiu as Possíveis Toxinas com 435 seqüências (14,5%), dentro da qual foram encontrados
transcritos que correspondem a metaloproteases, serinoproteases, hialuronidases, lipases, lectinas, cisteína
peptidases, proteases aspártica, inibidores enzimáticos e outras seqüências como 5’-nucleotidases, 
quitinases, proteases salivares e alérgenos de veneno. Os resultados da análise dos transcritos indicam a
especialização do tecido na síntese de toxinas e que um grande número de novas moléculas poderão ser
isoladas, caracterizadas e testadas quanto às atividades farmacológicas. 

Palavras chave: Loxosceles laeta, expressed sequence tags (ESTs), transcriptoma 



CÓDIGO: SB0369 
TÍTULO: RESPOSTAS CELULARES AO ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO POR OXIGÊNIO 
SINGLETE 
ALUNO: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAUJO DE MELO (061.505.374-20) 
CO-AUTOR: ANA HELENA SALES DE OLIVEIRA (012.078.974-42) 
CO-AUTOR: ANA RAFAELA DE SOUZA TIMOTEO (062.873.234-18) 

Resumo:  
 
        Espécies reativas de oxigênio (EROs) são produzidas durante o metabolismo de organismos aeróbicos
e podem reagir com diversas moléculas celulares, como lipídios, proteínas e DNA, sendo a causa de várias
doenças, incluindo artrite, doenças degenerativas e câncer. Dentre as ROS, o oxigênio singlete (1O2) é
conhecido como o principal agente envolvido no estresse oxidativo, estando relacionado a apoptose,
mutações e morte celular. A exposição de pigmentos, como o azul de metileno (MB) à luz é capaz de gerar
1O2, sendo essa a base da terapia fotodinâmica. Buscando avaliar as diferentes respostas celulares ao 1O2 e
EROs, linhagens celulares foram expostas ao MB fotossensibilizado para análise da curva de sobrevivência,
viabilidade, danos ao DNA e expressão de enzimas de reparo. Os resultados obtidos indicaram uma maior
sensibilidade das células tumorais ao tratamento e a expressão diferencial da APE-1. Além disso, danos ao 
DNA e a principal lesão provocada por EROs foram também observados. 

Palavras chave: Oxigênio singlete, reparo de DNA, estresse oxidativo 



CÓDIGO: SB0370 
TÍTULO: A METAGENÔMICA NA BUSCA POR NOVOS GENES RELACIONADOS AO REPARO 
DE DNA 
ALUNO: ANGELICA MARIA DE SOUSA LEAL (010.993.334-66) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA BARRETO DA SILVA (034.456.554-80) 
CO-AUTOR: RALFO GOES PACCHIONI (046.447.394-21) 
CO-AUTOR: JOYSE ASHLEY VITORINO DE MEDEIROS (072.839.494-45) 

Resumo:  
 
        A metagenômica é uma estratégia que permite o acesso ao patrimônio genético de espécies
microbianas sem a necessidade de isolamento e cultivo em laboratório. O objetivo deste trabalho foi
identificar novos genes potencialmente envolvidos nos mecanismos de reparo de DNA. Para tanto, utilizou-
se amostras de DNA ambiental para a construção de uma biblioteca em plasmídeo, que foi submetida à
seleção funcional através de ensaios de complementação. A cepa DH10b de E. coli deficiente no gene recA
foi transformada com a biblioteca e os clones obtidos foram selecionados através do tratamento com luz
UV (265 nm). O sequenciamento e posterior análise in silico de dois clones obtidos indicaram que um deles
apresenta uma open reading frame (ORF) com homologia a proteínas da família de transportadores ABC de
Thermosinus carboxydivorans Nor1. Já o outro possui uma ORF que está relacionada a uma proteína
hipotética de Desulfovibrio desulfuricans, e, provavelmente, corresponde a um novo gene. 

Palavras chave: metagenômica; seleção funcional; reparo de DNA. 



CÓDIGO: SB0373 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ORNITOFAUNA DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 1- 
ZPA1, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: HUDSON ALEXANDRE ARAUJO PERES (053.033.334-18) 
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (503.736.259-87) 
CO-AUTOR: FABIOLA PATRICIA DA SILVA RUFINO (066.153.584-33) 
CO-AUTOR: LIVIA MARIA DA COSTA DANTAS (064.227.194-18) 
CO-AUTOR: LUCIANA HELENA SILVA ROCHA (047.443.344-74) 

Resumo:  
 
        Como parte do projeto de Plano de Manejo da ZPA 1, foi realizado o diagnóstico das aves da região
com o objetivo de identificar as zonas prioritárias de conservação da avifauna local. A região estudada
possui 743 ha e é situada na zona sul da cidade de Natal, em dunas interiores cobertas por Floresta
semidecidual, Campo-cerrado, Restingas e áreas antropizadas. Para o levantamento das espécies, foram
realizadas oito fases a campo entre abril e julho de 2007. Os registros foram realizados com o auxílio de
binóculo (8x25) e por meio da técnica de “playback”. Cada ave identificada foi classificada nos seguintes 
critérios: status de ocorrência, abundância, importância regional e conservação, dependência do ambiente
de registro e sensitividade a distúrbios humanos. Entre os resultados obtidos, destaca-se a ocorrência de 65 
espécies pertencentes a 27 famílias, representando 31% das aves do estado. Os resultados mostram que a
ZPA1 possui uma considerável riqueza de aves, incluindo registros de espécies endêmicas de Caatinga
(Aratinga cactorum, Herpsilochmus sellowi, Paroaria dominicana) e de Mata Atlântica (Herpsilochmus
pectoralis - a qual é ameaçada de extinção), e de um registro novo para o estado (Laterallus viridis). 
Ressalta-se a importância da restrição de uso dos ambientes de Floresta semidecidual, Campo-cerrado e 
Restingas, além da conservação das demais formações. Sugere-se, de imediato, recuperação das áreas 
antropizadas e estudos de longo prazo. 

Palavras chave: ZPA1, avifauna, endemismo, conservação, plano de manejo 



CÓDIGO: SB0374 
TÍTULO: PURIFICAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO DO VÍRUS DO AMARELÃO DO MELOEIRO
ALUNO: LUIZA LANE DE BARROS DANTAS (051.838.734-88) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 
CO-AUTOR: RUI SALES JUNIOR (876.343.254-49) 
CO-AUTOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 

Resumo:  
 
        O Brasil, um dos produtores mundiais de melão, exporta anualmente 50% de sua produção. O Rio
Grande do Norte detém cerca de 50% da produção nacional graças às condições ambientais favoráveis ao
cultivo. Entretanto, nos últimos 7 anos uma grave doença chamada amarelão vem prejudicando os pomares
comerciais do estado. A doença é causada pelo Mellon yellowing-associated vírus (MYaV) e caracteriza-se 
principalmente pelo amarelamento das folhas mais velhas e pela queda de teor de açúcar nos tecidos,
incluindo aí os frutos de melão. Este trabalho visou desenvolver uma estratégia para isolar o material
genético, clonar e seqüenciar o vírus MYaV, a fim de esclarecer sua taxonomia e suas características. Para
tanto, extrações de RNA total de plantas sadias e com sintomas de amarelão foram feitas seguindo
protocolo clássico e com o auxílio do kit SV Total RNA Isolation (Promega). A partir do passo seguinte, a
síntese de cDNA, foi utilizado o kit Riboclone (Promega). O cDNA viral foi purificado e digerido com
enzima de restrição Eco RI. Para a clonagem, foi utilizado o plasmídio pBC, também digerido no sítio Eco
RI na etapa de clonagem do vírus. Bactérias E. coli foram transformadas com o produto desta ligação,
entretanto, não foi obtida nenhuma colônia positiva para a clonagem do vírus MYaV. É preciso rever a
estratégia voltada para aumentar as quantidades do cDNA viral purificado, clonagem e seqüenciamento do
vírus e depois identificá-lo. 

Palavras chave: Melão, amarelão, MYaV. 



CÓDIGO: SB0376 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO N-TERMINAL DA PROTEÍNA SCMUTM1 DE CANA-
DE-AÇÚCAR 
ALUNO: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (906.549.863-04) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: RANIELE DA SILVA ARAUJO (040.034.244-84) 
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (010.567.454-01) 

Resumo:  
 
        O Reparo por Excisão de Base (REB) é altamente conservado e reconhece uma base lesada, retira por
clivagem corrigindo o dano. Em plantas esta via ainda é pouco caracterizada. A proteína MUTM/FPG é
uma DNA-glicosilase utilizada na correção dos danos por oxidação. No genoma da cana-de-açúcar há dois 
possíveis cDNAs que possuem homologia a esta proteína: scMUTM1 e scMUTM2. Ambos cDNAs são
capazes de complementar a cepa CC104mutMmutY deficiente nas proteínas Fpg e Muty-glicosilase, 
reduzindo a freqüência de mutação espontânea em um fator de 10 vezes. Um outro cDNA apresenta uma
alta identidade a seqüências scMUTM1 foi denominado de scMUTM4, com 200 nucleotídeos na
extremidade da região 5’. Entretanto, os dados obtidos através complementação bacteriana, para este cDNA
reduz a freqüência de mutação em um fator de 48, sugerindo que essa região possa não ser importante para
atividade catalítica da proteína. O objetivo desse trabalho foi caracterizar a região 5´terminal através de
deleções geradas por PCR. Duas construções foram realizadas para scMUTM4, a primeira manteve os 45
nucleotídeos até o segundo ATG e a segunda eliminou os 75 nucleotídeos do mesmo ATG. Para ensaios de
complementação, estas construções foram transformadas em E.coli CC104 (selvagem) e em
CC104mutMmutY (duplo-mutante). Os resultados preliminares mostraram que ambas as proteínas com
deleções na região do N-terminal podem complementar a cepa CC104mutMmutY reduzindo a freqüência 
de mutação espontânea. 

Palavras chave: REB, cana-de-açúcar, scMUTM1 



CÓDIGO: SB0386 
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA GENÉTICA DA EPILEPSIA NA CRIANÇA 
ALUNO: ANA PAULA DE PAIVA SERRANO (054.161.974-80) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 
CO-AUTOR: KEILA RAISSA FERNANDES FILGUEIRA (055.741.604-39) 
CO-AUTOR: DIANA TAISSA SAMPAIO MARINHO (048.241.474-09) 
CO-AUTOR: SHEILA CELESTE LIMA DA SILVA (009.463.164-65) 

Resumo:  
 
        Introdução:Muitas descobertas promissoras sobre a base genética das epilepsias têm sido
estabelecidas. Estudos epidemiológicos em famílias e casais consangüíneos vêm iluminando o caminho
outrora obscuro da natureza de algumas dessas influências na epilepsia. Objetivos:Determinar a prevalência
das epilepsias infantil associadas à história familiar de epilepsias e/ou consangüinidade.
Metodologia:Realizou-se estudo de Coorte transversal retrospectivo utilizando-se protocolo padrão. 
Selecionou-se 353 prontuários de crianças com epilepsia. Na idade de 1 mês a 18 anos, de ambos os sexos.
Resultados:Selecionou-se 289 (81,87%) casos, a maioria do sexo masculino (58,82%). Excluiu-se 64 
prontuários (18,13%). Um total de 133 pacientes (46,02%) com epilepsia e história familiar positiva para
crises epiléticas; 50 (17,30%) casos sem história familiar, em 96 dos casos (32,22%), não houve informação
sobre o quesito. Nos pacientes com história familiar 66 (22,84%) apresentavam crise do tipo generalizada e
56 (19,38 %) do tipo parcial. No tocante à consangüinidade, não foi possível determinar precisamente sua
influência nas crises epilépticas em virtude da falta de informação dos prontuários analisados.
Conclusão:Suscetibilidade para epilepsia pode ser determinada geneticamente através da história familiar
positiva, sendo esta mais comum em epilepsia generalizada. Em relação à consangüinidade não foi possível
uma conclusão de sua influência sobre a epilepsia devido à falta de documentações. 

Palavras chave: Epilepsia infantil; consangüinidade; história familiar 



CÓDIGO: SB0391 
TÍTULO: CASADOS E SOLTEIROS: MORREM DE QUÊ? UMA ANÁLISE DOS RISCOS 
COMPETITIVOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
ALUNO: ITALO MEDEIROS DE AZEVEDO (874.553.234-68) 
ORIENTADOR: FLAVIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO FREIRE (806.988.914-49) 

Resumo:  
 
        Este trabalho busca apresentar informações à cerca da mortalidade por causas de morte levando-se em 
consideração o sexo, estado civil e grupo etário. O estudo tem como foco principal o ganho na expectativa
de vida da população quando eliminadas algumas causas de morte, especialmente às que se apresentam com
o maior percentual em participação na distribuição de mortalidade, segundo o sexo e o estado civil. Os
dados utilizados no trabalho são para os nove municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN), para o
ano de 2004. Para isso é traçado o perfil da RMN, como também apresentada suas informações
demográficas. Os resultados apontam para um ganho expressivo na expectativa de vida quando eliminadas
algumas causas de morte, como por exemplo, doenças provocadas por distúrbios no aparelho circulatório,
neoplasias e causas externas, porém quando comparadas por estado civil, verificou-se um ganho na 
expectativa de vida da população casada. 

Palavras chave: Múltiplo decremento. Tábuas de sobrevivência. Esperança de Vida 



CÓDIGO: SB0394 
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO ÁCIDO CÍTRICO 
ALUNO: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 

Resumo:  
 
        Neste trabalho estudou-se a decomposição do ácido cítrico. O ácido cítrico é um ácido orgânico de 
fórmula C6H8O7, comumente utilizado como conservante em alimentos, também é utilizado na indústria
farmacêutica. É comumente encontrado na forma anidra e monohidratada. Nesse trabalho utilizou-se a 
forma anidra. Foram obtidas curvas TG e DTA do ácido cítrico sob atmosfera de nitrogênio. Essa
substância apresentou fusão em 157 oC, e imediatamente à fusão iniciou estágio de decomposição térmica.
Na curva TG apresentou duas etapas bem definidas de decomposição térmica. A decomposição foi
completa a 586 oC, restando a essa temperatura um resíduo correspondente a 0,59%. 
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Resumo:  
 
        A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma doença genética causada pela absorção e deposição
elevada de ferro em vários órgãos (fígado, pâncreas e coração), resultando em complicações clínicas como
cirrose, diabetes, cardiomiopatias, entre outras. É uma desordem autossômica recessiva, mais comum em
populações caucasianas, causada por mutação do gene HFE, responsável pela regulação da absorção do
ferro. Os objetivos deste estudo são padronizar os métodos de detecção das mutações C282Y e H63D no
gene HFE em portadores de hiperferritinemia, avaliar sua freqüência e correlacionar os diferentes genótipos
com a idade e o sexo dos pacientes. As análises moleculares foram realizadas pelo (a) PCR, (b) restrição
enzimática e (c) leitura dos fragmentos de restrição. Dos 183 pacientes com suspeita clínica ou laboratorial
da HH, 89 (48,6%) apresentaram algum tipo de mutação: Para a mutação H63D, 56 (30,6%) pacientes são
heterozigotos e 18 (9,8%) são homozigotos. Para a mutação C282Y, 7 (3,8%) pacientes são heterozigotos e
2 (1,1%) pacientes são homozigotos. Seis pacientes (3,3%) apresentaram heterozigose para as duas
mutações. O maior percentual de casos com alteração molecular foi em homens nas duas mutações
avaliadas e a idade média encontrada dos pacientes foi de 52,2 anos. Nossos achados mostram a
importância de estudos genéticos precoces em indivíduos com suspeita de HH devido à alta prevalência, a
gravidade ser prevenível e a baixa toxicidade do tratamento. 
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Resumo:  
 
        Partículas de magnetita têm sido propostas para uso por via oral como agentes de contraste em
ressonância magnética, vetorização de fármacos e marcadores magnéticos em estudos da motilidade
gastrointestinal. Apesar das propriedades promissoras, a magnetita pode se dissolver em meio ácido, fato
esse que pode reduzir a resposta ao campo externo, comprometendo a eficiência do sistema. Uma
alternativa para evitar a dissolução das partículas, é recobri-las com polímero gastro-resistente como o 
Eudragit S100®. O objetivo desse trabalho foi estudar o perfil de dissolução de amostras de magnetita
revestidas com Eudragit S100® em condições que mimetizem a acidez do ambiente estomacal. As 
partículas foram revestidas a partir de dispersão da suspensão magnética em uma solução alcalina contendo
o polímero dissolvido. Procedeu-se em seguida a secagem pelo método de spray drying. O teste de
dissolução efetuado baseou-se na análise espectrofotométrica do sobrenadante de amostras de partículas
com e sem revestimento em ambiente ácido. Foram retiradas alíquotas com intervalos de 1hora durante 6
horas de experimento, para verificar a presença de ferro a partir das partículas dissolvidas. O perfil de
dissolução revelou a eficiência na proteção das partículas de magnetita em meio ácido pelo Eudragit
S100®. Desta forma obteve-se um promissor sistema magnético para emprego via oral. 
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Resumo:  
 
        Introdução: Epilepsia é a disfunção neurológica crônica que depende de várias condições para se
manifestar através de crises epilépticas. Objetivo: Traçar o perfil das epilepsias e crises epilépticas em
crianças e adolescentes do HOSPED em 2006. Metodologia: Estudo retrospectivo, 514 pacientes
analisados. Dados coletados de prontuários médicos. Variáveis: sexo, idade, procedência, categoria
diagnóstica, etiologia, controle das crises e uso de medicamento. Análise estatística descritiva para
determinar freqüências em valores absolutos e percentuais. Resultados: Selecionados 348 (67,7%) pacientes
epilépticos; 203 (58,33%) do sexo masculino, 145 (41,67%) feminino; idade de 4 meses a 19 anos; 229
(65,8%) procedentes da capital, 119 (34,2%) do interior. Categorias diagnósticas: 294 (84,48%) tipos
definidos de epilepsias e 54 (15,52%) tipos não definidos. Etiologias: 138 (39,66%) genéticas; 95 (27,3%)
não determinadas; 43 (12,36%) não descritas nos prontuários; 72 (20,68%) diversas. Controle das crises:
298 (85,63%) controladas, 252 (84,56%) usando medicamento, 46 (15,44%) não usando; 50 (14,37%) não
controladas, 46 (92%) com medicamento, 4 (8%) sem. Conclusões: Epilepsias e crises epilépticas, no
HOSPED em 2006, predominaram no sexo masculino, em pacientes da capital e na infância. A categoria
diagnóstica mais prevalente foi a dos tipos definidos de epilepsias. A etiologia mais provável foi a genética.
A maioria das crises foram controladas e maior eficácia usando-se medicamento. 

Palavras chave: Epilepsias da criança, epidemiologia, crises epilépticas. 



CÓDIGO: SB0412 
TÍTULO: FILOGENIA DAS PROTEÍNAS DA FLORAÇÃO LFY E CAULIFLOWER 
ALUNO: RENATA KALINE SOUZA ESTEVAM (010.068.774-10) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: DAIANE CRISTINA CABRAL FERREIRA (045.439.454-33) 

Resumo:  
 
        Muitos dos genes e proteínas da floração foram caracterizados em Arabidopsis thaliana, onde são
propostas as vias de indução floral: fotoperiódica, giberelinas, autônoma e vernalização. Análises
evolutivas dessas proteínas podem conduzir a inferências de conservações funcionais. Destacam-se LEAFY 
(LFY), envolvida na mudança do desenvolvimento vegetativo para o reprodutivo e ativação de genes dos
órgãos florais e CAULIFLOWER (CAL), especificando a identidade do meristema floral primordial. O
objetivo desse trabalho foi realizar buscas de domínios funcionais no NCBI, alinhamentos múltiplos no
ClustalW e, no PAUP, análises filogenéticas. Pesquisaram-se seqüências nos bancos TAIR, TIGR 
Medicago truncatula, Maize e Rice, e no SGN, gerando uma base de dados. As buscas pelo BlastP foram
com proteínas de Arabidopsis, e E-value < 1.0 x 10-15. Como resultados, para CAL, observou-se uma 
conservação nos domínios MADS_MEF2_like e K-box, e LYF, no domínio FLO_LFY, em todas as 
seqüências. A reconstrução filogenética de CAL mostra um ramo de solanáceas mais recente, com A.
thaliana próxima ao ancestral e arroz, ancestral para um ramo de solanáceas e M. truncatula. A árvore de
LYF indicou prováveis grupos ortólogos e duplicações recentes nas monocotiledôneas. Revelou-se uma 
conservação destas proteínas e das relações de homologia, podendo levar a inferências sobre a conservação
da floração em plantas não-modelo, onde tal evento ainda é pouco compreendido. 
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Resumo:  
 
        Apresenta-se um coletor solar alternativo construído a partir da utilização de elementos reciclados. As
superfícies absorvedoras são formadas por tubos de PVC e aletas, que foram obtidas a partir de latas de
refrigerantes. as latas foram cortadas, formando chapas e moldadas para a obtenção das aletas. O coletor é
formado por oito conjuntos de unidades absorvedoras, sendo utilizadas 96 garrafas PET e 72 latas de
refrigerantes. As aletas e os tubos de PVC, que constituem uma grade absorvedora, são pintados de preto
fosco para uma melhor absorção dos raios solares. O coletor foi ensaiado em regime de termosifão tendo-se 
obtido o aquecimento de 200 litros por dia a uma temperatutra de 27°C, garantindo suprimento de água
quente para uma família de quatro pessoas, com autonomia para dois banhos diários. Esse sistema tem
como principais características o baixo custo e fáceis processos de fabricação e montagem. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho revela dados sobre a principal competição do futebol profissional do RN. O objetivo
principal deste trabalho é fazer testes estatísticos sobre os resultados dos jogos. Os dados foram levantados
junto à Federação Norte-rio-grandense de Futebol, através de seu sítio oficial. Os resultados obtidos
sugerem que não há diferença entre os árbitros quanto à aplicação de cartões amarelos e vermelhos. Não há
correlação entre cartões amarelos e número de gols. Quanto ao local da partida, houve diferença
estatisticamente significativa para as variáveis público e preço, ou seja, nas maiores cidades do estado além
da torcida nos estádios comparecerem em maior número, o preço do ingresso também foi mais elevado. 
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Resumo:  
 
        Comparar os diferentes teores de fosfato encontrados em amostras de água-de-coco de diversas 
espécies do coqueiro. As determinações foram realizadas pelo Método do Fosfovanadomolibdato de
Amônio. As amostras foram previamente filtradas em carvão ativo, diluídas à concentração de trabalho e
obtidas as leituras de absorbância em espectrofotômetro que opera na região do ultravioleta e visível. Os
resultados apontaram que das amostras analisadas as que obtiveram maiores teores de fosfato foram,
respectivamente, as de coco vermelho maduro, coco anão maduro e coco manteiga maduro. As amostras
que apresentaram teores de fosfato mais baixos foram as de coco anão verde, coco manteiga verde e coco
vermelho, respectivamente em ordem crescente. A curva padrão produziu a equação y = 0,1953x + 0,0097
com coeficiente de correlação de 0,9988. 
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Resumo:  
 
        Polímeros biodegradáveis vêm sendo extensivamente utilizados para obtenção de novos carreadores de
fármacos, como as microcápsulas. A xilana é um biopolímero encontrado na parede celular dos vegetais e
biologicamente degradado por hidrólise enzimática. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade da
liofilização como método de secagem de microcápsulas de xilana (MX) produzidas por reticulação
interfacial. Para a produção das MX, 6mL de uma solução de NaOH 0,6N contendo 74,4mg de xilana foi
emulsificada em 40mL de uma solução de clorofórmio:ciclohexano [1:4(v/v)] contendo 5%(p/v) de Span® 
65. Após emulsificação, o sistema foi reticulado com a adição de uma solução contendo 5%(p/v) de
cloridrato de tereftaloíla. As microcápsulas foram então lavadas com ciclohexano, etanol e polissorbato e
dispersas em água. As amostras foram congeladas em atmosfera de nitrogênio e liofilizadas durante 24h.
Macroscopicamente, as MX apresentaram-se sob a forma de um pó fino de coloração creme sem formação
de agregados. Através de microscopia óptica, foram observadas microcápsulas de forma esférica a oblonga
com granulometria de 19±1,6µm, inferior ao diâmetro médio das partículas antes da liofilização
(26±11,53µm). Este fato se deu provalmente devido a perda de água interna do sistema. Os resultados
permitem concluir que a técnica da liofilização é um processo eficaz para secagem das MX e pode ser
empregada para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. 
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Resumo:  
 
        Diariamente, fatores internos do metabolismo celular, como radicais de oxigênio (subprodutos da
respiração) e fatores externos, como radiações promovem danos à célula e a seus constituintes. Estes
radicais, denominados ROS (Reactive Oxygen Species), produzidos continuamente, agem sobre
macromoléculas, como as proteínas, os lipídeos e ácidos nucléicos, podendo ocasionar modificações
deletérias à célula. Dentre os ROS, o oxigênio singlete (1O2) é uma das formas mais reativas, sendo gerado
em diversos processos biológicos e na fotossensibilização de algumas substâncias, como a Riboflavina
(vitamina B2), a qual gera oxigênio singlete, além de outras espécies, como ânion superóxido. Tratamentos
realizados com cepas de E. coli proficiente e deficiente em reparo (MutY-) expostas a diferentes 
concentrações (0, 15, 30, 45 e 60µM) de RF fotossensibilizada durante 40min, demonstraram potencial
citotóxico e mutagênico da mesma, assim como, uma maior sensibilidade da cepa mutante em relação a
selvagem. 
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Resumo:  
 
        A caatinga potiguar é considerada a terceira mais ameaçada do país, com 36% de suas áreas
impactadas, correndo sérios riscos de desertificação. O presente estudo usou uma imagem de satélite
CBERS recente (abril de 2007) para identificar áreas de desertificação na região do Seridó Potiguar.
Delimitamos a princípio uma área no Núcleo de Desertificação do Seridó, com área de 75.000 ha e
incluindo os municípios de Parelhas, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, São José do Sabugi e Ouro
Branco, que foi implantada em um Sistema de Informação Geográfica. Nas áreas mais propensas à
desertificação predominam os solos das classes Bruno não cálcicos e litólicos que são, também,
reconhecidamente mais susceptíveis à erosão. O Núcleo de desertificação do Seridó vem sofrendo um
processo de desmatamento indiscriminado visando principalmente a extração da lenha para a alimentação
dos fornos das inúmeras olarias e cerâmicas instaladas na região, assim como a pecuária extensiva e a
agricultura baseada no corte e queima. Assim, o desmatamento, queimadas e atividades econômicas
desenvolvidas de forma inadequada, expõe o solo às intempéries deixando-o cada vez mais vulnerável à 
desertificação. 
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Resumo:  
 
        O adenocarcinoma colorretal é a quarta neoplasia maligna mais incidente no Brasil. Está associada a
alteração genética, hábitos de vida, história familiar e idade. O objetivo desse trabalho foi traçar um perfil
clinico-patológico dos casos de adenocarcinoma de colorretal em nossa realidade local. Até o momento,
foram coletados 406 prontuários, no período de 1995 a 2005, do Arquivo do Hospital Dr. Luiz Antônio,
Natal-RN. Esses dados foram anotados em uma ficha clínica própria contendo parâmetros à serem 
analisados. Dos dados coletados, 207 (51%) eram mulheres e 199 (49%) homens com 322 (79,3%)
pacientes na faixa etária entre 40 a 80 anos. Em 112 (44,6%) pacientes o tumor primário localizava-se no 
reto; em 41 (16,3%), na junção retossigmóide. Na análise histopatológica, 192 (76,5%) eram medianamente
diferenciados, 18 (7,2%) indiferenciados, 18 (7,2%) bem diferenciados e em 23 (9,2%) prontuários faltava
essa informação. Pela classificação clínica TNM, 103 (25,2%) enquadraram-se no estádio IV, 86 (21,1%) 
no estádio III, 52 (12,7%) no estádio II, 13 (3,2%) no estádio I; não constava informação em 154 (37,7%)
prontuários. Receberam tratamento cirúrgico 246 (60,5%) pacientes, 217 (53,4%) receberam quimioterapia
e 131 (32,2%) receberam radioterapia. Face ao exposto, conclui-se que as mulheres são as mais afetadas, na 
faixa etária entre 40 a 80 anos, com a lesão localizada preferencialmente em reto com estágios clínico TNM
graus IV e III, com tipo histológico medianamente diferenciado 
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Resumo:  
 
        O vírus do papiloma humano (HPV) é uma das causas mais comum de doenças sexualmente
transmissíveis em todo o mundo. Neste trabalho analisou-se a prevalência do HPV em mulheres de São 
José do Mipibu e sua correlação com achados citológicos, bem como a existência de fatores de risco para a
infecção. Foram incluídas 312 mulheres com idade variando de 15 a 70 anos que se dispuseram a participar
do estudo e a responderem um questionário destinado a traçar um perfil sócio-demográfico das 
participantes e analisar o papel de alguns fatores de risco para a infecção. Amostras da cérvice uterina
foram processadas para a obtenção de DNA e analisadas para detecção do vírus por PCR, utilizando
iniciadores GP5+/GP6+ que permitem amplificar um amplo espectro de HPV genitais. Os produtos de PCR
foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida e corados pela prata para visualização da banda
correspondente. A prevalência geral da infecção por HPV foi de 23,7%, sendo 21,5% nas mulheres com
citologia normal ou alterações benignas e de 59,7% naquelas com lesões de baixo grau da cérvice uterina.
A prevalência da infecção foi maior nas pacientes com até 30 anos de idade, e nas solteiras ou divorciadas.
As mulheres que tiveram três ou mais parceiros sexuais ao longo da vida apresentaram maior risco de
infecção. Os resultados mostram que o relacionamento sexual com múltiplos parceiros aumenta o risco de
infecção por HPV e esta, aumenta possibilidade de ocorrência de lesões cervicais. 
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Resumo:  
 
        O Papilomavírus humano (HPV) e Chlamydia trachomatis estão entre os patógenos mais comuns de
transmissão sexual. Evidências epidemiológicas apontam o HPV como principal fator de risco para o
câncer cervical e sugerem que C. trachomatis atua como co- fator nessa patologia. Este trabalho visa 
analisar a prevalência da infecção isolada por C. trachomatis e da co-infecção desta bactéria com HPV em 
mulheres de São José de Mipibú, bem como sua correlação com os achados citológicos e a avaliação dos
fatores de risco para sua ocorrência. Foram analisados espécimes de 312 mulheres com idade variando de
15 a 70 anos, média de 33,5 anos, as quais responderam a um questionário que permitiu traçar um perfil
sócio-demográfico e identificar fatores de risco para infecção. Amostras de raspado da cérvice uterina
foram analisadas por meio do exame citológico e processadas para análise molecular. DNA de ambos os
patógenos foi amplificado por PCR e os produtos da reação submetidos à eletroforese em gel de
poliacrilamida e corados pela prata para visualização das bandas correspondentes. A prevalência geral da
infecção isolada por C. trachomatis foi 3,9% e na forma de co-infecção com HPV 1,6%. Não foi observada 
evidência de associação entre a infecção por C. trachomatis na forma isolada e os fatores de risco
analisados. No entanto as mulheres que tiveram relacionamento sexual com mais de um parceiro ao longo
da vida apresentaram maior risco de infecção simultânea por C. trachomatis e HPV. 
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Resumo:  
 
        O Papilomavìrus humano (HPV) é um dos patógenos mais freqüentemente encontrados no trato
genital de mulheres sexualmente ativas, com ou sem alteração histológica da cérvice uterina. Foram
analisadas amostras de 244 mulheres com idade variando de 16 a 70 anos, média de 34 anos do município
de São José do Mipibu–RN, todas com citologia normal, visando determinar a prevalência da infecção pelo
HPV e identificar fatores de risco associados à infecção por este patógeno. Foram coletados dois espécimes
cervicais de cada paciente: um para o exame citológico de Papanicolau, e o outro destinado à detecção do
HPV por métodos moleculares. As amostras foram submetidas ao processo de extração de DNA e,
analisadas pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) para a amplificação de um segmento do
gene da beta-globina humano, visando avaliar a eficiência da extração e a qualidade do DNA obtido. As 
amostras positivas para a beta-globina, foram analisadas por PCR para detecção do DNA do HPV,
utilizando-se os iniciadores GP5+/GP6+ que permitem amplificar o segmento de 140 pares de base do gene
L1 viral. Das mulheres analisadas, 52 foram positivas para o DNA do HPV, revelando uma prevalência de
21,3% da infecção. A análise dos dados sócio-demográficos revelou uma associação entre a idade
cronológica das mulheres e a infecção pelo HPV, e dos fatores de risco analisados, a relação sexual com
múltiplos parceiros foi o único que aumentou o risco de aquisição da infecção por HPV. 
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Resumo:  
 
        O Papilomavírus Humano (HPV) é uma causa freqüente de infecção da cérvice uterina em mulheres
do mundo inteiro, especialmente nos países em desenvolvimento. Analisou-se a prevalência do HPV e sua 
relação com lesões cervicais, em mulheres de São José do Mipibú-RN. Foram coletados dois espécimes de 
cada paciente, um para exame citológico e outro para análise molecular. Com base no exame citológico as
pacientes foram divididas em dois grupos: um com citologia normal e outro com lesão de baixo grau.
Foram analisadas 255 amostras de mulheres com idade variando de 16 a 70 anos, das quais 11
apresentavam lesões de baixo grau. As amostras foram processadas para extração do DNA e testadas por
PCR para amplificação de um segmento do gene da beta globina humano, onde todas se mostraram
positivas. Em seguida as amostras foram submetidas à amplificação por PCR para HPV, e 59 se mostraram
positivas, revelando uma prevalência geral de 23,1% da infecção. Das características sócio-demográficas 
analisadas, apenas a idade cronológica apresentou relação com a infecção pelo HPV. Entre os fatores de
risco, o relacionamento sexual com múltiplos parceiros foi o único que aumentou o risco de infecção. A
maioria dos casos ocorreu entre mulheres na faixa etária dos 21 a 30 anos. O DNA viral foi detectado em
sete das 11 mulheres com lesões de baixo grau revelando uma prevalência de 63,6% da infecção, mostrando
forte associação entre a infecção cervical pelo HPV e a presença de lesões da cérvice uterina. 
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Resumo:  
 
        O protozooplâncton é formado por espécies que apresentam grandes variações morfológicas conforme
sua fase evolutiva e o meio a que estejam adaptados. Os mais complexos e evoluídos são os ciliados. A
principal importância dos protozoários está no seu papel central na dinâmica do ecossistema aquático. O
bacterioplâncton está entre os componentes mais importantes dos ecossistemas aquáticos, pois participa na
ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia da cadeia alimentar, dentre outras funções. São excelentes
indicadores de qualidade de água. Este estudo teve como objetivo caracterizar as comunidades microbianas
de cinco açudes do Rio Grande do Norte. Foram determinadas as densidades das bactérias e dos
protozoários e fizeram-se relações com alguns parâmetros físico-químicos e biológicos para melhor 
compreensão do funcionamento desses reservatórios. Elevados índices bacterianos e de protozoários foram
encontrados, indicando um possível estado de eutrofização em vários trechos da Bacia. A densidade
bacteriana foi maior nos pontos de coleta próximos à entrada dos rios que originam os açudes; as de
protozoários foram maiores nas coletas feitas nos meses tipicamente secos. Os resultados observados
indicam a necessidade de monitoramento contínuo da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Assu. 
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Resumo:  
 
        O tecido ósseo sofre constante remodelação através da síntese de matriz pelos osteoblastos e da
reabsorção pelos osteoclastos. O PTH em altas doses, in vivo, atua principalmente nos osteoblastos,
promovendo a síntese e secreção de um ativador local de osteoclastos e aumentando assim a reabsorção
óssea. O objetivo deste projeto foi avaliar a ação de diferentes dosagens de hormônio da paratireóide sobre
a atividade de osteoclastos em um modelo de cultura de órgãos ósseos de camundongos albinos Swiss
selvagens com 6 dias de idade. Nos dois grupos experimentais, o meio foi complementado com PTH nas
concentrações de 3 nM e 30 nM. Os órgãos ósseos foram cultivados individualmente em 300 microlitros de
meio alfa- MEM. A atividade osteoclástica foi avaliada pela liberação de cálcio no meio de cultura através 
de método colorímetro e pela análise morfométrica de lacunas de reabsorção reveladas por coloração de
Alizarin Red. Os resultados mostravam que a adição de PTH em baixas doses promoveu maior liberação de
cálcio do que em doses elevadas em todos os intervalos de tempo testados. Na microscopia, as lacunas de
reabsorção promovidas pelo PTH em baixas doses eram mais numerosas e mais amplas do que aquelas
promovidas pelo PTH em altas doses. Concluímos, então, que a atividade osteoclástica do PTH in vitro é
dose-dependente, promovendo maior reabsorção óssea quando administrado em baixas doses. 
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Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Os transtornos mentais ocorrem sob qualquer condição ou situação, expressando-se 
de forma distinta no homem e em sua família, podendo inclusive prejudicar o desempenho social da
mesma. O sucesso do tratamento do portador de transtorno mental depende da compreensão do mesmo
sobre seu estado psicopatológico e de sua interação com o meio social e, principalmente, com a sua família.
OBJETIVO: Descrever a assistência de enfermagem frente a um caso de transtorno misto ansioso e
depressivo. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo caso desenvolvido durante
as aulas teórico-práticas da disciplina de Saúde Mental, utilizando-se como instrumento o processo de 
enfermagem. RESULTADOS: O sujeito do estudo foi uma mulher de 43 anos, admitida pela primeira vez
no serviço de semi-internação de um hospital psiquiátrico de Natal apresentando fáceis depressivas e
retraimento social e relatando insônia. Ao exame mental apresentou-se, discursando coerentemente, 
responsiva às solicitações verbais, sem comprometimento da memória. As intervenções de enfermagem
foram: incentivar a verbalização dos sentimentos e temores; estimular a participação em atividades laborais,
recreativas e conversas terapêuticas; incentivar a participação ativa da família no tratamento.
CONCLUSÕES: As intervenções possibilitaram a externalização dos sentimentos da cliente e o
conseqüente conforto psicológico desejado pela mesma. 
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Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A atenção à saúde do idoso, segundo a Política Nacional do Idoso tem como objetivo
mantê-lo com o máximo de capacidade funcional e autonomia no seio de sua família. A Estratégia de Saúde
da Família (ESF) atua desenvolvendo ações de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas e
fatores de risco associados. OBJETIVO: Descrever o atendimento à pessoa idosa em USF no município de
Natal. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo exploratório desenvolvido nas USF de Natal-
RN, no mês de julho de 2007, a partir do uso de formulários aplicados aos idosos que quiseram participar
de forma voluntária da pesquisa. RESULTADOS: Dos 297 entrevistados 67% eram mulheres e 33%
homens. As queixas de saúde mais freqüentes foram: Hipertensão arterial, receber medicação e diabetes. A
maioria dos idosos foi atendida por médico. As principais orientações recebidas sobre o tratamento foram:
realizar exercícios físicos, restrição alimentar e uso do medicamento. Em 31% dos casos foi solicitado
algum exame.Do total 30% foram encaminhados para especialistas, sendo o cardiologista e o
reumatologista os mais referenciados. CONCLUSÕES: O estudo mostrou que a maioria dos idosos
procuram os serviços de saúde devido a problemas crônicos, o que remete a necessidade das ações de
prevenção e promoção da saúde. Além disso, há uma predominância do atendimento baseado no modelo
assistencial biomédico, que se contrapõe ao processo de trabalho da ESF baseado na equipe
multiprofissional de saúde. 
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Resumo:  
 
        A liberação de glicocorticóides em resposta a um estressor é um fenômeno geral a todos os animais,
porém a resposta fisiológica e comportamental desencadeada nestas situações não é um fenômeno
semelhante entre as espécies e até mesmo entre os indivíduos de uma mesma espécie. Esta resposta varia de
acordo com o tipo do agente estressor, a espécie, o suporte social e características particulares do indivíduo
tais como sexo, traços de personalidade, experiências anteriores, posto social e status reprodutivo. Este
estudo investigou as alterações comportamentais e para o cortisol em díades de fêmeas de Callihtrix
jacchus, adultas e não- parentes (n=4) diante de desafios desencadeados por mudanças ambientais e sociais
- exposição a um novo ambiente físico, privação social e restabelecimento do grupo social. O procedimento
experimental consistiu nos registros comportamentais (30 min) e coleta de fezes para dosagem hormonal,
em dias alternados durante a fase basal e diariamente nas situações de estresse. Para analisar os resultados
foram utilizados testes estatísticos não-paramétricos e o p< 0.05. As díades de fêmeas não-parentes de C. 
jacchus, mostraram-se mais reativas a situação de reunião, provavelmente porque nesta ocasião os postos
sociais estão novamente se restabelecendo, situação social que provoca tensão e ansiedade. Nesta ocasião
houve aumento nas frequências de marcação e deslocamento e redução na duração do contato e piloereção
simultânea. 
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Resumo:  
 
        A leishmaniose visceral (LV), doença infecto-contagiosa, tem como principais achados febre, 
anorexia, palidez, hepatoesplenomegalia e pancitopenia. A co-infecção leishmania/HIV está emergindo em 
áreas endêmicas para LV, constituindo-se numa preocupação crescente para o tratamento das
leishmanioses. Objetivos: Avaliar alterações clínicas e laboratoriais na evolução de pacientes com LV no
Rio Grande do Norte. Materiais e Métodos: Pacientes internados em hospitais de referência em Natal-RN 
foram acompanhados semanalmente por consulta aos prontuários, entrevista direta, exames físico e
laboratorial. A participação efetuou-se por consentimento livre e esclarecido. Para análise dos dados, os
pacientes foram divididos em anti-HIV positivos e negativos. Resultados: Dentre 34 indivíduos anti-HIV 
negativos arrolados, observou-se febre (100%), palidez (97,6%), perda ponderal (76,47%), 
hepatoesplenomegalia (79,41%), dor abdominal (70,59%), pancitopenia (58,82%). A maioria (n=29)
realizou tratamento com antimonial pentavalente, com boa resposta terapêutica (mudança do medicamento
em 26%). Os pacientes anti-HIV+ (n=5) apresentavam palidez (100%), febre (80%), tosse (80%), perda 
ponderal (80%) e diarréia (60%). Estes tiveram resposta lenta à terapêutica (anfotericina lipossomal), alto
índice de recidivas de LV e pior prognóstico. Conclusão: os indivíduos em ambos os grupos apresentavam
sintomas clássicos da LV, com diferenças laboratoriais quanto à resposta terapêutica e ao prognóstico. 
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Resumo:  
 
        O contato entre o aluno de graduação e a pesquisa é uma realidade positiva e presente na enfermagem,
pois oportuniza uma formação crítica, reflexiva e transformadora. Com a necessidade de expor a
contribuição da pesquisa para o avanço do conhecimento, figurando a graduação como ponto de partida
para a construção do enfermeiro, objetivamos refletir e relatar o impacto da experiência vivenciada por
acadêmicas de enfermagem em uma pesquisa de campo. METODOLOGIA: relato de experiência
desenvolvido durante uma coleta de dados junto a parturientes assistidas pelo programa Midwafery na
unidade mista de Felipe camarão em dezembro de 2006. O estudo se dá sob observação sistemática e
anotações registradas em um “Diário de Campo” permitindo o direcionamento das reflexões sobre a 
participação do aluno na pesquisa. RESULTADOS: a vivência produziu impactos nas acadêmicas -
angústias e ansiedades foram geradas pelo comprometimento pessoal exigido, pela abrangência da proposta
da pesquisa e pelo ambiente e realidades muitas vezes desconhecidos. Foi possível estabelecer uma relação
teórico-prática, que resultou em crescimento intelectual e humano às alunas. CONCLUSÕES: foi possível
comprovar a importância da pesquisa ainda na graduação, pois propicia condições estimuladoras na busca
do embasamento necessário para a realização destas. Proporciona ainda a experiência de compartilhar
conhecimento e conhecer a realidade social, o que permite um importante aprendizado para a vida
profissional. 
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Resumo:  
 
        O gênero Marasmius apresenta atualmente cerca de 1800 espécies, predominantes em ambientes
florestais úmidos e sombreados; em geral são lignícolas e foliícolas. Apresentam forma de cogumelo; píleo
geralmente pequeno e membranáceo, sulcado a liso; com coloração ou não; himênio lamelado; estipe
filiforme; esporos lisos, inamilóides. Possuem capacidade de reviver. Ainda é pouco o conhecimento deste
grupo no Nordeste; para o Rio Grande do Norte não temos nenhum registro até o momento. Desta forma,
objetivamos estudar a diversidade de Marasmius segundo sua taxonomia atual. Para esse fim, foram
realizadas coletas nos períodos chuvosos de espécimes no Parque Estadual Dunas do Natal – RN. No 
laboratório, foram descritos e identificados conforme aspectos macro e microscópicos, tendo em mãos
literatura pertinente, além de confecção de lâminas preparadas com corantes e reagentes, para visualização
ao microscópio óptico. Os espécimes já identificados foram inseridos na coleção de fungos do Herbário
UFRN. Como resultado, foram identificados: Marasmius haematocephalus var. oenechinus Sing., M. cf.
earlei Murrill, M. haematocephalus var. haematocephalus Mont., M. haematocephalus var. transiens Sing.,
M. haematocephalus var. atroviolaceus Sing., M. abundans Corn. e M. amazonicus Henn. A vista do
exposto, tal gênero é de grande ocorrência nas áreas de Mata Atlântica do estado do Rio Grande do Norte,
inicialmente conferidos na área em estudo, sendo muito importante o estudo de sua diversidade. 
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Resumo:  
 
        A síndrome dos ovários policísticos (SOP) esta associada à obesidade e resistência a insulina (RI),
predispondo a diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) e aterosclerose. A Metformina (MET) diminui a RI em
mulheres com SOP. Objetivo: avaliar impacto da MET nos parâmetros antropométricos e metabólicos em
portadoras de SOP com IMC menor e maior/igual a 25 Kg/m2. Métodos: 19 mulheres com SOP (27,20 ±
5,02 anos) foram divididas em 2 grupos: GI (n=7), IMC<25 Kg/m2 e GII (n=12), IMC>=25 Kg/m2. A
MET (1500mg/dia) foi administrada aos grupos por 8 semanas. Antes e após, avaliou-se IMC, índice 
cintura/quadril(ICQ), perfis glicêmico e lipídico. A RI foi avaliada pelo “quantitative insulin-sensitivity 
index” (QUICK), considerou-se normal o valor > 0,34. Resultados: O IMC não mudou após o tratamento
[(GI: 21,53±1,90 vs 21,63±1,26; P=0,82) e (GII: 32,24±5,23 vs 31,95±4,91; P=0,42)]; ICQ diminui no GI 
(0,79±0,05 vs 0,76±0,04; P=0,007) e não mudou no GII (0,87±0,05 vs 0,85±0,06; P=0,10). Análise do 
perfil lipídico mostrou aumento do HDL-c [(GI: 45,00±4,4 vs 58,29±9,23; P=0,002) e (GII: 35,83±8,52 vs 
47,08±9,99; P=0,0001)] e redução do LDL-c [(GI: 108,4±25,99 vs 92,00±18,36; P=0,04) e (GII: 
130,3±34,21 vs 97±27,13; P=0,002)]. Houve melhora na glicemia de jejum e no QUICK nos grupos
(significância estatística no GII). Conclusão: sugere-se que a administração isolada da MET pode ser uma
terapia eficiente na SOP, reduzindo a obesidade central, a dislipidemia e a RI em um curto intervalo de
tempo. 

Palavras chave: Sínd. Ovários Policísticos, Metformina, Parâmetros Metabólicos. 



CÓDIGO: SB0464 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM LEITES DE VACA 
PASTEURIZADOS TIPO A, B E C COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 
ALUNO: ANA PAULA MARQUES DA COSTA (049.762.384-66) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04) 
CO-AUTOR: JULIANA KARLA GARCIA RIBEIRO 
CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES 

Resumo:  
 
        A vitamina A é um micronutriente essencial para a saúde e está envolvida em processos fisiológicos
como o crescimento, o desenvolvimento fetal e a integridade do sistema imunológico. O leite de vaca é um
alimento de alto valor nutritivo, fonte de vitamina A. O estudo se propôs a avaliar a concentração de retinol
nos leites de vaca tipo A, B e C comercializados em Natal/RN. As amostras foram analisadas por CLAE.
Foi verificado que as concentrações médias de retinol nas amostras foram em µg/dL, 23,7 ± 2,8; 27,0 ± 1,2; 
18,6 ± 1 para leite tipo A, B e C, respectivamente. A média do leite tipo C foi estatisticamente diferentes do
leite tipo A (p<0,05) e tipo B (p<0,001). Com exceção do leite tipo C, os resultados encontrados não estão
de acordo com a literatura pesquisada cujos valores encontrados estavam superiores ao deste estudo. O
enriquecimento deve ser estimulado, para que a população consuma um alimento que fornecerá quantidades
satisfatórias se não, mínimas, deste micronutriente. 

Palavras chave: CLAE, Leite de Vaca, Retinol 



CÓDIGO: SB0465 
TÍTULO: ANÁLISE DO CICLO DE MUDAS EM FARFANTEPENAEUS SUBTILIS DURANTE A 
FASE ADULTA 
ALUNO: ALINE MYLENA GUEDES DA COSTA (049.387.764-99) 
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (466.622.434-34) 

Resumo:  
 
        Farfantepenaeus subtilis é um camarão nativo marinho, que tem distribuição desde o rio Canímar
(Cuba) até Cabo Frio (RJ, Brasil). Dados da literatura são praticamente inexistentes sobre esta espécie, os
poucos trabalhos referem-se ao padrão alimentar em juvenis. Diante disso, o objetivo desse trabalho é
descrever o intervalo intermudas e a ocorrência de sincronicidade na temporização dos ciclos de muda em
machos e fêmeas adultos F. subtilis (>12 g); comparando com resultados obtidos em mesmo laboratório
para fêmeas e machos de L. vannamei (>30 g). Seis machos e seis fêmeas de F. subtilis tiveram seu ciclo de
mudas acompanhados por 4 meses, de modo que a contagem de mudas foi realizada pela parte do
cefalotórax da exúvia liberada. Cada animal foi identificado por dois tipos de marcações, separados por
sexo em tanques diferentes e submetidos a fotoperíodo invertido de 12hclaro:12hescuro. O ciclo de muda
em F. subtilis adultos teve duração superior a encontrada para L. vannamei, cabendo aos machos intervalo
mais longo que as fêmeas. Na sincronicidade, F. subtilis se destacou em relação a L. vannamei, com maior
freqüência de mudas para mesmo dia, tanto entre mesmo sexo quanto entre sexos opostos; também foi
verificado agrupamentos de animais mudando juntos ou em períodos bem próximos, ao passo que em L.
vannamei, a freqüência de mudas foi mais baixa, com mudas distribuída mais homogêneamente ao longo
do tempo experimental e sem padrão de agrupamentos encontrado em F. subtilis 

Palavras chave: ciclo de mudas em F. subtilis; camarão-rosa; F. subtilis 



CÓDIGO: SB0466 
TÍTULO: A MULHER COMO OBJETO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE – 1993 A 2003 
ALUNO: NATALIA FILGUEIRA DA SILVA (055.856.164-04) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo investigar a produção científica, acerca da mulher e gênero, realizada
na UFRN, período 1993-2003; identifica-la de acordo com o nível de complexidade (monografia,
dissertação e tese). Trata-se de uma pesquisa documental. Os dados foram coletados nos acervos e
bibliotecas e agrupados em seis temas: educação, saúde, trabalho, violência, política e outros. Dos estudos
selecionados, 95% foram produzidos por mulheres. Os Temas mais estudados foram: saúde (47,5%);
educação (17,9%) e trabalho (14,5%). O curso de Serviço Social é responsável por 49,9% de monografias
sobre a mulher. Na especialização, o destaque foi Enfermagem Obstétrica, sendo o Parto e o Aleitamento
Materno os temas mais estudados. Nas dissertações e teses, predominou a participação das mulheres na
política e as relações de gênero (40%) O mestrado e o doutorado em educação produziram 51,4% e o
mestrado em enfermagem apenas 7%. No 10º CIC foram apresentados 801, sendo 42 sobre a mulher
(5,2%), destacando-se: saúde(59,5%); educação (12%); trabalho (10,5%);política(10%). As docentes
orientaram 89,3%. Quanto ao sexo de quem pesquisa: homem: 9,5%, homem e mulher: 19,0%, mulher:
71,5%. A área da saúde produziu 66,7% dos trabalhos. A análise revelou uma boa produção científica que
merece, assim como, a existência de outra “invisível”, sem acesso. Ressaltamos a importância do material e 
recomendamos que ele seja catalogado e posto a disposição de quem estuda as mulheres e relações de
gênero 

Palavras chave: Mulher, produção científica, gênero 



CÓDIGO: SB0467 
TÍTULO: O CORPO E A APRENDIZAGEM NAS AULAS DE EDUCAÇÃ FÍSICA ESCOLAR 
ALUNO: JOSE CELSO BARROS FERREIRA (060.488.554-78) 
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (230.421.094-53) 

Resumo:  
 
        A Educação Física contemporânea, inspirada numa pedagogia histórico-crítica, pauta-se, dentre outros 
aspectos, na superação da idéia dicotômica sobre corpo e aprendizagem, buscando-se uma consolidação na 
escola a partir de uma organização didática (conteúdos, objetivos, métodos e avaliação) que privilegia a
noção de corpo-sujeito, inspirada na fenomenologia, a qual relacionamos às teorias atuais de aprendizagem.
Com isso, efetivamos uma catalogação de experiências exitosas na Educação Física Escolar para discutir-
las com base no conceito de aprendizagem significativa. As três aulas catalogadas mostraram-se 
contundentes com a proposta de Educação Física Escolar renovadora referente às obras clássicas da área e
sua afirmação como componente curricular. Concluímos que existem exemplos de aulas bem sucedidas em
que o transito do Corpo-Sujeito, da Aprendizagem Significativa e de uma Didática organizada, é possível e 
expressa a contribuição da área para a formação dos sujeitos. 
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CÓDIGO: SB0468 
TÍTULO: FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) 
NA ÁREA DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANDRE LUIZ GUEDES DE SOUSA (047.194.204-94) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 

Resumo:  
 
        A produção de frutas tropicais no Rio Grande do Norte representa uma fonte de divisas importante. O
monitoramento dos índices populacionais de moscas-das-frutas nas áreas de impacto tem sido uma prática 
relevante no sentido de se manter baixos os níveis dessa praga. O presente trabalho visa determinar a
flutuação populacional de moscas-das-frutas na área do Campus Central da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Durante o período de agosto de 2006 a julho de 2007, foram instaladas quatro armadilhas
do tipo McPhail, numa área de 10 ha, com coletas semanalmente no Campus Central da UFRN. Dos 11.140
adultos capturados, 5.689 eram fêmeas do gênero Ceratitis e 2.413 eram fêmeas do gênero Anastrepha. O
índice MAD (Mosca/Armadilha/Dia) foi determinado para os dois gêneros, sendo o MAD de 5,337 para
Ceratitis e 2,156 para Anastrepha. Os dados evidenciam uma alta prevalência de Ceratitis e Anastrepha na
área de estudo. 

Palavras chave: Armadilhas MacPhail; Monitoramento; Índice MAD; Ceratitis; Anastrepha 



CÓDIGO: SB0469 
TÍTULO: PVD91-2006 - LEVANTAMENTO SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO DO ENSINO E DA 
PESQUISA NOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
ALUNO: STUART COSTA TAVARES (008.540.844-10) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (107.494.624-34) 

Resumo:  
 
        As Universidades foram construídas sobre o legado da liberdade e do exercício pleno da crítica como
instrumento de transformação social. A formação de profissionais qualificados e o desenvolvimento
científico e tecnológico têm estreita relação com a busca da integração com a sociedade e com a excelência
em Ensino e Pesquisa em cada unidade universitária. Na formação de profissionais de Saúde, estes aspectos
se refletem nos Hospitais Universitários (HU), prestadores de serviços especializados e importantes Centros
de Formação de Recursos e de Desenvolvimento de Tecnologia para a área de saúde. A avaliação da
situação atual do processo de gestão do ensino e da pesquisa nos hospitais de ensino é o objetivo este
trabalho, que inicialmente buscou informações dos Hospitais de Ensino do MEC na Internet, nas Home
Pages Oficiais de cada HU, complementando os achados com informações colhidas no Banco de Dados do
SIHUF (Sistema de Informações dos Hospitais Universitários Federais) e em planílha com dados obtidos do
Ministério da Educação sobre o perfil da gestão de pesquisa nos HUs. Em fase de coleta de informações, a
conclusão desta pesquisa se dará com a análise das respostas de um questionário enviado aos dirigentes dos
Hospitais de Ensino do MEC, o que vai permitir, junto com as achados iniciais, a análise das relações
existentes entre a área acadêmica e os Hospitais de Ensino nos aspectos relacionados com o
desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa nesses hospitais. 
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CÓDIGO: SB0471 
TÍTULO: FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO EDENTULISMO EM IDOSOS DA CIDADE 
DO NATAL - RN 
ALUNO: DIVIANE ALVES DA SILVA (045.312.464-03) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (503.371.574-72) 

Resumo:  
 
        A perda dentária é resultado de agravos bucais como cárie e doença periodontal, onde não houve
tratamento. Diante disso, esse estudo investigou numa população sob privação social, a prevalência de
alguns indicadores de perda dentária e sua relação com fatores socioeconômico-demográficos, de acesso 
aos serviços e de uso de álcool e tabaco. Foram estudados 208 indivíduos entre 35-44 anos de ambos os 
sexos, alocados em domicilio através de um questionário e exame clínico. A idade média foi de 39,5 anos e
quanto ao sexo, 23,1% foram do masculino e 76,9% do feminino. Em média, observou-se 13,3 dentes 
ausentes, 0,55 com necessidade de extração e 19,6 dentes presentes. A prevalência de edentulismo foi de
4,4% e de dentição funcional, 48,1%. Esta, associou-se ao sexo, idade, classe econômica, renda familiar, 
serviço procurado e hábito pregresso de fumo. Concluiu-se que a perda dentária é um problema já na idade 
adulta e seus indicadores relacionam-se a fatores socioeconômicos desfavoráveis. 

Palavras chave: Perda dentária, dentição funcional, fatores socioeconômicos 



CÓDIGO: SB0477 
TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COMO FATOR LIMITANTE PARA 
A INCORPORAÇÃO DE ANFOTERICINA B E SINVASTATINA EM MICROEMULSÕES 
BIOCOMPATÍVEIS DO TIPO O/A 
ALUNO: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (068.208.304-67) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: LAURA DA FONSECA FERREIRA (067.103.944-09) 
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO (916.167.514-87) 

Resumo:  
 
        Microemulsão (ME) é definida como uma mistura transparente e termodinamicamente estável de um
óleo e a água, que é estabilizada por um filme interfacial de tensoativos. Ela é utilizada para incorporar
fármacos insolúveis como a anfotericina B (AmB) e a sinvastatina (SIV). A AmB é antibiótico poliênico,
principalmente utilizado para o tratamento de infecções fúngicas em pacientes imunocomprometidos. A
SIV é um fármaco que age diminuindo a concentração de colesterol sanguíneo, porém apresenta outros
efeitos peliotrópicos, como uma ação antiinflamatória. O objetivo deste trabalho foi desenvolver MEs
biocompatíveis a partir de um diagrama pseudo-ternário e avaliar este sistema como uma nova forma de
liberação de AmB e SIV, proporcionando importantes vantagens terapêuticas para estes fármacos.
Adicionalmente, foi avaliada as propriedades físico-químicas das MEs com e sem fármacos. A ME foi 
desenvolvida de acordo com o ponto do diagrama que demonstrou melhor proporção de Lipoid S 100,
Miglyol 812 N, Tween 80 e tampão fosfato. A incorporação dos fármacos na MEs demonstrou uma elevada
interação entre eles, como foi comprovado com a alta taxa de encapsulação e pela manutenção das
propriedades físico-químicas apesar da incorporação dos fármacos. A elevada encapsulação da AmB e da
SIV na ME demonstra que o sistema formado é bastante promissor, consequentemente, estudos de eficácia
terapêuticas destes sistemas precisam ser realizados. 

Palavras chave: Microemulsão; anfotericina B; sinvastatina. 



CÓDIGO: SB0480 
TÍTULO: ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA BIOMASSA CONGELADA DE 
ARTEMIA FRANCISCANA (CRUSTACEA, ANOSTRACA) 
ALUNO: LEYLA PRICILHA MAIA SOUZA (050.044.264-90) 
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (106.546.404-59) 

Resumo:  
 
        Os critérios de pureza (%), integridade física (ideal, aceitável e inaceitável) e estabilidade química
(pH) foram utilizados para avaliar a qualidade de amostras de biomassa congelada de Artemia franciscana
coletadas nos municípios de Grossos (GRO1, GRO2, GRO3) e Macau (MAC), em relação à amostra
referencial (ART). Os resultados indicaram que as amostras antes de serem lavadas apresentaram
percentuais de pureza entre 8,024% (MAC) e 10,575% (GRO3). Depois de lavadas, todas as amostras
apresentaram taxas inferiores ao controle (6,085%), com valores compreendidos entre 2,532% (MAC) e
4,101% (GRO3). A análise da integridade física mostrou que ART apresentou-se no estado ideal. Por sua 
vez, as amostras GRO1, GRO2 e MAC apresentaram-se no estado aceitável e uma única amostra (GRO3), 
foi avaliada como inaceitável. Não houve diferenças estatisticamente significativa em relação ao pH das
amostras. Os resultados do presente estudo indicam que as amostras avaliadas foram de qualidade aceitável.
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CÓDIGO: SB0483 
TÍTULO: “ CONHECIMENTOS SOBRE ANEMIA CARENCIAL ENTRE PEDIATRAS DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA PAULA FERNANDES NEVES (010.583.534-03) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

Resumo:  
 
        Identificar práticas e conhecimentos de pediatras sobre anemia ferropriva. Estudo transversal com 106
pediatras do Rio Grande do Norte, através de questionário sobre diagnóstico, terapêutica e profilaxia da
anemia. Ferritina sérica foi indicada por 50% como primeiro parâmetro afetado na deficiência férrica.
Hemoglobina de 11 g/dL (< 6 anos) e 11,5 g/dL (6-14 anos) foram consideradas referência diagnóstica por
54,3% e 46,0%. Recomendações dietéticas a pacientes anêmicos eram sempre feitas por 84,7% no serviço
privado e 77,4% no público. Sais ferrosos entre 3-5 mg/kg/dia para tratamento e sua manutenção por 2 -3 
meses eram as recomendações feitas por 61,1% e 38,6%, respectivamente. Suplemento de ferro profilático
em crianças em aleitamento materno exclusivo foi recomendado por 32,3%, em prematuros por 91,5%, em
lactentes em uso de fórmulas modificadas por 39,6% e em uso de fórmulas não enriquecidas com ferro por
97,1%. Há dificuldades no diagnóstico, tratamento e profilaxia da anemia ferropriva entre pediatras. 

Palavras chave: anemia ferropriva, conhecimentos, pediatras 



CÓDIGO: SB0485 
TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DAS OPERÁRIAS DE DINOPONERA QUADRICEPS (FORMICIDAE, 
HYMENOPTERA) DURANTE O FORRAGEIO EM AMBIENTE NATURAL. 
ALUNO: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS (058.848.114-97) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15) 
CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (912.551.554-34) 

Resumo:  
 
        A sobrevivência de qualquer animal depende da sua eficiência na procura por alimento. Para os insetos
sociais, isso depende não apenas do próprio indivíduo, mas também dos outros que compõem a colônia. O
objetivo deste estudo é analisar a distribuição das operárias de Dinoponera quadiceps na área de caça em
ambiente natural. A pesquisa foi realizada na Floresta Nacional de Nísia Floresta, onde uma colônia foi
escolhida para observação. As operárias, previamente marcadas, foram seguidas desde a saída do ninho até
o seu retorno, sempre que possível, sendo empregadas, para registro dos comportamentos, as técnicas “focal 
time sampling" e todas as ocorrências. A cada 5 minutos uma bandeira foi colocada onde a formiga se
encontrava e, posteriormente, foram tomadas as medidas de distância e ângulo entre elas, obtendo-se, com 
esses dados, um desenho das rotas de forrageio das operárias observadas e as direções mais seguidas por
elas em suas rotas. A atividade mais realizada pelas operárias de Dinoponera quadriceps enquanto estão
fora do ninho é o forrageio, tendo cada uma delas uma área individual, que se mantém ao longo do tempo.
Quando se juntam as áreas individuais de forrageio de cada operária, é possível observar que praticamente
toda a região em volta do ninho é explorada, o que demonstra certa organização na distribuição das
operárias para um bom aproveitamento da área de caça, embora não se saiba ainda quais mecanismos estão
envolvidos nessa repartição espacial. 
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CÓDIGO: SB0486 
TÍTULO: MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EM PACIENTES OBESOS: CORRELAÇÃO COM O 
PERFIL LIPÍDICO 
ALUNO: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA JUNIOR (010.778.504-84) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
CO-AUTOR: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (108.993.267-73) 
CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 

Resumo:  
 
        Estudos confirmam a importância da distribuição da gordura corporal na etiologia dos distúrbios
metabólicos decorrentes da obesidade. A deposição de gordura na região abdominal caracteriza a obesidade
centralizada, considerada um fator de risco cardiovascular mais grave do que a obesidade generalizada,
além de também estar associada a outros problemas de saúde. O objetivo deste estudo é correlacionar a
distribuição da gordura abdominal com o Perfil Lipídico de pacientes obesos e não diabéticos, com faixa
etária entre 20 e 70 anos, atendidos no Laboratório Integrado de Análises Clínicas da Faculdade de
Farmácia da UFRN entre agosto e outubro de 2006. De todos os participantes (n=24) foi medido o peso, a
altura e as circunferências da cintura (CC) e do quadril (CQ), além de colhido amostras de sangue após
jejum de 12 horas. A média do Índice de Massa Corpórea (IMC) obtida foi de 34,0 ± 2,7 kg/m2. Em 100% 
dos participantes encontramos valores maiores que o ideal para a CC, mas somente 14 (58,3%) também
apresentaram valores aumentados para a Relação Cintura-Quadril (RCQ). Nestes 14 participantes foram 
observados valores séricos alterados de Colesterol Total, Triglicerídeos, LDL e HDL em 12 (85,7%), 9
(64,3%), 13 (92,9%) e 12 (85,7%) deles, respectivamente. Estes resultados, portanto, mostram uma íntima
associação entre a obesidade centralizada e alterações no Perfil Lipídico, enfatizando a necessidade de
conscientização da população para melhores hábitos de vida e de alimentação. 
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CÓDIGO: SB0487 
TÍTULO: IMPACTO DO DÉFICIT COGNITIVO NA SAÚDE E CAPACIDADE FUNCIONAL DA 
POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO OESTE DA CIDADE DO NATAL-RN 
ALUNO: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (054.941.714-18) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00) 

Resumo:  
 
        Objetivo Analisar o impacto do déficit cognitivo na saúde e capacidade funcional na população idosa
do Distrito Sanitário Oeste da Cidade do Natal-RN. Sujeitos e Métodos A amostra populacional foi
composta por idosos de ambos os sexos, residentes na região oeste do município de Natal e atendidos em
unidades de saúde locais. Para avaliação dos aspectos biológicos e de saúde física foi adotado o
Questionário Multidimensional para Estudos Comunitários na População Idosa – BOAS e para avaliação da 
cognição utilizou-se o Mini-Exame do Estado Mental. Resultados Foram avaliados 209 idosos (63 homens
e 146 mulheres) com baixo nível de escolaridade. A média do escore total do Mini-mental na amostra foi de 
19,4±4,3 pontos. Mediante análise multivariada (regressão logística), apenas a variável desempenho
cognitivo apresentou associação com a dependência para as atividades da vida diária. Conclusões:
Observou-se associação entre o nível de desempenho cognitivo e a capacidade para desenvolvimento das
atividades instrumentais da vida diária. 

Palavras chave: idoso, envelhecimento, déficit cognitivo, capacidade funcional 



CÓDIGO: SB0489 
TÍTULO: PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES OBESOS ATENDIDOS NO LABORATÓRIO 
INTEGRADO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UFRN 
ALUNO: BRUNA RAFAELA LOURENCO MIRANDA (108.993.267-73) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 
CO-AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA JUNIOR (010.778.504-84) 

Resumo:  
 
        O conceito de excesso de peso reúne indivíduos com sobrepeso (IMC de 25 à 29,9 kg/m2) e obesidade
(IMC ≥ 30 kg/m2). O excesso de peso e as dislipidemias são considerados graves fatores de risco para
doenças cardiovasculares ateroscleróticas, principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil e no
mundo. O objetivo deste estudo foi avaliar alterações do perfil lipídico de indivíduos não diabéticos e
obesos ou com sobrepeso. Entre agosto e outubro de 2006, pacientes atendidos no LIAC, com faixa etária
entre 20 e 70 anos, forneceram amostras de sangue, após jejum de 12 horas, para a realização de exames
bioquímicos de Colesterol Total, suas frações e Triglicerídeos. De acordo com o cálculo do Índice de Massa
Corpórea (IMC), dos 34 pacientes participantes do estudo (8 homens e 26 mulheres), 27 foram
considerados obesos (µIMC = 34,4 ± 3,1 kg/m2) e 7 com sobrepeso (µIMC = 28,3 ± 1,0 kg/m2). O Perfil 
Lipídico de todos os participantes (n=34) foi avaliado e algumas alterações foram observadas: 20 (58,8%)
pacientes apresentaram níveis elevados de Colesterol Total (VR < 200mg/dL); 22 (64,7%) níveis altos de
Triglicerídeos (VR < 150mg/dL); 30 (88,2%) obtiveram níveis baixos de HDL-C (VR > 60 mg/dL); e 26 
(76,5%) níveis também aumentados de LDL-C (VR < 100mg/dL). Contudo, verifica-se claramente uma 
correlação entre o excesso de peso e a alteração do Perfil Lipídico, reforçando a necessidade de cuidados
para evitar futuras complicações. 

Palavras chave: Obesidade centralizada, Perfil Lipídico, Medidas Antropométricas 



CÓDIGO: SB0490 
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO ESTILO DE VIDA NO PERFIL LIPÍDICO EM ESTUDANTES DE 
FARMÁCIA 
ALUNO: CAMILA UANNE RESENDE AVELINO (056.837.764-81) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 

Resumo:  
 
        Estudos sugerem que dentre os fatores de risco para doenças cardiovasculares, estão alguns hábitos
relacionados ao estilo de vida. Através da avaliação do Perfil Lipídico, alguns destes fatores podem ser
controlados. Nosso objetivo foi relacionar o Perfil Lipídico e os hábitos de vida de alunos de Farmácia da
UFRN. Entre abril e junho de 2007, 52 voluntários de ambos os sexos e com idade de 18 à 30 anos,
forneceram amostras de sangue, após jejum de 12 horas, para a realização de exames laboratoriais de
Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicerídeos. Através de questionários, todos foram avaliados quanto:
consumo e freqüência de bebida alcoólica e cigarro; prática e freqüência de atividade física; e hábitos
alimentares. De acordo com os relatos, observamos que 100% e 30,8% dos voluntários não consomem
cigarros e bebidas alcoólicas, respectivamente, mas que 59,6% não praticam nenhum tipo de atividade
física. Também foi visto que mais de 50% deles costumam comer frutas e verduras diariamente, apesar de
muitos também consumirem carne vermelha, fritura, massa e doce com freqüência. Para o Perfil Lipídico
obtivemos valores alterados de CT (n=8), HDL (n=26), LDL (n=22) e TG (n=5) com as seguintes médias
(mg/dL), respectivamente: 211,1±12,7; 34,1±3,5; 125,3±19,3; 210,9±42,2. Concluímos que o estilo de vida 
está relacionado aos valores séricos dos lipídios e a possíveis problemas cardiovasculares futuros,
ressaltando a importância de maiores incentivos para hábitos de vida saudáveis. 

Palavras chave: Perfil Lipídico, Hábitos de vida, Doenças Cardiovasculares 



CÓDIGO: SB0491 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM UNIVERSITÁRIOS 
ALUNO: VERONICA MEDEIROS DE AZEVEDO (063.756.394-84) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        As doenças cardiovasculares, secundárias à aterosclerose, contribuem significativamente como causa
de mortalidade e morbidade em todo mundo, com uma tendência a acometer pessoas mais jovens nos países
em desenvolvimento. A avaliação do Perfil Lipídico fornece subsídios para a prevenção dessas doenças e a
redução das elevadas taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório. Assim, este estudo objetiva
traçar o Perfil Lipídico de estudantes de Farmácia da UFRN. Foram avaliados 52 alunos de Farmácia, de
ambos os sexos e com faixa etária entre 18 e 30 anos, no período de abril a junho de 2007. Todos fizeram
jejum de 12 horas e com suas amostras de soro foram determinadas as concentrações séricas de Colesterol
Total, HDL-C, LDL-C e Triglicerídeos, através de kits da LABTEST® e com o auxílio do RA-50 
Chemistry Analyzer da AMES Ltda. Baseando-se nos valores de referência propostos pelas III DBSD, os
resultados demonstraram que 15,3% (n=8), 50,0% (n=26), 42,3% (n=22) e 9,6%(n=5) dos voluntários
apresentaram resultados alterados e que a média (em mg/Dl) de todos os valores foram de 160,1 ± 31,4, 
42,9 ± 11,6, 99,7 ± 27,1 e 87,1 ± 50,3 para Colesterol Total, HDL-C, LDL-C e Triglicerídeos, 
respectivamente. Contudo, podemos concluir que as investigações sobre dislipidemias em jovens merecem
importante atenção, à medida que as evidências da associação com a aterosclerose e a instalação precoce de
suas lesões se tornam cada vez mais consistentes. 

Palavras chave: Perfil Lipídico, Aterosclerose, Dislipidemias. 



CÓDIGO: SB0499 
TÍTULO: TEMPO RESPOSTA DE CALOS EMBRIOGÊNICOS DE DUAS VARIEDADES DE CANA-
DE-AÇÚCAR SUBMETIDOS A UM ESTRESSE SALINO 
ALUNO: ISABELE ARAGAO GOMES (062.396.494-57) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 
CO-AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50) 
CO-AUTOR: MARIA TEREZA FRANCO MARQUES (010.199.154-12) 

Resumo:  
 
        A salinidade é um dos fatores abióticos que interfere no ambiente, no desenvolvimento e na
produtividade das culturas. Na agricultura, uma das alternativas para contornar este problema é através da
obtenção de variantes somaclonais mais resistentes à salinidade por meio de uma seleção in vitro de calos
embriogênicos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi determinar o tempo resposta a exposição de
calos embriogênicos de cana-de-açúcar ao cloreto e sódio (NaCl), agente estressor utilizado para simular o
estresse salino. Calos embriogênicos das variedades RB 72454 e SP 813250 foram inoculados em meio de
regeneração MS na ausência (controle) e na presença de NaCl (100mM), permanecendo durante três
tempos de exposição: 5 (T1), 10 (T2) e 15 dias (T3). Logo em seguida, os calos foram subcultivados no
mesmo meio para regeneração sem adição de sal e, após 21 dias, foi analisado o aspecto dos calos (tipo e
coloração) e computados em percentual (%): os regenerados ou a taxa de conversão de calos em plântulas,
o número médio de plântulas por calos e a taxa de crescimento relativa dos calos, em relação ao controle.
Com relação aos caracteres acima avaliados e a partir dos resultados obtidos, conclui-se que 15 dias é o 
melhor tempo de exposição ao sal para se realizar a seleção in vitro de calos embriogênicos de cana-de-
açúcar. 

Palavras chave: cana-de-açúcar, estresse salino, calos embriogênicos 



CÓDIGO: SB0503 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE COMPOSTOS FENÓLICOS DE 
FEIJÃO 
ALUNO: TAIANA BRITO MENEZES (013.568.244-47) 
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (581.736.766-15) 
CO-AUTOR: THAISA MARIA SIMPLICIO LEMOS 

Resumo:  
 
        Os compostos fenólicos são antioxidantes não-nutrientes presentes em diversos alimentos, incluindo
feijões. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença e atividade antioxidante de compostos fenólicos de
feijões cozidos. Para tanto foram obtidos três extratos seqüenciais solúveis em acetona 80%, acetato de etila
e acetato de etila/metanol 20%, respectivamente, de feijão branco, verde e macassar cozidos. A atividade
antioxidante foi realizada em cinco diferentes concentrações de cada um dos extratos de cada variedade de
feijão em sistema β-caroteno/ácido linoléico. O teor de fenólicos totais foi determinado por
espectrofotometria. Foi verificado que as maiores atividades antioxidantes foram obtidas nas concentrações
mais elevadas, não havendo, de maneira geral, diferença significativa entre 600 μg e 800 μg nos três 
extratos das variedades de feijões cozidos. O extrato 2 apresentou a maior atividade antioxidante a 800 μg 
para os feijões branco (68,38%) e verde (62,15%) cozidos, enquanto para o feijão macassar cozido os
extratos 1 (58,04%) e 2 (60,41%) apresentaram as melhores atividades antioxidantes a 800 μg. O extrato 1 
dos feijões branco, verde e macassar cozidos apresentou o maior teor de fenólicos totais, sendo de 169,02;
79,02 e 39,14 mg/mL de extrato, respectivamente. De modo geral, a melhor atividade antioxidante e maior
teor de fenólicos totais foram encontrados no feijão branco cozido. 

Palavras chave: Atividade antioxidante, feijão, compostos fenólicos. 



CÓDIGO: SB0504 
TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE O LIQUEN PLANO E A INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE 
C 
ALUNO: RENATO CARVALHO DE AQUINO (010.906.654-58) 
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (323.816.114-87) 
CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (780.339.773-53) 
CO-AUTOR: ROGERIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (049.472.184-79) 

Resumo:  
 
        O objetivo desse estudo é pesquisar a presença do vírus da hepatite “C” em pacientes portadores de 
líquen plano oral. Desta forma, procura-se elucidar se há correlação entre essas duas condições patológicas. 
Para a amostra do presente trabalho serão selecionados 40 pacientes, dos quais o grupo de estudo será
constituído de 20 pacientes que apresentam lesões de líquen plano oral com diagnóstico clínico e
confirmado histologicamente, e outros 20 pacientes para o grupo controle, sendo estes sem nenhuma lesão
oral. Os pacientes serão atendidos na clínica da disciplina de Diagnóstico Oral do Departamaento de
Odontologia da UFRN por dois examinadores calibrados, sendo os dados anotados em uma ficha clínica,
contendo os dados referentes ao sexo, idade, cor da pele, bem como as características clínicas da lesão.
Ressalta-se que os pacientes serão informados sobre a pesquisa e estes devem assinar um termo de
consentimento livre esclarecido. Os pacientes que apresentarem lesão de líquen plano oral diagnosticada
clinicamente serão encaminhados para a disciplina de Cirurgia da mesma instituição para realização de
biópsia. As peças cirúrgicas serão analisadas no laboratório de Anatomia Patológica da Disciplina de
Patologia Oral da UFRN para confirmação do diagnóstico clínico. Todos os pacientes deverão realizar
exame anti-hepatite “C” (ELISA) para verificação da presença deste vírus, os quais realizarão este teste no
Departamento de Farmácia da UFRN. 

Palavras chave: Doenças dermatologicas, Líquen plano oral, hepatite "C" 



CÓDIGO: SB0505 
TÍTULO: O PAPEL POLÍTICO E SOCIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 
VISITANDO O GÊNERO MASCULINO 
ALUNO: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 

Resumo:  
 
        São objetos da pesquisa investigar a visão dos Agentes Comunitários de Saúde sobre suas funções
políticas e sociais relacionadas ao universo masculino; apreender suas representações sobre os papéis
sociais de homens e mulheres; suas dificuldades em lidar com a violência doméstica e com a falta de
participação dos homens no cuidado com a sua saúde e a da família. Tendo como parâmetros o mapa de
violência doméstica da delegacia de mulheres e do Centro de Referência da mulher cidadã – Natal/RN, 
selecionamos 10 agentes. Os dados coletados através de entrevista foram categorizados de acordo com os
objetivos propostos. Para as agentes suas funções estão limitadas aos problemas de saúde –“são tarefas 
determinadas”. Apenas uma reconhece as funções políticas e sociais do seu trabalho. Através da evocação
livre de palavra percebe-se a predominância da visão patriarcal dos papéis de homens e mulheres. Algumas
(30%) reconhecem que têm mulheres que gostam de apanhar ou que merecem apanhar. A dificuldade de
lidar com a violência doméstica está na percepção de que não deve se meter (50%) e não pode perder a
confiança (40%). Reconhecem que terminam aceitando a idéia de que os homens não cuidam da saúde,
assim como, que os serviços de saúde não têm atendimento especializado para eles, exceto o programa
HIPERDIA. Os resultados mostram a necessidade de capacitar agentes e serviços para atender aos homens
de forma integral e específica, desconstruindo modelos culturalmente determinados. 

Palavras chave: saúde do homem, papéis de gênero, agente comunitário de saúde 



CÓDIGO: SB0511 
TÍTULO: CÂNCER DE MAMA: ALTERAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTE EM 
HORMONIOTERAPIA 
ALUNO: KARLA VANESSA PIMENTA DE LIMA (053.681.334-56) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        O Tamoxifeno é o agente antiestrogênico não esteroidal, usado no tratamento de paciente com câncer
de mama, é o tratamento adjuvante sistêmico que se segue ao cirúrgico ou quimioterápico. O objetivo desse
estudo foi avaliar o efeito do Tamoxifeno no perfil lipídico, bem como, monitorar as funções hepáticas e
renais das pacientes portadoras de câncer de mama. Foram estudadas 30 pacientes submetidas à
hormonioterapia. Todas faziam uso de 20mg diários de Citrato de Tamoxifeno. O sangue foi coletado após
um jejum de 12 horas, em tubo sem anticoagulante e centrifugado a 1.500 rpm durante 10 minutos. O soro
foi utilizado para as dosagens de colesterol total, triglicérides, uréia, creatinina, AST, ALT e GGT
conforme as especificações do fabricante. Das pacientes estudadas 80% estão em Hormonioterapia. Para o
colesterol total as pacientes estudadas apresentaram valores de média de 180�52, HDL-c valores de 35�
10, LDL 102�52 e triglicérides valores de 210�46, todas as concentrações expressas em mg/dL. As
alterações apresentadas no perfil lipídico são provavelmente devido à própria doença, ou a utilização do
tamoxifeno por mais de 5 anos. No perfil hepático e renal não foram detectadas alterações significativas.
Diante dos resultados concluímos que o tamoxifeno pode promover aumento das lipoproteínas, favorecendo
o desenvolvimento de doenças cardivasculares, quadros de pancreatite e aterosclerose, sendo importante o
monitoramento dessas pacientes. 

Palavras chave: perfil lipídico, Tamoxifeno e hormonioterapia 



CÓDIGO: SB0512 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA DO RIO PRATAGY, MUNICÍPIO DE 
EXTREMOS, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: GALILEU PETRONILO DA SILVA DANTAS (038.427.984-82) 
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62) 
CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCOSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 

Resumo:  
 
        Os insetos aquáticos formam um importante componente do bentos de ecossistemas lóticos, e têm um
grande potencial para serem utilizados como bioindicadores. O objetivo do presente trabalho, foi fazer um
levantamento da entomofauna do rio Pratagy, que desemboca no oceano atlântico no município de
Extremoz (RN), e está localizado numa área de mata atlântica com ecossistemas associados, como tabuleiro
litorâneo e mata ciliar com dunas. As coletas foram realizadas no sedimento próximo à vegetação submersa
na margem do rio, durante os meses de Maio, junho e julho, com um amostrador de Súber e peneiras. A
identificação dos exemplares foi feita com o auxilio de um microscópio estereoscópio e chaves de
identificação especializadas. Foi coletado um total de 455 indivíduos, distribuídos em sete ordens, e dez
famílias: Coleóptera (Dytiscidae), Odonata (coenagrionidae e Libellulidae), Ephemeroptera
(Leptophlebiidae), Hemíptera (Notonectidae e Veliidae), Díptera (Simuliidae e chironomidae), Lepidóptera
(Pyralidae) e trichoptera (Hydroptilidae). A família Chironomidae foi a mais abundante em todas as
amostras, representando 83,2% do total de insetos coletados, e estavam distribuídos em três subfamílias,
Chironominae, Tanypodinae e Orthocladiinae, sendo chironominae o grupo dominante, uma vez que 84,7%
das larvas de chironomidae coletadas pertenciam a esta subfamília. Os resultados obtidos reforçam a grande
importância de Chironomidae nas comunidades bentônicas de ambientes lóticos. 

Palavras chave: Entomofauna, Chironomidae, Rio Pratagy (RN), Ecossistemas loticos. 



CÓDIGO: SB0516 
TÍTULO: PROTEÔMICA DE CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM: EXPRESSÃO PROTÉICA 
DIFERENCIAL APÓS TRATAMENTO COM PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 
ALUNO: DANIEL CHAVES DE LIMA (067.569.274-18) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: ANGELICA MARIA DE SOUSA LEAL (010.993.334-66) 
CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20) 
CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE (030.636.804-86) 

Resumo:  
 
        A Chromobacterium violaceum, cujo genoma foi seqüenciado, é conhecida por seu potencial
biológico. Ela produz a violaceína, a qual exibe atividade antimicrobiológica, antifúngica e antitumoral,
além de atividade antioxidante. Associado a este potencial biotecnológico, seu genoma mostrou a presença
de cerca de 40% de ORFs hipotéticas conservadas ou hipotéticas, indicando que parte de seus produtos
gênicos são desconhecido e sugerindo que exista novos genes com potencial biotecnológico. Esse trabalho
visa identificar novos genes relacionados ao reparo de DNA através da proteômica. Para tanto, a C.
violaceum CVT8 foi cultivada por 2 h na ausência e presença de concentrações crescentes de H2O2 e suas
proteínas foram extraídas, quantificadas (Bradford) e visualizadas em gel de 12% SDS-PAGE. O resultado 
mostrou que a partir da concentração de 2mM de H2O2 houve alterações no padrão de proteínas, com a
redução ou mobilização de uma banda protéica de cerca de 42 kDa, bem como o surgimento, com aumento
crescente na quantidade, de proteínas com peso molecular de 39 e 40,5 kDa. Este resultado sugere que
proteínas expressas em C. violaceum em condições normais estão sendo requeridas e/ou degradadas em
detrimento da síntese de novas proteínas. Esses dados apontam que uma nova condição fisiológica emerge
em função de inibir o efeito do peróxido sobre esse microrganismo. 

Palavras chave: PROTEÔMICA, C. VIOLACEUM, REPARO DE DNA 



CÓDIGO: SB0518 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE LESÕES BRANCAS DE ESMALTE: UM ESTUDO PROSPECTIVO 
ALUNO: BEATRIZ REGALADO GALVAO (053.406.654-29) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (398.172.704-59) 

Resumo:  
 
        Objetivo:Avaliar a situação atual de lesões incipientes de esmalte nas superfícies vestibulares de
incisivos superiores permanentes, diagnosticadas há 6 anos, sem intervenção clínica. Tipo de estudo:Coorte
prospectivo. Participantes e Método:42 estudantes de ambos os sexos da rede pública da cidade de
Natal/Brasil, entre 13 e 18 anos. A coleta de dados foi realizada por examinadores devidamente calibrados,
através de uma ficha clínica composta por dados de cárie dentária (CPO-s e ceo-s), higiene oral (IPV), 
condição gengival (ISG) e demográficos (sexo e idade). O exame executado foi do tipo tátil-visual. A 
tabulação e análise dos dados foram realizadas no software SPSS, onde foi utilizado o teste Qui-Quadrado e 
a análise de regressão logística múltipla. Resultados:A amostra final foi composta por 84 lesões de 42
indivíduos, com média de idade de 14,5 anos. Após 6 anos, 45 (54%) das lesões brancas progrediram para
um estágio mais avançado da doença cárie. Foi verificado que o CPO-S e ceo-s inicial (Oddsaj = 4,846; IC 
=1,325-17,715), bem como o ISG final (Oddsaj =3,536, IC=1,325- 17,715) são fatores prognósticos 
independentes na predição das lesões brancas de esmalte. Conclusão:O prognóstico das lesões incipientes
de esmalte mostrou-se desfavorável, possivelmente em função do baixo nível sócio-econômico da 
população estudada. 

Palavras chave: cárie dentária; estudo longitudinal 



CÓDIGO: SB0520 
TÍTULO: OBTENÇÃO DE CONSTRUÇÕES COM O GENE REPÓRTER GUS PARA ESTUDO DO 
PROMOTOR DO GENE TRXH2 (TIORREDOXINA) DE NICOTIANA TABACUM 
ALUNO: AMANDA LARISSA MARQUES DE MEDEIROS (047.268.674-74) 
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 
CO-AUTOR: TIARA SOUSA CABRAL (055.821.734-63) 

Resumo:  
 
        Tiorredoxinas (TRX´s) são oxido-redutases com baixo peso molecular presentes em todos os 
organismos e que apresentam sítio ativo característico WCGPC. Com a formação de um ditiol em seu sítio
ativo, essas proteínas tornam-se oxidadas quando doam hidrogênio para a ruptura das pontes dissulfeto em 
outras enzimas relacionadas a diferentes processos celulares, tais como fotossíntese e redução de
peroxirredoxinas. Em plantas, as tiorredoxinas foram classificadas de acordo com sua localização na célula
vegetal em citoplasmáticas, cloroplásticas e mitocondriais. A caracterização funcional das tiorredoxinas
citoplasmáticas em plantas está sendo realizada com diferentes abordagens, mas até o momento, nenhuma
proteína alvo foi descrita com evidências bioquímicas concretas. Neste trabalho, objetivou-se obter 
construções do tipo gene repórter gus para o estudo do promotor do gene de uma das tiorredoxinas
citoplasmáticas do tabaco, TRXH2. A estratégia técnica utilizada na obtenção das construções constituiu
em sub-clonar em vetor PRTL2, contendo o gene gus, três fragmentos do promotor (1800 pb, 700 pb, 370
pb) e em seguida transferir as construções completas para o vetor binário PBIB-Kan. Os clones obtidos 
após ligação e transformação de E. coli (DH5α) para amplificar os plasmídeos, contêm a construção nos
sítios SmaI e SalI do vetor binário confirmando a obtenção dos clones positivos. 
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Resumo:  
 
        O objetivo do trabalho foi o estudo de emulsões contendo óleo de Andiroba para uso tópico. Carapa
guianensis Aubl (Meliaceae) é uma planta medicinal encontrada em vários países. No Brasil, é conhecida
como Andiroba. O potencial da espécie está em suas sementes, que fornecem um óleo com propriedade
repelente, em especial sobre Aedes aegypti. As emulsões foram preparadas pelo Método de Inversão de
Fases (MIF) de acordo com uma planilha de EHL (4,3 a 16,7). Logo após, foram estocadas em duas
temperaturas (25ºC e 4ºC) e suas propriedades físico-químicas foram avaliadas pelo micro-emultócrito, 
através do preenchimento de 75% de um tubo capilar não-heparinizado, contendo cada emulsão, e 
colocados numa micro-centrífuga em 11.500 rpm, durante 10 minutos; e um estudo de estabilidade a longo
prazo, que avaliou o aspecto macroscópico, índice de cremagem e pH, nas emulsões estocadas durante 3, 5,
10, 15, 20, 30, 60, 90 dias. Na análise visual todas as emulsões apresentaram aspecto branco leitoso e
homogêneo. O pH das emulsões ficou na faixa de 4,3±0,5, e a condutividade média foi de 38,7�S/cm. No 
ensaio do micro-emultócrito, observou-se separação de fases para as emulsões com EHL ≤ 6,7. As
emulsões contendo óleo de Andiroba foram satisfatoriamente obtidas pelo MIF. Porém, apenas emulsões
preparadas com EHL na faixa de 16,7 a 7,7 parecem ser mais estáveis, comportamento típico para sistemas
O/A. 
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CÓDIGO: SB0524 
TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EXTRAÍDA DO 
CRUSTÁCEO ARTEMIA FRANCISCANA EM DACRON FERROMAGNÉTICO 
ALUNO: NERIVALDO CRISOSTOMO PEREIRA (053.821.584-44) 
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 

Resumo:  
 
        Diversas enzimas apresentam aplicações biotecnológicas, biomédicas, farmacêuticas e industriais, 
podendo ser utilizadas como biossensores, biorreatores, agentes terapêuticos, ferramenta para modernos
diagnósticos e como catalisador de reações químicas e bioquímicas. Entre os principais problemas em se
utilizar enzimas temos: dificuldade de sua separação do produto final, inativação pelo pH, temperatura e
solventes orgânicos. As enzimas imobilizadas reduzem alguns desses problemas. Uma beta-D-N-
acetilglucosaminidase, extraída do microcrustáceo Artemia franciscana e parcialmente isolada através de
fracionamento com sulfato de amônio seguido de cromatografia em gel filtração Bio Gel, foi imobilizada
em Dacron ferromagnético. Para se determinar as condições ótimas de catálise a enzima imobilizada foi
ensaiada em concentração saturante de substrato em diferentes tempos, pHs, na presença de íons e em
diferentes temperaturas. Para efeito de comparação a enzima solúvel foi submetida aos mesmos ensaios
enzimáticos. Quando comparada à forma solúvel a enzima imobilizada apresentou maior estabilidade frente
aos pH utilizados, às temperaturas. A atividade enzimática foi ativada na presença de alguns sais
inorgânicos, porém inibida pelo AgNO3. A enzima imobilizada pôde ser utilizada 10 vezes sem perda de
atividade. 
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CÓDIGO: SB0525 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA GLUTATIONA REDUZIDA COMO MARCADOR DO ESTRESSE 
OXIDATIVO 
ALUNO: MATHEUS AURELIO SILVA FREITAS (052.496.024-01) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        A glutationa (L-�-glutamil-L-cisteinilglicina) é um tripeptídeo contendo tiol, composto de cisteina, 
ácido glutâmico e glicina, envolvido na defesa celular antioxidante. Dado o papel da glutationa na proteção
contra o estresse oxidativo e detoxificação de xenobióticos, sua disponibilidade na forma reduzida (GSH) é
um fator chave na manutenção da saúde. Estando bem estabelecido que a diminuição da concentração de
GSH está associada com o envelhecimento e a patogênese de muitas doenças. Sendo assim, o objetivo
desse estudo é avaliar os níveis de glutationa reduzida (GSH) em universitários saudáveis, utilizando como
amostra o sangue total, a fim de posteriormente utilizar esse valor como parâmetro de comparação em
relação a indivíduos com alguma situação de estresse oxidativo. A metodologia empregada baseia-se na 
determinação espectrofotométrica a 412nm do produto formado após reação entre a glutationa reduzida e o
DTNB, o tiolato, que apresenta coloração amarelada. O resultado da análise em 34 universitários foi de
749,96 +/- 310,93 μmol/L, indicando a média do nível de glutationa reduzida (GSH) nos indivíduos
analisados. Dessa forma, conclui-se que a determinação dos níveis de glutationa reduzida é importante, pois
fornece um parâmetro de comparação para avaliar o estresse oxidativo. 
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CÓDIGO: SB0527 
TÍTULO: DINÂMICA DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO AÇUDE MARECHAL DUTRA 
(GARGALHEIRAS), ACARI, RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 
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Resumo:  
 
        O Açude Marechal Dutra (Gargalheiras) em Acari/RN, representa um importante reservatório de
abastecimento para a região do semi-árido brasileiro. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a
ecologia da comunidade fitoplanctônica e os fatores ambientais que influenciam na dinâmica destes
organismos. Foram analisados: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, nitrato,
amônio, orto-fosfato. A temperatura da água apresentou tipicamente águas tropicais, o pH variou dentro da
faixa alcalina, a condutividade foi elevada, principalmente durante o período chuvoso e os nutrientes
inorgânicos apresentaram-se moderados durante todo o estudo. O açude Marechal Dutra nos anos 2000-
2004 apresentou estado eutrófico, com significante florescimento de cianobactérias e ictiotoxinas. Neste
estudo (2005 – 2006), o Índice de Estado Trófico, de acordo com os parâmetros da OECD (1982)
caracterizou a barragem Marechal Dutra como mesotrófica, com maior diversidade fitoplanctônica e
redução na abundância de cianobactéria quando comparado aos anos anteriores. Com base nos dados
bióticos e abióticos, podemos concluir que o açude Marechal Dutra, Acari/RN, apresenta características de
ambiente perturbado, pelo fator de precipitação, que é evidenciado por baixas transparências, pela brusca
oscilação de condutividade elétrica, pelas concentrações moderadas de nutrientes e alternância entre a taxa
de abundância de cloroficeae/cianobactéria/diatomaceae. 
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CÓDIGO: SB0529 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR DE PACIENTES COM ATEROSCLEROSE 
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ALUNO: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (060.980.564-98) 
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Resumo:  
 
        O estudo teve como objetivo conhecer o padrão alimentar de pacientes com aterosclerose submetidos a
angioplastia e/ou cirurgia de revascularização(DAC) (n=22;47,8�7,2 anos, masculino) comparado com um 
grupo controle (n=19; 38,7�6,9 anos Trata-se de um estudo caso-controle realizado numa Unidade 
Hospitalar. Foi aplicado um questionário de freqüência alimentar adaptado ao foco do estudo. A dieta do
grupo DAC apresentou freqüência considerável de fatores aterogênicos. Antes da cirurgia o grupo DAC
consumia elevada quantidade de gorduras e reduzida de grãos integrais, além da predominância de carnes
vermelhas..Após a cirurgia houve uma mudança no padrão alimentar com redução do consumo de sal e
açúcar, introdução de peixe e aves e diminuição do consumo de alimentos calóricos. A dieta foi considerada
como um “provável” fator de risco da aterosclerose ressaltando que angioplastia e a revascularização
exercem impacto na mudança do padrão alimentar de pacientes com DAC. 

Palavras chave: aterosclerose; padrão - alimentar; fatores de riscos. 



CÓDIGO: SB0530 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA NO RESERVATÓRIO 
ITANS/RN, REGIÃO DO NORDESTE BRASILEIRO. 
ALUNO: RAFSON VARELA DOS SANTOS (056.325.554-45) 
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Resumo:  
 
        O presente estudo foi realizado no reservatório do Itans, situado no município de Caicó/ RN. É um
reservatório de fundamental importância para a população. O trabalho teve dois objetivos: 1) gerar
informações sobre a distribuição anual do fitoplâncton 2) monitorar a presença e abundância relativa de
cianobactérias tóxicas. As amostragens foram realizadas semanalmente para o período de estiagem e
chuvoso do ano 2006 incluindo fatores físico-químicos, tais como: pH, transparência, condutividade
elétrica e oxigênio dissolvido e nutriente inorgânico (ortofosfato, nitrato e amônio) e concentração
clorofila-a. As análises quali-quantitativas do fitoplâncton auxiliaram na avaliação da heterogeneidade
espacial e temporal da comunidade. Os resultados apresentaram presença abundante de três classes:
Bacilariofícea, Clorofícea e Cianofícea. A classe Cianofícea obteve maior representatividade em termos de
riquezas de espécies, sendo os táxons predominantes Anabaena sp, Cylindrospermopsis sp, Microcystis sp ,
Ocillatoria sp, durante o período de estiagem. Os fatores físico-químicos indicaram pH alcalino, altos 
valores de condutividade elétrica com média de 419 µScm-1 e altas concentrações de clorofila a. As 
concentrações médias de nitrato e ortofosfato oscilaram bruscamente no período de estudo devido ao fluxo
de nutriente alóctone com entrada por zona ripária. O estado trófico do reservatório para o período em
estudo foi classificado como mesotrófico quando comparado aos dados da OECD. 
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CÓDIGO: SB0532 
TÍTULO: MAGNESEMIA NO SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDOS 
ALUNO: FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS JUNIOR (054.709.964-92) 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho teve como objetivo determinar as concentrações de magnésio no sangue do cordão
umbilical de recém-nascidos cujas mães eram portadoras de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave e foram 
submetidas à terapia com sulfato de magnésio. Antes do parto, s mães foram informadas sobre a pesquisa e
preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram analisadas 30 amostras de sangue do
cordão umbilical quanto às concentrações séricas de magnésio, pelo método de Mann & Yoe. Os resultados
mostraram que as concentrações de magnésio apresentaram média e desvio padrão de 2,85±0,96 mg/dL e 
que se encontravam ligeiramente acima dos valores de referência do método. 
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CÓDIGO: SB0533 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA OCORRÊNCIA DA BOLACHA-DE-PRAIA MELLITA 
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Resumo:  
 
        A distribuição geográfica de bolachas-de-praia da espécie Mellita quinquiesperforata é bastante
extensa, podendo ser encontradas desde a costa de Massachusetts, Golfo do México e Brasil. O objetivo
deste trabalho foi estudar a distribuição de Mellita quinquiesperforata nas praias de Cotovelo e Genipabu,
no Estado do Rio Grande do Norte. Foram realizados três transectos de 10m de largura x 50m de
comprimento na praia de Cotovelo, e três transectos de 10m de largura x 14m de comprimento na praia de
Genipabu, os quais foram separados 5m um do outro. Os exemplares coletados foram analisados e
prontamente devolvidos ao ambiente natural. A análise dos resultados sugeriu uma maior adaptação de
Mellita quinquiesperforata à praia de Genipabu, a qual oferece condições mais favoráveis para o
desenvolvimento desses equinóides. Observou-se a existência de associações simbióticas envolvendo
Mellita quinquiesperforata e pequenos crustáceos, além de indícios de predação dos tecidos da referida
bolacha-de-praia. 
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CÓDIGO: SB0534 
TÍTULO: AVALIAÇÃO COMPARATIVA FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE IOGURTES 
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Resumo:  
 
        O leite bubalino apresenta qualidades nutricionais e melhor rendimento na produção de derivados
lácteos. Na produção de iogurte bubalino, observa-se vantagens comparando-o ao iogurte bovino, com 
textura mais firme. A pesquisa objetiva comparar o iogurte produzido com leite de búfala e vaca,
analisando parâmetros físico-químicos e sensoriais. Os iogurtes foram produzidos mediante adição de 5%
de sacarose ao leite, seguindo de pasteurização lenta a 90ºC/15 minutos, inoculação com cultura liofilizada 
(LYOFAST Y4,50B), adição de 3% de preparado de morango e incubação a 45ºC durante 270 e 300 
minutos para leite de búfala e vaca. Foram analisados pH e sólidos totais para os leites e análises de pH e
acidez para os iogurtes obtidos. A análise sensorial utilizando escala hedônica de nove pontos avaliou os
atributos aparência, odor, consistência e sabor. Os leites de búfala e vaca apresentaram pH 6,62 e 6,63 e
percentual de sólidos totais de 16,7% e 10,3%. O teor de sólidos ocasionou a formação do coágulo em
menor tempo no iogurte de búfala. Os iogurtes de búfala e vaca apresentaram pH 4,84 e 4,56 e acidez 95º e 
98,7º Dornic. E apresentaram índices de aceitação superiores a 70% em praticamente todos os itens, exceto
no iogurte bovino que foi rejeitado no quesito consistência (65,6%), onde o iogurte bubalino mostrou-se 
estatisticamente superior (p<0,05). Conclui-se que o iogurte bubalino é um produto tecnologicamente
viável e de elevada aceitação, quando comparado ao iogurte bovino. 
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TÍTULO: MAGNESEMIA EM GESTANTES PORTADORAS DE PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA 
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Resumo:  
 
        Foram determinadas concentrações de magnésio em amostras de sangue de 7 gestantes, com
diagnóstico de pré-eclâmpsia grave e eclampsia em terapia com sulfato de magnésio, na Unidade de 
Terapia Intensiva da Maternidade Escola Januário Cicco, no período de março a maio de 2007. As coletas
do sangue foram realizadas antes do início e após 2 horas da terapia. Essas pacientes foram informadas
sobre a pesquisa e preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os resultados mostraram que
as pacientes tinham uma idade média de 27 ± 6,7 anos e idade gestacional em média de 34 ± 4,9 semanas 
de gestação e predominância em primigestas (n=5). A pressão arterial máxima foi 160 ±16,3 e a mínima 
106 ± 14. Foi observado que a média do magnésio antes da terapia foi de 1,76 ±0,59 mg/dL e após 2 horas 
aumentou para 3,05±1,18 mg/dL. Aplicou-se o teste t para amostras pareadas o qual mostrou diferenças
estatísticas significantes entre as médias do magnésio (p<0,005) e uma forte correlação (r=0,9; p=0,001).
Após a análise dos dados conclui-se que concentrações de magnésio apresentam-se acima dos valores de 
referência após 2 horas do tratamento com sulfato de magnésio em gestantes com eclampsia e pré-
eclampsia. 
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CÓDIGO: SB0537 
TÍTULO: ESTRESSE OXIDATIVO EM UNIVERSITÁRIOS 
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ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        O desequilíbrio entre a formação e a remoção das Espécies Reativas do Oxigênio no organismo é
decorrente da diminuição dos antioxidantes endógenos ou do aumento da geração de espécies oxidantes,
levando a um estado designado estresse oxidativo. Diversos marcadores são utilizados como parâmetros de
avaliação do estresse oxidativo, entre eles: a glutationa reduzida (GSH), um antioxidante endógeno, as
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT’s), que são produtos de peroxidação lipídica, e a 
catalase, uma enzima antioxidante. Esse estudo tem como objetivo avaliar os parâmetros laboratoriais
citados acima em universitários saudáveis, a fim de usar esses valores como parâmetro de comparação em
relação a indivíduos com alguma situação de estresse oxidativo. Foram realizadas a determinação do GSH
no sangue total, das SRAT’s no plasma e da catalase nos eritrócitos, em 50 universitários, com idade entre
20 a 30 anos, através dos métodos espectrofotométricos, baseados nas metodologias propostas por
BEUTLER et al (1963), por DRAPER et al (1993) e por BEUTLER (1984). O resultado da média do GSH,
SRAT’s e CAT foram: 552,44 ± 260,8 µmol/L, 5,9 ± 0,9 µmol/L, 256,3 ± 71,7 U/mg Hb, respectivamente. 
Conclui-se que a avaliação desses parâmetros é importante, pois possibilita identificar situações onde
ocorra estresse oxidativo no organismo. 
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CÓDIGO: SB0539 
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Resumo:  
 
        este estudo teve como objetivo investigar a influência dos nutrientes (N e P) como fatores limitantes
do crescimento fitoplanctônico do reservatório Cruzeta. Um experimento utilizando quatro tratamentos foi
conduzido em sala de cultivo. O primeiro tratamento sem adição de nutrientes, o segundo com adição de
apenas fósforo, o terceiro com apenas nitrogênio e o quarto com adição associada de nitrogênio e fósforo. A
água foi coletada no reservatório Cruzeta e alocada em vinte garrafas plásticas onde os nutrientes foram
adicionados. A resposta da biomassa fitoplanctônica ao enriquecimento de nutrientes foi monitorada através
da medida das concentrações de clorofila-a no início e no final das incubações e a curva de crescimento
acompanhada através da leitura de clorofila-a in vivo e turbidez. Nossos resultados mostraram que o
nitrogênio é o nutriente limitante do crescimento fitoplanctônico do reservatório Cruzeta e portanto, a
prevenção da eutrofização artificial desse reservatório deve prever o controle do aporte do nitrogênio. 
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Resumo:  
 
        O estudo dos fatores de prognóstico no carcinoma epidermóide oral é uma busca constante dentro da
comunidade científica, uma vez que, essa neoplasia maligna é a mais comum dentre as que acometem a
cavidade oral, caracterizando-se por ter altos índices de morbidade. O objetivo desse estudo foi investigar a
existência de correlação entre a classificação clínica TNM, localização anatômica e prognóstico do
carcinoma epidermóide oral. Um total de 130 casos de carcinoma epidermóide oral foram selecionados do
arquivo do Hospital Dr. Luiz Antônio (Natal, Rio Grande do Norte, Brasil). Dados a cerca do estadiamento
clínico TNM, localização anatômica e sobrevida foram obtidos. O teste de correlação de Persons foi
aplicado para a análise estatística. Foi revelada uma correlação estatísticamente significante (p = 0.02) entre
o estadiamento clínico TNM e sobrevida, assim como, entre estadiamento clínico TNM e localização
anatômica no carcinoma epidermóide oral (p = 0.01). Nós concluímos que a classificação clínica TNM
apresentou correlação com a sobrevida e com os diferentes locais anatômicos, mostrando que essas
variáveis se constituem em importantes fatores de prognóstico no carcinoma epidermóide oral. 

Palavras chave: Carcinoma epidermóide oral, localização anatômica, Prognóstico. 
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Resumo:  
 
        As proteínas da matriz extracelular podem exercer importantes funções durante a invasão tumoral e a
membrana basal no carcinoma epidermóide oral. O objetivo desse trabalho foi avaliar a expressão da
membrana basal no carcinoma epidermóide oral correlacionando essa expressão com os escores
histológicos de malignidade, estágio clínico TNM e localização da lesão. A marcação histoquímica nas
margens mais invasivas da lesão em cortes de 3µm foram realizadas através da coloração pela 
Hematoxilina/Eosina (HE) e ácido periódico de Schiff (PAS) em 20 casos de carcinoma epidermóide oral.
O escore histológico de malignidade foi obtido através de valores (1-4) atribuído às caracteristicas 
histológicas de malignidade. A análise morfológica mostrou que o padrão de coloração pelo PAS da
membrana basal nos escores histológicos de alta malignidade (12 casos) foi descontínuo ou ausente,
enquanto que, nos casos de baixo escore de malignidade (08 casos), a expressão da membrana basal foi
continua. Além disso, observou-se que os altos escores histológicos de malignidade eram comuns em
pacientes com estágio clínico TNM III ou IV (12 pacientes) com as lesões localizadas, principalmente, em
língua (07 pacientes). Esses resultados altamente significantes indicam que as áreas mais invasivas podem
ser primariamente responsáveis pelo comportamento clínico do tumor e isso pode ser imprescindível para a
escolha da terapia para o carcinoma epidermóide oral. 

Palavras chave: Câncer oral; prognóstico; membrana basal 
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Resumo:  
 
        No desenvolvimento de produtos fitoterápicos, os extratos secos têm encontrado emprego satisfatório.
Os objetivos da operação de secagem têm sido a obtenção de intermediários tecnológicos com maior
concentração de constituintes químicos e com melhores características tecnológicas. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a influência de atmosfera úmida controlada sobre os extratos secos obtidos com o
emprego de vários adjuvantes. A solução extrativa de Psidium guajava foi secada utilizando um mini spray-
drier büchi. Os adjuvantes utilizados foram: Aerosil®, Avicel PH101® e Eudragit EPO®. Esta 
determinação foi realizada em atmosfera com 70% umidade relativa. Utilizou-se uma solução saturada de 
Iodeto de potássio para a criação da atmosfera desejada no interior de um dessecador. Amostras dos PSA
foram colocadas no dessecador e pesadas seqüencialmente durante 15 dias, para verificação do ganho de
umidade. As amostras obtidas sem adjuvantes mostraram-se mais higroscópicas enquanto que as amostras 
obtidas com adjuvantes mostraram-se menos higroscópicas independente dos adjuvantes utilizados. Este
estudo revela que o uso de adjuvantes é necessário para melhorar as propriedades tecnológicas do PSA de
Psidium guajava L. 
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Resumo:  
 
        Fucana é um termo utilizado para denominar uma família de polissacarídeos ricos em L-fucose 
sulfatada. Neste estudo extraímos polissacarídeos sulfatados da alga marrom Dictyota cervicornis por
digestão proteolítica, seguida por precipitação seqüencial em acetona, obtendo-se seis frações (F0.3, F0.5, 
F0.7, F1.0, F1.2 e F2.0). Os percentuais de açúcares variaram de 12,22% (F0.3) a 41,84% (F1.0). A
contaminação protéica foi baixa e o teor de sulfato variou de 2,78% (F0.3) a 20,08% (F2.0). Eletroforese
em gel de agarose mostrou que as frações cetônicas desta alga contêm principalmente três fucanas (fucana
A, B e C). Através de cromatografia descendente em papel demonstrou-se que todas as frações cetônicas 
são compostas essencialmente por fucose, xilose, glicose, galactose, manose e ácido glucurônico. A
atividade anticoagulante destas fucanas foi determinada através dos testes de aPPT e PT. No teste de PT as
frações não apresentaram atividade anticoagulante. Entretanto, todas as frações mostraram atividade
anticoagulante no teste de aPPT. As frações F0.3, F0.5, F0.7 e F1.0 conseguiram dobrar o tempo de
coagulação do teste a uma concentração de apenas 10ug, enquanto que a Clexane, uma heparina de baixo
peso molecular, age da mesma forma a uma concentração de 7,8ug. Os resultados mostraram que estas
frações apresentam fucanas heterogêneas (heterofucanas) com um importante potencial farmacológico
como agentes anticoagulantes. 
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CÓDIGO: SB0552 
TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE SOBREMESA LÁCTEA ELABORADA COM LEITES 
CAPRINO E BOVINO 
ALUNO: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (052.679.304-07) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 
CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES DE MEDEIROS (029.669.684-60) 
CO-AUTOR: BRUNO ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA (031.776.904-99) 
CO-AUTOR: IGOR MEDEIROS CLEMENTINO 

Resumo:  
 
        Considerando o valor nutricional e potencial tecnológico do leite de cabra e das frutas tropicais, a
presente pesquisa propõe a preparação de sobremesa láctea aerada tipo mousse preparada a partir de
iogurte, polpa de fruta, açúcar e gelatina. A pesquisa foi realizada em três etapas: 1.Inicialmente foi
padronizado o método de elaboração do iogurte de leite caprino; 2. Em seguida foi produzida sobremesa
láctea aerada sabor mangaba; 3. Finalmente a sobremesa mais aceita foi preparada utilizando iogurte
caprino e bovino e comparada em relação a suas características físico-químicas e sensoriais. Foram 
realizadas análise de pH, acidez, sólidos totais e açúcares das sobremesas produzidas, além de testes
sensoriais utilizando provadores não-treinados para avaliar os atributos aparência, odor, textura e sabor do
mousse lácteo pelo uso de escala hedônica de nove pontos. O procedimento de elaboração foi padronizado
com sucesso e o sabor que alcançou resultados mais elevados foi mangaba. O estudo comparativo das
sobremesas sabor mangaba elaboradas com leite caprino e bovino aponta para grande similaridade das duas
sobremesas, as quais alcançam valores elevados de aceitação em todos os quesitos sensoriais considerados.
Conclui-se que a produção de sobremesa láctea aerada é uma alternativa promissora de aproveitamento do
leite caprino. 
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Resumo:  
 
        Polissacarídeos sulfatados (PS) são polímeros encontrados principalmente em filos de animais e em
macroalgas marinhas. Em vegetais dulcícolas não há nenhum relato da presença de PS. Por isso, o nosso
trabalho teve como objetivo extrair polissacarídeos da raiz de Eichhornia crassipes (vegetal ducícola), bem
como determinar algumas caracteristicas químicas das frações polissacarídicas obtidas. Os PS foram
extraídos dos organismos por proteólise a 60ºC seguida por fracionamento com volumes crescentes de
acetona. Após esse procedimento, obteve-se 5 frações: F0.3, F0.5, F0.7, F0.9 e F1.1, que correspondem a 
79,9%, 6,8%, 9,8%, 2,7% e 0,8%, respectivamente, do total obtido. O teor de polissacarídeos foi
determinado pelo método fenol/ácido sulfúrico. Todas as frações apresentaram polissacarídeos em sua
constituição, a maior quantidade foi verificada na F0.7 (45,3%) e a menor na F1.1 (11,1%). Os
monossacarídeos constituintes das frações, identificados por cromatografia em papel, foram galactose,
glicose, xilose, manose e arabinose. A presença de PS foi observada por eletroforese em gel de agarose em
tampão PDA 0,05M pH 9,0, confirmando a presença de PS em todas as frações, exceto na F0.3. Os dados
aqui descritos mostram de forma inequívoca a presença de PS em plantas dulcícolas e este é o primeiro
relato da presença desses polímeros nesses vegetais. 
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Resumo:  
 
        As dermatomicoses são infecções que atingem pele, pêlos e unhas, bem como mucosas e zonas
cutâneo-mucosas. São causadas por fungos queratinofílicos ou não, tendo como principais agentes os 
dermatófitos, um grupo especializado de fungos queratinofílicos, pertencentes aos gêneros
Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton; e leveduras, embora possam ser ocasionadas por agentes
oportunistas, como Fusarium spp., Natrassia spp. e outros. Os objetivos do trabalho são estudar a freqüência
das dermatomicoses e os agentes etiológicos em pacientes atendidos no Hospital Giselda Trigueiro em
Natal. De Janeiro de 2006 a junho de 2007, as amostras foram coletadas, através da raspagem das lesões e
remoção dos pêlos, após desinfecção com álcool a 70%, e submetidas ao exame direto e cultura. De 309
pacientes avaliados, foram obtidas 407 amostras e destas 169 (41,5%) foram positivas. Quanto às espécies
identificadas, 57,4% eram leveduras e 42,6% dermatófitos. O dermatófito mais isolado foi T. tonsurans
(44,4%) e a levedura foi C. não albicans (52,6%). Quanto ao local das lesões, os dermatófitos foram
observados mais freqüentemente na pele (63,9%) e as leveduras foram mais encontradas nas unhas
(86,6%). Nossos dados atestam a importância da validação laboratorial das dermatomicoses, no sentido de
orientar a conduta terapêutica. 
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Resumo:  
 
        As atividades clínicas dos estudantes da área de saúde pressupõem um contato entre os mesmos e seus
pacientes, expondo-os à contaminação e transmissão de doenças através de suas indumentárias 
contaminadas. Nesse sentido, este estudo objetivou o isolamento de Staphylococcus spp. presentes nas
batas de estudantes da área de saúde, bem como a verificação da suscetibilidade a antimicrobianos, através
de antibiograma (CLSI, 2005). Participaram do estudo 40 estudantes de Odontologia e Fisioterapia da UNP,
os quais tiveram analisadas as regiões do pulso, gola e bolso de suas batas. Foram isolados Staphylococcus
spp. em 77,5% (n=31) das batas dos estudantes analisados, sendo o pulso o local de maior contaminação.
Evidenciou-se a presença de S. aureus em apenas 15% (n=6) das batas e Staphylococcus coagulase-
negativos (SCN) em 77,5% (n=31). As cepas de S.aureus isoladas mostraram-se, em sua maioria, 
resistentes à penicilina e eritromicina, sendo sensíveis às demais classes de antibióticos testados. Os SCN
submetidos ao antibiograma mostraram-se sensíveis a maioria dos antibióticos testados. Diante do exposto,
pode-se inferir que é elevada a presença de Staphylococcus spp. nos jalecos de estudantes da área de saúde
e que locais de freqüente contato, como o pulso, estão sujeitos a uma maior contaminação por bactérias
deste gênero. Especificamente, a ocorrência de S. aureus nos jalecos foi pouco expressiva, demonstrando os
mesmos um perfil de sensibilidade elevada. 

Palavras chave: Staphylococcus spp.; Antibióticos; Estudantes da área de saúde 



CÓDIGO: SB0558 
TÍTULO: CONDIÇÕES DE HIGIENE DA COMERCIALIZAÇÃO DE COMIDA DE RUA EM NATAL-
RN 
ALUNO: GABRIELA MAFRA DANTAS (014.042.694-95) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 
CO-AUTOR: ALINE MOREIRA PORTELLA DE MELO (012.210.384-00) 
CO-AUTOR: STELA ANTAS URBANO (058.280.804-90) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho objetiva mostrar um retrato das características sociais, econômicas e sanitárias do
comércio de comida de rua em Natal com ênfase nas condições higiênico-sanitárias dos pontos de venda 
dos alimentos. Foram estudados 28 (vinte e oito) pontos de comercialização, distribuídos aleatoriamente na
cidade durante maio de 2007. Para a obtenção de informações fez-se uso de um questionário e de 
fotografias dos estabelecimentos analisados. Foram considerados o tipo de alimento comercializado, as
condições higiênico-sanitárias dos utensílios e do manipulador de alimentos, bem como a localização do 
ponto, o armazenamento dos ingredientes utilizados e o destino do lixo produzido. Em todos os aspectos
analisados foram obtidos resultados insatisfatórios, concluindo-se que certas práticas básicas de higiene 
necessárias para a comercialização de alimentos não são postas em prática, principalmente no que diz
respeito à manipulação dos alimentos, higiene pessoal dos manipuladores e adequação de equipamentos e
instalações. Para tanto se faz necessária a adoção de normas sanitárias adequadas para regularizar a venda
desses produtos e a oferta de cursos gratuitos de capacitação aos vendedores. 

Palavras chave: Comida de rua, higiene, comercialização de alimentos. 



CÓDIGO: SB0564 
TÍTULO: PROJETO NOVA DESCOBERTA - SUBPROJETO PAZQUETE 
ALUNO: MARNIA MARINA DA COSTA BARBOSA (014.278.184-36) 
ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

Resumo:  
 
        O objetivo do Instituto Ayrton Senna é criar soluções em educação para contribuir no enfrentamento
dos desafios sociais de nosso país, onde essa educação é proporcionada através dos esportes. Então, nada
como o Basquete, com todo o seu trabalho dinâmico e coletivo, para contribuir na educação desses jovens e
crianças, que farão no futuro um país melhor. Com a predominância do pilar “Aprender a Conviver”, 
trabalhamos dentro desse pilar as competências: Interação, Convívio em grupo e Convívio com a vitória e a
derrota, onde é convivendo que se aprende a conviver, e este é um desafio presente por toda a vida da
pessoa, dos grupos sociais e da própria sociedade como um todo. Então, através do subprojeto Pazquete,
passamos sempre a não violência entre eles, mas sim o respeito e a paz uns com os outros. Com
treinamentos e jogos, proporcionamos aos educandos a não violência, o rápido raciocínio e a cooperação
dentro do grupo; através das apresentações das regras dos princípios do basquete. Assim, garantimos que
todos possam expressar-se enquanto crianças e jovens com direito de opinar e de serem ouvidos; e
conscientizamo-os o trabalho em equipe, onde os alunos deverão ser levados a refletir sobre o papel de cada 
um dentro do jogo e de como esses papéis irá se unir para formar a equipe. 
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Resumo:  
 
        O adenoma pleomórfico é a neoplasia de glândula salivar mais prevalente, exibindo curso clínico
indolente e variada histomorfologia, decorrente, principalmente, das interações entre as células neoplásicas
e a matriz extracelular. Objetivando compreender melhor estas interações, o presente trabalho avaliou e
comparou a expressão imuno-histoquímica da MMP-7 e MMP-26 em 12 casos de adenomas pleomórficos 
de glândulas salivares menores. Todos os casos analisados exibiram marcação intensa para ambas as
MMPs, tanto em células luminais, quanto não luminais e independentemente do tipo de estroma tumoral,
sendo a MMP-7 mais imunomarcada que a -26. Não se verificou diferença de imunorreatividade das MMPs
entre os diferentes padrões histológicos neoplásicos. Esta marcante expressão das matrilisinas nos casos de
adenomas pleomórficos estudados é um achado fortemente sugestivo do envolvimento destas proteínas no
desenvolvimento desta neoplasia. 
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Resumo:  
 
        Foi comparada a expressão das integrinas, a2b1 e a5b1 em 14 casos de adenoma pleomórfico (AP) de
glândula salivar maior e 14, em menor e 10 casos de carcinoma adenóide cístico (CAC) e investigado se
havia diferenças na expressão destas integrinas entre os subtipos histopatológicos do CAC. Utilizou-se a 
técnica imuno-histoquímica analisando a localização e intensidade de expressão. Os 2 grupos de APs foram
reunidos para fazer uma comparação entre os 2 tumores. Houve diferença estatística significativa
(p<0,0001) para a a2b1 entre os 2 tumores, com expressão mais forte em APs. Para a integrina a5b1 foi
impossível a realização de testes, porém, houve uma tendência da mesma ser mais intensamente expressa
no AP. Para análise comparativa, os CACs foram subdivididos em 2 grupos: sólido e tubular/cribriforme.
Não houve diferença estatística para a integrina a2b1; quanto à a3b1 e a5b1 não foi possível a realização do
testes, porém verificou-se tendência para os casos sólidos apresentarem expressão ausente ou reduzida para 
as integrinas avaliadas. Concluiu-se que a reduzida expressão da a2b1 nos CACs pode estar relacionada
com a menor diferenciação celular deste tumor e é possível que a reduzida expressão da a5b1, possa estar
implicada em seu comportamento mais agressivo. Sugere-se que a ausência e/ou redução da expressão 
destas integrinas nos casos do subtipo sólido possa desempenhar algum papel na patogênese e no
comportamento mais agressivo deste subtipo tumoral. 
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TÍTULO: CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE LINGUA E LÁBIO INFERIOR-PERFIL DO 
INFILTRADO INFLAMATÓRIO 
ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (009.063.074-22) 
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20) 
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 
CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 

Resumo:  
 
        A progressão do carcinoma epidermóide (CE) oral parece sofrer influência de fatores relacionados ao
hospedeiro, como a resposta imunológica, sendo o infiltrado inflamatório um dos parâmetros utilizados na
gradação histológica de malignidade. Este estudo pretende realizar um estudo morfológico de gradação de
malignidade em CEs de língua e lábio inferior, e analisar a imunidade local nesses CEs, através da imuno-
histoquímica, comparando a imunomarcação em ambas as localizações, com a intensidade de infiltrado
inflamatório no front de invasão e com a presença ou não de metástase. Os resultados parciais mostraram
que 56,66% de CEs de língua e 35% de lábio inferior foram graduados em alto grau de malignidade.
Quanto ao infiltrado inflamatório, 30% dos CEs de língua foram enquadrados na categoria escasso/ausente,
enquanto no lábio inferior esse percentual foi de 5%. Concluiu-se que o CE de língua apresenta uma maior 
agressividade e um pior prognóstico do que o CE de lábio inferior. 

Palavras chave: Carcinoma epidermóide; Infiltrado inflamatório; imuno-histoquímica 



CÓDIGO: SB0571 
TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DE C-KIT EM CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO DE GLÂNDULA 
SALIVAR 
ALUNO: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (013.594.494-50) 
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 
CO-AUTOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA (780.339.773-53) 
CO-AUTOR: ROBERTA BARROSO CAVALCANTE (445.810.503-59) 
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 

Resumo:  
 
        Este estudo pretende analisar a expressão do C-KIT nos diferentes subtipos histológicos em 15 casos 
de carcinoma adenóide cístico (CAC), através de estudos morfológico e imuno-histoquímico, visando 
contribuir com mais conhecimentos que possibilitem a aplicação de novos potenciais terapêuticos. Os
resultados parciais revelaram que dos 15 casos, 13,3% eram do subtipo tubular, 13,3% cribriformes, 13,3%
tubular/cribriforme e 60,1% sólidos. Apenas 2 tumores sólidos apresentaram invasão perineural. Um desses
possuía ainda invasão para o osso adjacente e mitoses atípicas. As atipias celulares e as mitoses atípicas
foram vistas em outros 2 casos sólidos. Concluiu-se que os CACs sólidos tendem a ser menos diferenciados 
e suas células apresentam atipia celular e/ou mitoses, mais comumente. Além disso, tendem a ser mais
agressivos e invadem com maior frequência as estruturas circunjacentes à lesão. Tais características podem
contribuir para que os CACs sólidos tenham um prognóstico mais sombrio. 

Palavras chave: Carcinoma adenóide cístico; C-KIT; Imuno-histoquímica; Morfologia 



CÓDIGO: SB0572 
TÍTULO: ESTUDO DE POSSÍVEIS MUTAÇÕES NOS GENES DA E-CADERINA E DA BETA-
CATENINA E SUA RELAÇÃO COM A EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DESTAS 
PROTEÍNAS EM ADENOMA PLEOMÓRFICO E CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO 
ALUNO: MARILIA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA (059.205.474-80) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 
CO-AUTOR: ROBERTA BARROSO CAVALCANTE (445.810.503-59) 
CO-AUTOR: HEVIO FREITAS DE LUCENA (336.525.204-59) 
CO-AUTOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 

Resumo:  
 
        Para melhor compreender o comportamento biológico do adenoma pleomórfico (AP) e carcinoma
adenóide cístico (CAC) este estudo propõe investigar alterações da expressão imuno-histoquímica da E-
caderina e B-catenina nestas lesões e se as mesmas desempenham algum papel no desenvolvimento do AP
e CAC, além dos possíveis efeitos desta expressão na diferenciação tumoral, metástase e invasão neoplásica
do CAC. Os resultados parciais se referem aos achados morfológicos do material corado pela técnica H/E.
Nos 21 casos de AP observou-se arranjos de células epiteliais e mioepiteliais em ninhos, cordões, lençõis,
estruturas ductiformes e estromas variados coexistindo na mesma lesão, sendo o estroma mixomatoso e o
hialino os mais freqüentes. Dos 18 casos de CAC, 2 eram do subtipo cribiforme/tubular, 4 cribiforme, 4
tubular e 8 sólido. Apenas 2 CACs apresentaram invasão perineural, 2 invadiram o tecido ósseo e 2 o tecido
muscular. Conclui-se, que esses resultados são compatíveis com os da literatura 

Palavras chave: carcinoma adenóide cístico, adenoma pleomórfico 



CÓDIGO: SB0573 
TÍTULO: TIREOIDE: UMA GLÂNDULA FUNDAMENTAL PARA O ORGANISMO. 
ALUNO: MARIA DAS GRACAS LOPES CAMARA (065.630.224-05) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        Os hormônios tireoideanos são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de vários órgãos e
tecidos. O objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil tireoideano de mulheres atendidas no
LIAC/UFRN. Foi realizado um estudo com 568 pacientes no período de 2004 a 2007. Observou-se que a 
média das idades foi de 44±14 e até 25% (Q25) possuíam 35 anos de idade e até 75% (Q75) 54 anos .Para
as concentrações de TSH, verificou-se média e mediana de 1,74 e 1,1 mUI/mL respectivamente. As
pacientes apresentaram até 25% (Q25) e 75% (Q75) de valores de TSH de 0,7 e 2,2 mUI/mL,
respectivamente .No T3 observou-se que as pacientes apresentaram valores médios e mediana de 129,42 e
98,3 ng/dL, mostrando diferença entre os valores de média e mediana, ocasionando uma distribuição
heterogênea dos dados. Observamos que 25% (Q25) das pacientes apresentaram valores de T3 de 78,9
ng/dL e 75% (Q75) delas, valores de 157,9 ng/dL. Para as concentrações de T4 observamos valores de
média e mediana de 6,56 e 5,4 mg/dL, respectivamente. As pacientes apresentavam, até 25% (Q25), valores
de T4 de 4,1 mg/dL e, até 75% (Q75), valores de 8,4 mg / dL , acima dos valores de referência. Pode-se 
concluir que a maioria das pacientes que procuraram o LIAC era para controle ou rotina e que 75% (Q75)
apresentaram um início de hipertireoidismo, mostrando assim a importância de realizar exames periódicos
que avaliem a função tireoideana. 

Palavras chave: Horm. tireoideanos;gland. tireoide;câncer;LIAC;hipertireodismo. 



CÓDIGO: SB0575 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE FITOPLACTÔNICA DO RESERVATÓRIO DE 
CRUZETA/RN 
ALUNO: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-15) 
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 
CO-AUTOR: FABIANA RODRIGUES DE ARRUDA CAMARA (034.230.544-17) 
CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO (050.093.504-16) 

Resumo:  
 
        O objetivo do estudo do fitoplanctôn e fatores abióticos do açude Cruzeta, RN, Brasil situado na região
semi-árida tem finalidade de monitoramento já que o mesmo abastece a cidade e também e fonte de pesca e
pequenas culturas de alimentos, durante o período de agosto de 2006 a junho de 2007. Foram analisados:
pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, nitrato, amônio, ortofosfato, clorofila-a, 
contagem e identificação da comunidade fitoplanctônica. As análises dos fatores abióticos se realizaram in
situ com auxílio de Kit multiparâmetro. Os resultados revelaram alta diversidade fitoplanctônica em seis
classes: Chlorophyceae , Cyanophyceae , Bacillariophyceae , Dinophyceae , Chrysophyceae e
Euglenophyceae . Chlorophyceae dominaram durante o período de estudo. Houve uma pré-dominância das 
espécies clorofíceas tais como Cosmarium sp, Pandorina sp, Staurastrum sp, Oocystis sp devido ao
aproveitamento dos nutrientes disponíveis. O açude de Cruzeta pode ser classificado como um ambiente
mesotrófico, devido a alta concentração dos nutrientes e da alta condutividade elétrica. 

Palavras chave: Fitoplancton, microlgas, monitoramento, reservatório. 



CÓDIGO: SB0576 
TÍTULO: ESPÉCIES MAIS FREQUENTES DE LEVEDURAS, ISOLADAS DE PONTA DE CATÉTER 
E SONDAS URINÁRIAS RETIRADAS EM CRIANÇAS INTERNADAS NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA DO HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES–NATAL/RN. 
ALUNO: FERNANDA JANAINA SILVA ARAUJO (011.876.574-41) 
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 
CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 
CO-AUTOR: RENATO MELO TORRES (065.553.534-90) 

Resumo:  
 
        A presença de espécies de leveduras, tais como Candida albicans, não albicans e outras leveduras
emergentes em pacientes infantis, internados em UTIs, tem sido foco de estudos epidemiológicos
importantes para o diagnóstico dos processos suspeitos de leveduroses invasivas ao longo do internamento.
Este trabalho objetiva estudar a freqüência das espécies de leveduras implicadas nos casos de infecções
fúngicas em crianças internadas na UTI do Hospital Maria Alice Fernandes (HMAF),caracterizando a
biodiversidade destes organismos, e contribuindo para o estudo epidemiológico dos mesmos. Durante
Janeiro - Dezembro de 2006, um total de 690 pacientes pediátricos com enfermidades variadas foram
internados no HMAF, onde 155 deles desenvolveram quadros de sepses de origem bacteriana e por
leveduras. Destes, 26 (16,8%) desenvolveram infecções generalizadas por leveduras. Entre os isolados
caracterizamos a presença de 7 espécies de leveduras apresentando as seguintes freqüências de isolamento:
Candida albicans 9 (34,62%) amostras; Candida tropicalis, 7 (26,92%) amostras; Candida parapsilosis, 5
(19,23%) amostras ; Pichia anomala, 2 (7,69%) amostras; Candida lusitaniae, 1 (3,85%) amostra;
Rhodotorula glutinis, 1 (3,85%) amostra, e Pichia ohmeri, 1 (3,85%) amostra. Através do presente estudo,
concluímos ser Candida albicans a levedura de maior prevalência, além da presença de outras espécies
notificadas como emergentes, e ocupando lugar de destaque naquele ambiente nosocominal. 

Palavras chave: Cândida albicans;leveduras emergentes;ambiente nosocominal 



CÓDIGO: SB0582 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM PACIENTES COM 
DOENÇA RENAL: COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS. 
ALUNO: FLAVIA KAROLINI JACOME QUIRINO DE OLIVEIRA (059.594.064-11) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 
CO-AUTOR: CAROLINA ELISABETH SILVA XAVIER (010.852.414-08) 
CO-AUTOR: JULIANA LUZ RODRIGUES (068.961.014-90) 

Resumo:  
 
        A função renal é essencial para a manutenção da homeostasia do organismo, eliminando produtos de
excreção do metabolismo, mantendo a composição química constante do sangue e dos líquidos intracelular
e intersticial, através dos mecanismos de reabsorção e secreção, que caracterizam os rins como órgãos
excretores e também reguladores. Na rotina laboratorial, as determinações de creatinina sérica e clearance
de creatinina, têm sido empregadas como os principais marcadores para avaliar a filtração glomerular. Em
nosso meio utiliza-se freqüentemente o clearence de creatinina e a equação de Cockroft e Gault. O objetivo
desse estudo foi comparar os dois métodos de avaliação da taxa de filtração glomerular. Foram analisados
quanto ao clearance de creatinina convencional e o estimado segundo a fórmula de Cockcroft e Gault, 102
pacientes, na faixa etária de 5 a 88 anos, com doença renal, residentes no município de Caicó-RN, no 
período de janeiro a dezembro de 2006, sendo 17,6%(n=18) com tratamento de diálise e 82,4% (n=84) sem
diálise. A análise estatística pelo teste t de Student mostrou que há diferenças estatisticamente significativa
entre os resultados obtidos pelos dois métodos (p<0,05), mas que existe uma correlação forte entre os
métodos (r=0,88; p<0,0001). 

Palavras chave: Filtração glomerular; Clearance de creatinina: Métodos 



CÓDIGO: SB0583 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM THALASSOPHRYNE NATTERERI 
(BATRACHOIDIFORMES: BATRACHOIDIDAE) EM AREIA BRANCA – RN 
ALUNO: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 
CO-AUTOR: CLÓVIS COLTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 

Resumo:  
 
        A família Batrachoididae, pertencente à ordem Batrachoidiformes, inclui peixes principalmente
marinhos e venenosos encontrados nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Esta família é constituída por
cerca de 70 espécies distribuídas em 21 gêneros. Espécies do gênero Thalassophryne foram descritas para
regiões costeiras do Rio Grande do Norte, mais freqüentemente T. nattereri responsável por grande número
de acidentes envolvendo banhistas. Pouco se conhece sobre aspectos citogenéticos desta família. Neste
trabalho foi realizada a caracterização cromossômica da espécie T. nattereri coletada no estuário do rio
Apodi-Mossoró (n=10; 5 machos; 3 fêmeas e 2 juvenis), através da coloração convencional por Giemsa,
bandamento C e técnica de Ag-RONs. A espécie apresentou um valor diplóide modal com 2n=46 
cromossomos (8m+8sm+24st+6a; NF=86). Os sítios ribossomais são simples localizados em posição
telomérica em um par subtelocêntrico. Segmentos heterocromáticos estão localizados em regiões
pericentroméricas de alguns pares cromossômicos. Estes dados demonstram uma significativa diferença na
macroestrutura cariotípica desta espécie em relação à espécie irmã T. maculosa da costa Venezuelana
(12m+6sm+20st+8a; NF=84). Neste grupo as inversões pericêntricas, juntamente com fusões
robertsonianas, parecem ter desempenhado forte influência na evolução cariotípica deste gênero. 

Palavras chave: Citogenética de peixes; Batrachoididae; Thalassophryne 



CÓDIGO: SB0584 
TÍTULO: STEGASTES ROCASENSIS E S. SANCTIPAULI (PERCIFORMES, POMACENTRIDAE), 
UM CASO DE SINONÍMIA? 
ALUNO: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 
CO-AUTOR: CLEBER SANTOS GOMES (038.048.714-45) 
CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 

Resumo:  
 
        A família Pomacentridae inclui cerca de 28 gêneros e cerca de 33 espécies no gênero Stegastes, destas,
6 são endêmicas do Brasil, com 3 espécies costeiras (S. fuscus, S. variabilis, S. pictus) e 3 insulares (S.
trindadensis, S. rocasensis, S. sanctipauli). O grupo possui taxonomia e filogenética problemática, devido à
presença de complexos de espécies e padrões de colorido variados entre os indivíduos e populações de uma
mesma espécie. Hipóteses da ancestralidade das espécies insulares S. rocasensis e S. sanctipauli têm sido
proposta baseadas em marcadores morfológicos, citogenéticos e de DNA. O presente estudo teve por
objetivo obter o padrão cariotípico da espécie S. rocasensis e avaliar o potencial do mtDNA 16S para sua
utilização em estudos de filogenia no gênero Stegastes para cinco espécies, S. fuscus, S. variabilis, S.
pictus, S. rocasensis e S. sanctipauli, de ocorrência no litoral NE do Brasil. A espécie S. rocasensis
apresentou 2n=48 com uma fórmula cariotípica (22m + 22sm + 4a) e NF=92. Seqüências do gene
mitocondrial RNAr 16S foram submetidas aos programas PAUP e MEGA, visando análises filogenéticas.
Dados iniciais demonstraram um padrão coerente com as demais abordagens já utilizadas, inferindo S.
fuscus como a forma ancestral de S. rocasensis e S. sanctipauli. Uma aparente ausência de distinção S.
rocasensis e S. sanctipauli são indicativos de derivação recente entre estas formas insulares que ora se
encontram em um estágio incipiente de diferenciação. 

Palavras chave: Filogenia, mtDNA 16S, citogenética, Pomacentridae, Stegastes 



CÓDIGO: SB0586 
TÍTULO: VARIABILIDADE GENÉTICA EM GOIAMUM (CARDISOMA GUANHUMI) 
IDENTIFICADA ATRAVÉS DE MARCADORES RAPD 
ALUNO: LAYSE ARANHA MARINHO (061.207.404-81) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 
CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JUNIOR (008.397.824-03) 
CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 

Resumo:  
 
        Dentre os caranguejos da família Gecarcinidae, a espécie C. guanhumi, conhecida como goiamum está
altamente ameaçada pela super exploração de seus estoques naturais. No Rio Grande do Norte assim como
em outros estados do Norte e Nordeste do Brasil constituem fonte de renda importante das populações
ribeirinhas. Atualmente suas populações vêm sofrendo enormes estresses ambientais que vão desde a
poluição à devastação dos manguezais. Estudos morfológicos em populações de C. guanhumi do RN
demonstraram significativas diferenças entre elas, sugerindo estratificação populacional. Visando a analisar
a relação entre padrões fenotípicos população-específicos e sua correlação com a diversidade genética na
espécie, foram realizados análises da viabilidade do uso de marcadores RAPD em estudos populacionais. O
protopodito do 2º par de pereiópodos foi seccionado e fixado em etanol:metanol (1:1). O DNA foi extraído
através de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico. O DNA foi quantificado mediante comparação visual com
um padrão conhecido de 100ng. Um total de 19 primers decâmeros RAPD foram testados em protocolos de
amplificação. As bandas geradas variaram de 250 a 2000pb, sendo identificados 5 primers que
apresentaram bandas polimórficas de boa visualização. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que 
marcadores RAPD são potencialmente úteis na detecção das variações interpopulacionais em C. guanhumi
e assim permitirão propor melhores formas de manejo das áreas de ocorrência desta espécie. 

Palavras chave: Gecarcinidae, Cardisoma guanhumi, RAPD, marcadores moleculares 



CÓDIGO: SB0587 
TÍTULO: ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM SERRANÍDEOS (OSTEICHTHYES; PERCIFORMES) 
DO NE DO BRASIL: CEPHALOFOLIS FULVA E RYPTICUS BISTRISPINUS 
ALUNO: LIPE RENATO DANTAS MENDES (009.464.754-23) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 
CO-AUTOR: KARIN KURKJIAN (315.086.368-69) 
CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

Resumo:  
 
        Os ambientes recifais são de fundamental importância à manutenção da ictiofauna marinha, pois neles
concentram-se cerca de 4000 espécies de peixes. Estudos de maior complexidade são necessários para uma
melhor compreensão dos processos evolutivos de alguns desses grupos de peixes. Entre as famílias de
grande importância ecológica e econômica encontradas nestes ambientes está Serranidae, que possui cerca
de 62 gêneros e 449 spp. Suas espécies são conhecidas popularmente como garoupas. Estudos citogenéticos
prévios apontam um considerável grau de conservadorismo cromossômico neste grupo. No Brasil, pouco
ainda se conhece sobre aspectos cromossômicos desta família. Diante disso, o presente trabalho visou
caracterizar citogeneticamente as espécies Cephalofolis fulva (n=7) e Rypticus bistrispinus (n=6), coletados
no litoral do Rio Grande do Norte e Bahia, respectivamente, através de coloração convencional e Ag-
RONs. Ambas as espécies apresentaram um cariótipo composto por 48 cromossomos do tipo acrocêntrico
(NF=48) e sítios ribossomais localizados em um único par cromossômico em posição pericentromérica.
Estes resultados ampliam o caráter conservativo previamente apontado para a família. O porquê de formas
tão variadas (exofenótipo) não apresentarem variações cariotípicas conspícuas permanece em aberto.
Estudos em andamento usando outros marcadores citogenéticos (FISH, fluorocromos base-específicos) 
auxiliarão na identificação de microrrearranjos no complemento destas espécies. 

Palavras chave: Citogenética de peixes, Serranidae, Cephalopholis, Rypticus 



CÓDIGO: SB0588 
TÍTULO: PEIXES RECIFAIS MARINHOS: A DIVERSIDADE GENÉTICA DE CHROMIS 
MULTILINEATA (PERCIFORMES, POMACENTRIDAE) EXPOSTA POR MARCADORES RAPD 
ALUNO: INAILSON MARCIO COSTA DA CUNHA (009.053.784-07) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 
CO-AUTOR: CLÓVIS COLTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 
CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JUNIOR (008.397.824-03) 

Resumo:  
 
        A distribuição geográfica das espécies marinhas litorâneas confirma a existência da província
Brasileira, que inclui ainda as ilhas do Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Trindade e o Arquipélago de
São Pedro e São Paulo. Inexistem ainda informações sobre o grau de isolamento genético entre espécies
destas regiões insulares em relação ao litoral do Nordeste do Brasil. Visando compreender a conectividade
existente entre estas regiões elegeu-se para estudo a espécie pelágica recifal Chromis multilineata, comum a 
todos esses ambientes. Neste trabalho, exemplares desta espécie foram coletados no RN, BA, Fernando de
Noronha e Arquipélago de São Pedro e São Paulo. O DNA foi extraído utilizando-se 
fenol:clorofórmio:álcool isoamílico. O material foi então quantificado por comparação direta com uma
amostra de tamanho conhecido. Um total de oito primers decâmeros arbitrários foram testados como
potenciais marcadores RAPD para estudos populacionais em C. multilineata. A análise revelou a presença
de bandas monomórficas e um grande número de bandas polimórficas variando de 500 a 2000 pb. O primer
D5 não apresentou amplificação para o genoma da espécie, sendo que três dos primers apresentaram um
alto grau de polimorfismo. Estes resultados, somados a análises em curso com DNAmt indicam o potencial
de marcadores RAPD em análises populacionais desta espécie, o que possibilitará o seu uso em futuros
projetos de conservação genética nestas regiões. 

Palavras chave: Chromis multilineata, marcadores moleculares, peixes recifais, RAPD. 
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TÍTULO: IDADE DA MENARCA EM ADOLESCENTES BRASILEIRAS 
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ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 

Resumo:  
 
        Segundo a teoria energética, garotas que têm puberdade precoce estão em melhores condições
fisiológicas e energéticas, permitindo dedicar recursos à reprodução. Devido ao estresse induzir disfunção
reprodutiva, crianças que crescem em ambientes com mais suporte e estabilidade teriam sua puberdade
retardada, ao contrário daquelas que crescem em ambientes estressantes. O Bullying é tido como um fator
de estresse em crianças, porém não há relatos na literatura da influência deste tipo de estresse na menarca.
Investigamos a idade da menarca em função de estresse em adolescentes. Participaram estudantes meninas
de diferentes escolas do município do Natal-RN, entre 15 e 18 anos. O questionário foi respondido, após
autorização do responsável, individualmente. A média da idade da menarca foi 12 anos. Nas escalas de
estresse, 68% ficou acima da média e 27% na média. Os presentes dados ainda são insuficientes para inferir
qualquer conclusão, necessitando de mais coletas e análise de dados. 
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Resumo:  
 
        Os estuários são redutos ecológicos que constituem o habitat de várias espécies da fauna e da flora que
sobrevive e se reproduzem em águas salobras. A ocupação das áreas estuarinas de forma desorganizada e
sem planejamento, pode acarretar a destruição de florestas de manguezais e degradação do meio ambiente.
O lançamento de águas residuais sem tratamento pode ser responsável pela presença dos metais pesados em
estuários potiguares, sendo uma séria ameaça para saúde dos ecossistemas aquáticos O bjetivo desse
trabalho é determinar os metais Sn, Pb, Ni, Cd, Cr, Ba, Cu e Zn no filé cozido de tainha coletada nos
estuários de Curimataú, Galinhos/Guamaré, Piranhas/Açu, Potengi, Guaraíras/Papebas/Arês. A coleta de
tainha foi feita em julho/2004 nos municípios de Caiçara do Norte, Barra de Cunhaú, Macau, Redinha
(Natal), Baía Formosa, Patamé e Arês. A análise foi feita conforme descrito no compêndio de Normas
Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e a leitura por EAA, com cálculos para o resíduo seco. Os
resultados obtidos mostraram que os maiores teores foram para as amostras de Ba com 25,2 mg e Sn de
20,3 mg. As concentrações dos metais para as diferentes espécies da biota e para o homem podem tornar-se 
altamente tóxicas com os processos de biacumulação e biomagnificação. 
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Resumo:  
 
        Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação de glicosaminoglicanos, carboidratos
presentes em todos os organismos com organização tissular. O objetivo deste trabalho foi identificar e isolar
glicosidases e sulfatases existentes no músculo do caranguejo Ucides cordatus. Este tecido foi
homogeneizado utilizando tampão acetato de sódio 0,1M, pH 5,0 e centrifugados a 15.000 RPM, a 4ºC. Os 
extratos brutos foram utilizados para o fracionamento com sulfato de amônio em três etapas de saturação:
0-30%(FI); 30-50(FII) e 50-80%(FIII). As atividades enzimáticas foram identificadas utilizando-se os 
derivados do p-nitrofenil como substratos: sulfato, alfa-D-galactopiranosídeo, beta-D-glicopiranosídeo e 
alfa-D-glicopiranosídeo. A F-I foi submetida à cromatografia de troca iônica para a purificação da beta -D-
glicopiranosidase. No extrato bruto foram identificadas todas as atividades pesquisadas, mas a sulfatase e
alfa-D-glicosidase foram mais ativas. Maior atividade para beta-D-glicosidase foi identificada em FI. Esta 
foi submetida à cromatografia de troca iônica em DEAE-Biogel, mas o perfil protéico e de atividade foram 
indefinidos demonstrando que este sistema foi ineficaz na purificação da enzima. Os resultados também
mostram a necessidade de mudança nos métodos utilizados nas etapas de purificação a fim de isolar
algumas das enzimas identificadas e então estudar suas características estruturais e cinéticas. 
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Resumo:  
 
        No mundo a distribuição do câncer de próstata varia com a etnia, susceptibilidade genética e nutrição
(FOURNIER, 2004). Desse modo, há desigualdades na distribuição como, por exemplo, na China, onde a
taxa de incidência é de 2,9 por 100.000 homens, comparado a 107,8 e a 185,4 por 100.000 habitantes no
branco e negro americanos, respectivamente (KLASSEN, PLATZ, 2006). Já no Brasil, o neoplasma
prostático é a quarta causa de morte. O INCA (Instituto Nacional do Câncer) estimou que em 2006, 47.280
novos casos de câncer prostático ocorreram e que em 2002 houve mais 7.870 óbitos, confirmando o ritmo
de crescimento acelerado, que de 1979 a 1999 foi de 139% (THULER et al., 2002). É objetivo desse
trabalho realizar uma revisão sistemática sobre o perfil epidemiológico do adenocarcinoma prostático no
mundo. Para isso, foi realizada uma busca na base de dados PUBMED utilizando as palavras-chaves 
“prostatic cancer”, “epidemiology”, “world”, foram considerados aqueles cujo acesso ao periódico era livre
aos textos completos de 1995 a 2007. Utilizou-se como critério de exclusão, os estudos realizados 
exclusivamente em animais. Foram coletadas as seguintes variáveis: autor(es), ano, objetivo, metodologia e
conclusões. Foram relatados 10 artigos. A revisão sistemática permitiu verificar que o câncer de próstata é o
sexto mais incidente tumor do mundo, o terceiro mais comum em homens e o mais comum tumor entre
homens na Europa, América do Norte e em partes da África. 
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Resumo:  
 
        O objetivo desse estudo foi observar a freqüência de eosinófilos na primeira urina da manhã de
pacientes que apresentaram leucocitúria na análise microscópica. Foram coradas, pela coloração de Hansel,
35 amostras de sedimento urinário e os resultados mostraram que 31,4% apresentaram eosinofilúria positiva
e 68,6% negativa. Os casos positivos foram encontrados em pacientes com Nefrite Lúpica, Infecção do
Trato Urinário e Glomerulonefrite Difusa Aguda. A média e desvio padrão de eosinófilos por paciente foi 1
� 2,28 (400X). A pesquisa de eosinófilos na urina poderá ser um fator importante. A eosinofilúria pode
refletir uma resposta inflamatória não específica, mas a sua investigação tem sido associada a várias
situações clínicas que comprometem os rins e o trato urinário e poderá auxiliar no diagnóstico diferencial
das nefrites. 
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Resumo:  
 
        A automedicação pode ser definida como o uso de medicamentos sem o consentimento médico. Sabe-
se que de maneira perigosa esta prática vem se tornando cada vez mais comum entre a população . Tendo
em vista esta problemática, o objetivo do presente estudo foi avaliar entre os estudantes dos cursos de
Medicina, Enfermagem, Farmácia e Odontologia da UFRN a prática da automedicação. Foi realizado um
questionário-entrevista com 627 estudantes, sendo 65% do sexo feminino e 35% masculino, entre 18-29 
anos. Constatou-se que em caso de problemas de saúde, 56% procuram um médico, 37% se automedicam e
7% tomam remédio caseiro. Quando inferidos sobre o uso de fármacos nas últimas três semanas, 63%
afirmaram positivamente, sendo que 47% fizeram uso da automedicação. Dentre os entrevistados, os do
sexo feminino foram os que mais fizeram uso de fármacos sob consulta médica e os do sexo masculino se
mostraram mais adeptos à automedicação. Não houve diferença significante no tocante ao curso que mais
faz uso da automedicação. No entanto os alunos de farmácia e medicina se mostraram mais adeptos à
prática. Quando questionados sobre a concordância com a prática , 91,5% responderam não concordar, fato
que contrasta com a atitude de 37% que afirmavam que se automedicavam. O presente estudo vem alertar
para o perigo que a população enfrenta com a automedicação tendo em vista que alunos de cursos da área
de saúde mesmo sabendo dos riscos de tal prática a realizam corriqueiramente. 
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Resumo:  
 
        Diante de um mundo tão competitivo, discorrer sobre as virtudes na vida não só do profissional
médico, mas das profissões em geral não é uma tarefa fácil. Tendo em vista essa realidade, o presente
trabalho teve por objetivo identificar entre estudantes de medicina e profissionais e/ou estudantes de
diversas áreas, as virtudes mais relevantes para o bom exercício da profissão médica. Foi aplicado um
questionário-entrevista no qual o entrevistado deveria escolher três das virtudes elencadas no mesmo, bem
como classificá-las por ordem de importância. Foram entrevistadas 145 pessoas de ambos os sexos, de
modo que 73 eram alunos do curso de Medicina da UFRN (42,5% do sexo feminino e 57,5% masculino) e
72 eram alunos de outros cursos da mesma instituição e/ou profissionais de diversas áreas (54,2% do sexo
feminino e 46,8% masculino). As três virtudes eleitas pelos estudantes de Medicina foram: Prudência (20,
1%), Humildade (18,7%) e Amor (17,4%).Para o outro grupo temos: Humildade (18,1%), Amor (17,1%) e
Prudência (14,4%). Em relação à importância destas para os entrevistados, ambos os grupos consideraram o
amor como essencial para o bom desenvolvimento profissional. Dentre as questionadas como segunda
opção, vemos a prudência sobressair entre os estudantes de medicina (23,3%) e a humildade entre os
demais entrevistados (23,6%). Tais achados vêm nortear e respaldar o novo Projeto Político Pedagógico do
Curso de Medicina que visa humanização da prática médica. 
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Resumo:  
 
        O presente trabalho descreve as variações espaciais e temporais do fitoplâncton em função do impacto
ambiental no açude Santa Cruz do Trairi, localizado no município de Santa Cruz, RN. As amostras das
águas superficiais do açude foram coletadas no período de 2006-2007. Foram registrados oxigênio 
dissolvido, pH, temperatura, condutividade elétrica, salinidade, transparência, orto-fosfato, nitrato, amônio, 
clorofila-a e realizada a contagem e identificação da comunidade fitoplânctonica. A temperatura da água
durante o período seco foi de 28 °C e para o período chuvoso de 26,5 ºC, tendo como média 27,2 °C, o pH 
apresentou valores para o período de chuva de 6,7 e para o período seco de 7,5, tendo como média 7,09, a
salinidade apresentou uniforme, com valor de 0,8 psu, a condutividade foi elevada com média de 1324
μScm-1. O nitrato variou entre 0,00 mgL-1 e 0,77 mgL-1, tendo como média 0,0 mgL-1, a amônia variou 
entre 0,018 mgL-1 e 0,15 mgL-1, tendo como média 0,056 mgL-1 e o ortofosfato durante todo o estudo 
manteve suas concentrações bem baixas. As concentrações de clorofila-a durante o período chuvoso foi de 
5,2 mgL-1 e no período seco 7,2 mgL-1, sendo a média de 6,2 mgL-1. O estado trófico indicou o ambiente 
como oligotrófico, considerando o fósforo total, a clorofila a e a transparência da água. As microalgas mais
abundantes foram as espécies Cylindrospermopsis raciborskii, Surirella sp e Navícula sp pertencentes das
classes Cianobacteria e Diatomácea. 

Palavras chave: Fitoplâncton, Açude e Impacto Ambiental 



CÓDIGO: SB0617 
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOPATOLÓGICO DE LESÕES FIBRO-
ÓSSEAS DOS OSSOS GNÁTICOS 
ALUNO: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (061.611.414-18) 
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (016.087.894-20) 
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO W. NONAKA (027.819.324-26) 
CO-AUTOR: CLARISSA FAVERO DEMEDA 

Resumo:  
 
        As lesões fibro-ósseas constituem um grupo diverso de processos patológicos, caracterizados pela 
substituição do osso normal por tecido fibroso contendo produto mineralizado, de aspecto osteóide ou
cementóide. Tendo em vista as grandes similaridades histopatológicas destas lesões, o presente estudo se
propôs a analisar os principais achados clínicos e radiográficos em uma série de casos de fibromas
ossificantes centrais (FOCs), displasias fibrosas (DFs) e fibromas ossificantes juvenis (FOJs) dos ossos
maxilares. Constatou-se predileção pelo sexo feminino, com 66,7% dos FOCs em mandíbula, 69,2% das 
DFs em maxila e 100% dos FOJs em mandíbula. Radiograficamente, exibiram predominantemente um
misto radiolúcido e radiopaco ou apenas radiopaca, sendo todos os casos de FOCs lesões circunscritas e
todos os espécimes de DFs sem limites radiográficos precisos. Em relação aos FOJs, uma lesão se
apresentou circunscrita sem bordo esclerótico e outra se demonstrou difusa. 
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Resumo:  
 
        O farmacêutico é um profissional da saúde, cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes ao 
âmbito profissional farmacêutico, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde pública e, ainda, todas
as ações de educação dirigidas à comunidade na promoção da saúde (Resolução Nº 417 de 29 de setembro 
de 2004 - Código de Ética da Profissão Farmacêutica). De acordo com o que preconiza o código de ética, o
objetivo do trabalho foi a avaliação preliminar da percepção dos usuários de medicamentos, quanto a
presença do farmacêutico em farmácias comunitárias na cidade de Natal-RN. A avaliação foi feita por 
entrevista utilizando-se questionário aprovado pelo Comitê de Ética do HUOL (054/06). A amostra colhida
de 21 questionários foi caracterizada por 87,7% de pacientes do sexo feminino e 14,3% do sexo masculino,
cuja faixa etária, em sua maioria, é de acima de 50 anos e a renda de até 3 salários mínimos em 39,8% dos
casos. Dentre os entrevistados, 35% tiveram contato com farmacêuticos de farmácias comunitárias, porém
14,3% afirmaram que as orientações recebidas durante esse contato não se deram de forma clara. Observou-
se que dentre os que receberam orientação, 57,14% possuíam nível de escolaridade de até o 1° grau. Desse
modo, os dados sugerem alguma relação entre o grau de escolaridade dos usuários e as informações
fornecidas pelo profissional farmacêutico em farmácias comunitárias. 
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Resumo:  
 
        Tiorredoxinas são oxidoredutases, presentes em todos os organismos. A formação de um ditiol no seu
sítio ativo as tornam ativas quando doam hidrogênio para a ruptura de pontes dissulfetos em outras
enzimas. Em plantas, elas são codificadas por genes nucleares e estão envolvidas em diferentes processos
celulares. Neste trabalho o objetivo foi identificar a resposta de tiorredoxinas ao estresse salino. As
estratégias envolveram análise in silico de genes de tiorredoxinas em bancos de EST’s cujas bibliotecas 
tenham sido obtidas em condições de estresse, detecção do gene repórter GUS em plantas transgênicas e do
gene TRXh1 por RT-PCR, e estudo de crescimento. Sementes transgênicas foram germinadas em meio MS,
sendo selecionadas plântulas heterozigotas; essas foram transferidas para meios contendo diferentes
concentrações de NaCl (0mM, 50mM, 100mM e 200mM). A análise in silico foi feita através de
alinhamentos usando o programa BLAST em bancos de ESTs de plantas no NCBI, através do ClustalW; as
seqüências protéicas foram traduzidas no programa GenScan. As bibliotecas resultantes apresentaram
seqüências de ESTs homologas a TRXh1 em diferentes condições de estresse. O resultado obtido através do
ensaio gus mostrou um aumento visível da expressão gênica com o aumento da concentração de sal. Estes
resultados sugerem uma resposta especifica da tiorredoxina h1 em condição de estresse salino o que
também é evidenciado pela análise in silico dos clones homólogos nas condições estresse. 
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Resumo:  
 
        O pinhão manso (Jatropha curcas L.) tornou-se importante alvo biotecnológico com a expansão no
setor de biocombustíveis, e está sendo considerada uma excelente opção para a região Nordeste,
principalmente para o semi-árido. É uma oleaginosa, pertencente à família das Euforbiáceas, viável para a
produção de óleo de boa qualidade para o programa de biodiesel. Apesar de candidata na produção de
biomassa para biocombustíveis, há pouca informação na literatura técnico-científica sobre esta planta. Em 
relação à produção, algumas análises indicam uma produtividade de até 8 ton/ha. Estresses bióticos e
abióticos podem provocar flutuações na produtividade. Considerando que as plantas respondem a estresses
ambientais com alterações no padrão de proteínas, o objetivo deste trabalho foi analisar o perfil protéico de
extratos de folhas, caules e raízes de plantas de pinhão manso. As plantas foram cultivadas em vasos até
atingirem o estágio trifoliar, e em seguida, foram congeladas e seus tecidos macerados com auxílio de N2
líquido. As proteínas foram extraídas por precipitação em acetona gelada contendo 2-beta-mercaptoetanol 
0,07% e TCA 10% por 2 h. Posteriormente, as proteínas foram solubilizadas em uréia 7M, DTT 25mM,
glicerol 10% e Triton X-100 0,1% e submetidas à análise por SDS-PAGE. Os extratos dos três tecidos 
apresentaram proteínas com massas moleculares variando entre 60 e 10 kDa, sendo uma banda protéica de
aproximadamente 40 kDa detectada nos extratos dos três tecidos. 

Palavras chave: Pinhão manso, biocombustíveis e perfil protéico. 



CÓDIGO: SB0631 
TÍTULO: REGULARIDADE DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E QUALIDADE DE VIDA EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 
ALUNO: ALINE BRAGA GALVAO SILVEIRA (052.500.274-07) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (603.366.414-00) 
CO-AUTOR: CAROLINE ASSUNCAO RODRIGUES (058.044.894-02) 
CO-AUTOR: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO 

Resumo:  
 
        A regularidade dos ritmos sociais de um indivíduo pode ser importante para seu bem-estar, 
interferindo na sua qualidade de vida. O objetivo do estudo foi avaliar a variação temporal das atividades
diárias e a qualidade de vida em pacientes de AVC. Participaram do estudo 37 pacientes (58 ± 7,9 anos) e 
21 indivíduos saudáveis (51 ± 5,9 anos). O Social Rhythm Metric (SRM) foi utilizado para avaliar a
regularidade das atividades diárias. A qualidade de vida foi avaliada através do SF-36. O teste t de Student 
para amostras independentes e o teste de Qui-quadrado foram utilizados para verificar diferenças entre os 
pacientes e saudáveis. Os pacientes obtiveram média do SRM de 4,83 (± 0,99) e os saudáveis de 4,86 (±
1,05), sem diferença entre os grupos (p=0,06). O mesmo ocorreu com o INA, no qual não foi observada
diferença entre pacientes (55,62 ± 13,38) e saudáveis (57,29 ± 14,91) (p=0,64). As atividades sociais 
tiveram as menores freqüências de realização, principalmente a atividade de ir trabalhar, realizada por 28%
dos pacientes e 84% dos saudáveis. Quanto à qualidade de vida, os pacientes mostraram comprometimento
dos aspectos físicos (p=0,001), estado geral de saúde (p=0,001), aspectos sociais (p=0,001), aspectos
emocionais (p=0,003) e saúde mental (p=0,005). Os resultados indicam que pacientes que sofreram um
AVC não possuem alteração na regularidade das atividades diárias e que o comprometimento físico
apresentado por pacientes pode estar interferindo na qualidade de vida. 

Palavras chave: Acidente Vascular Cerebral, Sincronização, SRM, Qualidade de Vida 



CÓDIGO: SB0634 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS ALTERAÇÕES RENAL E HEPÁTICA CAUSADAS 
PELO USO CRÔNICO DE AMINOGLICOSÍDEO 
ALUNO: RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (055.030.454-16) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 
CO-AUTOR: ILANA JOZI PEREIRA DUTRA (013.604.754-86) 
CO-AUTOR: RENATO CESAR SOARES LINS (048.679.384-24) 
CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 

Resumo:  
 
        Os aminoglicosídeos são fármacos recomendados para infecções por bacilos Gram-negativos e 
Pseudomonas, tendo largo uso no SUS. O objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações renais e hepáticas
de ratos Wistar machos submetidos à terapia crônica com os aminoglicosídeos, mais especificamente a
Gentamicina. Os animais foram divididos em cinco grupos, sendo um para servir como controle e os outros
quatros (grupos 1, 2, 3 e 4) para a aplicação do fármaco citado. A administração em todos os ratos foi por
via intraperitoneal e injetada uma vez por dia. Cada grupo era formado por 05 ratos, totalizando 25, sendo
sacrificado um grupo por semana para a análise morfológica dos rins e do fígado. Depois de retirados, esses
órgãos foram medidos e pesados, além de se observar possíveis alterações macroscópicas. Com esses
dados, verificou-se que em todos os grupos, os rins e o fígado dos ratos não apresentaram diferença
significativa no peso e no tamanho. Porém, observou-se que todos os rins e fígados do grupo 4 e alguns do 
grupo 3, tinham a presença de grumos superficiais e eram mais esbranquiçados do que os do grupo
controle, características que não foram vistas nos órgãos dos grupos 1 e 2. As peças anatômicas estão sendo
processadas histologicamente pela coloração em HE e PAS para visualizar alterações celulares e na matriz
extracelular, assim como, através da técnica imunohistoquímica com anti-HNK-1 para comprovar a 
nefrotoxicidade e hepatotoxicidade observada macroscopicamente. 

Palavras chave: Gentamicina; morfologia; renal; hepático 



CÓDIGO: SB0638 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA PARCIAL DO EXTRATO RICO EM GLUCANAS 
OBTIDO DO FUNGO CARIPIA MONTAGNEI 
ALUNO: MARCUS RODRIGO MENEZES VIANNA DE SOUSA (069.305.444-18) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 

Resumo:  
 
        Os fungos são organismos eucariontes, heterótrofos e, em sua maioria, multicelulares. Sua parede
celular é rica em polissacarídeos do tipo glucanas que possuem diversas atividades biológicas e
farmacológicas. Este trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar parcialmente as propriedades
químicas do extrato do fungo Caripia montagnei. Este fungo foi coletado no Parque das Dunas de Natal e
submetido a um processo de secagem e extração. Realizou-se a dosagem de proteínas pelo método de 
Spector (1978), a composição centesimal (por métodos da AAOC) e a cromatografia descendente em papel.
Os resultados mostraram que o extrato do fungo em questão apresenta um teor de 1,3% de proteínas e uma
composição centesimal onde predomina os carboidratos (63,4%), seguido de lipídios, proteínas, fibras e
cinzas respectivamente de; 21,4%; 2,2%; 11,1% e 1,98%. A cromatografia revelou que os polissacarídeos
presentes no extrato são compostos por glicose. Mais análises são necessárias para elucidar a estrutura
química deste polissacarídeo, pois vários artigos afirmam que provavelmente as ações biológicas e
farmacológicas são explicadas através da estrutura química deste composto. 

Palavras chave: Fungo, Glucana, C. montagnei 



CÓDIGO: SB0639 
TÍTULO: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTAIS E FECAIS) DO RIACHO 
VERA CRUZ (VERA CRUZ/RN) 
ALUNO: CINTIA DE CASTRO COSTA (012.743.384-84) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-00) 
CO-AUTOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (020.326.048-17) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada no Riacho Vera Cruz mediante demandas
solicitadas pelo município ao projeto de extensão Trilhas Potiguares solicitando a revitalização do riacho.
Devido ao alto índice de crianças apresentando quadro de diarréias e vômitos, e o esgoto jogado in natura, a
céu aberto, no riacho, objetivamos por meio deste trabalho analisar a qualidade microbiológica da água
desse ambiente, utilizado principalmente pela população local para fins diversos. A classificação foi
realizada conforme os critérios estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 e 274/2000. As amostras
foram coletadas em frascos estéreis, durante cinco semanas consecutivas, sempre no mesmo ponto, nos
períodos de 26 de junho a 25 de julho de 2007. Após a coleta, foram conduzidas até o laboratório de
ecologia e microbiologia de microrganismos aquáticos (CB-UFRN) em caixas térmicas com gelo. A análise 
microbiológica das amostras foi realizada pelo método clássico de fermentação em tubos múltiplos,
determinando o número mais provável de coliformes totais e fecais em cada 100 mL de amostra (NMP/100
mL). Os resultados obtidos demonstraram que a água deste riacho encontra-se em condições impróprias 
para o consumo humano segundo a legislação acima referida. 

Palavras chave: Coliformes; Riacho Vera Cruz; Qualidade da Água; Análise da Água. 



CÓDIGO: SB0641 
TÍTULO: ESTUDO DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS GLOMERULARES CAUSADAS POR 
NEFROTOXICIDADE POR AMINOGLICOSÍDEOS 
ALUNO: FERNANDA MARQUES DE AZEVEDO (061.698.464-29) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 
CO-AUTOR: RAQUEL HELEN BRITO DE ARAUJO (064.492.954-57) 
CO-AUTOR: RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA (055.030.454-16) 

Resumo:  
 
        Os antibióticos aminoglicosídeos são os mais comumente antibióticos usados em todo o mundo no
tratamento de infecções bacterianas Gram-negativas. Porém os aminoglicosídeos induzem à
nefrotoxicidade em 10-20% dos casos terapêuticos. A nefrotoxicidade induzida por aminoglicosídeos é
caracterizada por baixos níveis de creatinina sérica, necrose tubular e destacada diminuição na filtração
glomerular e no coeficiente de ultrafiltração de ratos. Os mecanismos responsáveis pela nefrotoxiciddade
tubular por aminoglicosídeos têm sido intensamente investigados, mas a toxicidade glomerular tem
recebido pouca atenção. O principal objetivo dessa revisão é estabelecer uma visão atualizada das
alterações morfológicas nefróticas produzidas por aminoglicosídeos. Para isso, foi realizada uma busca na
base de dados PUBMED utilizando as palavras-chaves “aminoglycosides”, “Glomerular toxicity”, 
“Proliferation”, foram considerados aqueles cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos de 2000
a 2006. Utilizou-se como critério de exclusão, os estudos realizados exclusivamente em animais. Foram
coletadas as seguintes variáveis: autor(es), ano, objetivo, metodologia e conclusões. Foram relatados 15
artigos. A revisão sistemática permitiu verificar que as células mensagiais do glomérulo renal sofrem
alterações morfo-funcionais no tocante aos processos de contração, proliferação e apoptose com o uso 
crônico de aminoglicosideos, levando a uma desregulação do filtrado glomerular. 

Palavras chave: Morfologia renal; aminoglicosídeo; nefrotoxicidade 



CÓDIGO: SB0642 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA EM DUAS ESPÉCIES DE CICHLIDAE DA 
AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE 
ALUNO: RODRIGO XAVIER SOARES (013.896.194-86) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: CLÓVIS COUTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 
CO-AUTOR: KARIN KURKKJIAN (315.086.368-69) 
CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 

Resumo:  
 
        Entre os peixes alguns grupos têm recebido grande atenção seja por seus aspectos ecológicos,
econômicos ou evolutivos. Entre estes destaca-se a especiosa família Cichlidae, com mais de 1500 espécies.
Muitos dos seus representantes são utilizados na aquariofilia. Distribuem-se pelas Américas do Sul, do 
Norte, Central, África e Ásia. Estudos citogenéticos neste grupo são escassos, sobretudo em espécies das
Américas Central e do Norte, cujos padrões citogenéticos são praticamente desconhecidos. Neste trabalho
as espécies Aequidens rivulatus (n=5) e Herichthys carpintis (n=7), originárias, respectivamente, do México
e sul dos Estados Unidos, obtidas de importadores de peixes ornamentais foram analisadas
citogeneticamente através de coloração convencional, pelo Giemsa, técnica de Ag-NORs e bandamento C. 
A espécie A. rivulatus apresentou um valor diplóide modal de 2n=48, com fórmula cariotípica igual a
2m+10sm+24st+12a, NF=84. Nesta espécie, RONs simples estão localizadas no braço curto de um par
cromossômico de tamanho grande. H. carpintis exibiu um cariótipo composto por 2n=48, com
8m+14sm+26a e NF=70. As RONs múltiplas foram localizadas sobre dois pares cromossômicos em
posição telomérica. Os resultados obtidos indicam as inversões pericêntricas como o principal mecanismo
evolutivo dos ciclídeos e reforçam a idéia da existência de dois padrões cariotípicos distintos entre as
espécies sulamericanas (2n=48) e as africanas com valores diplóides menores (2n=44-46). 

Palavras chave: Aequidens, Cichlidae, Citogenética de peixes, Herichthys 



CÓDIGO: SB0647 
TÍTULO: DETECÇÃO DE TUBERCULOSE PULMONAR ATRAVÉS DAS BACILOSCOPIAS: 
ZIEHL-NIELSEN E TB-COLOR 
ALUNO: LUANDA BARBARA FERREIRA C DE SOUZA (050.934.344-93) 
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 
CO-AUTOR: FRANCILENE MARIA MOREIRA DE LIMA (047.206.744-37) 
CO-AUTOR: LORENA DIAS ALVES (062.613.484-64) 
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

Resumo:  
 
        A tuberculose (TB) é uma das patologias mais conhecidas da humanidade, e sempre espera condições
favoráveis para florescer. Há milhares de anos, é uma das doenças infecciosas que mais têm matado no
mundo, sendo um desafio em várias regiões. Estima-se que 1/3 da população mundial esteja infectada pelo 
Mycobacterium tuberculosis, e que cerca de 95% dos casos e 98% dos óbitos por TB ocorram em países em
desenvolvimento. O Brasil apresenta o maior número de casos de TB da América Latina (53,4 novos
casos/100.000hab.), sendo o 6º país do mundo com maior incidência dessa infecção. No Rio Grande do
Norte segundo o Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN), em 2004 registrou-se 1362 
casos novos, representando 71,2% do esperado. Este trabalho objetiva pesquisar novos casos de TB na
comunidade, trabalhando aspectos importantes como: transmissão, prevenção e tratamento. As amostras de
escarros coletadas foram oriundas de pacientes atendidos no Hospital Giselda Trigueiro. Sendo feita a
pesquisa bacteriológica direta através dos métodos de coloração Ziehl-Neelsen (ZN) e TB-color. 
Processaram-se 1087 amostras de escarro pelo método de coloração de ZN. Destas, 181 foram positivas e
906 negativas para BAAR. Dentre as 906 amostras negativas, 270 foram testadas pela técnica do TB-color, 
com 18 (6,7%) de positividade. Este estudo vem observando que a técnica de coloração TB-color, tem se 
mostrado mais sensível que o método de ZN para a pesquisa BAAR. 

Palavras chave: Tuberculose, M. tuberculosis, Baciloscopia, Ziehl-Neelsen e Tb-color 



CÓDIGO: SB0649 
TÍTULO: ESTUDO DE PARÂMETROS HEMATOLOGICOS EM OVINOS TRAÇADORES (OVIS 
ARIES) DE ACORDO COM A INFECÇÃO POR HAEMONCHUS SP., LAGES/RN, BRASIL. 
ALUNO: ALBEISA CLEYSE BATISTA FARIAS (036.748.574-56) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (323.086.984-20) 
CO-AUTOR: RIZIA MARIA DA SILVA (009.820.884-50) 

Resumo:  
 
        A criação de ovinos tornou-se uma atividade de grande importância econômica, destacando-se na 
região Nordeste. As infecções gastrointestinais por Haemonchus sp. afetam a produtividade dos animais,
fazendo-se necessário o estudo da situação destes para que haja a melhoria da sanidade dos rebanhos.
Sendo assim, este trabalho visou determinar a infecção pelo helminto Haemonchus sp. e sua relação com
parâmetros hematológicos. Mensalmente, no período de fevereiro de 2006 a abril de 2007, foram coletadas
fezes de dois ovinos da raça Santa Inês para contagem de ovos por grama (OPG) e realização de cultura de
larvas. Amostras de sangue destes animais colhidas com EDTA foram utilizadas para determinação do
hematócrito (Hto) por microhematócrito, dosagem de hemoglobina (Hb) por colorimetria e o número de
eritrócitos (Erit) por contagem manual em câmara de Neubauer. Larvas de Haemonchus sp. foram
predominantes nas culturas. O OPG variou de 0 a 16000, com maiores média nos meses de maio e junho de
2006. As médias dos parâmetros hematológicos foram: Hto - 34,89 (s= 5,2); Hb – 10,89 (s= 2,0); Erit –
11,79 (s= 2,05). A contagem de OPG apresentou relação com todos os parâmetros hematológicos estudados
e a presença de Haemonchus sp. Interferiu apenas no hematocrito. 

Palavras chave: Ovinos. Parâmetros hematológicos. Haemonchus 



CÓDIGO: SB0651 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICO DE DUAS ESPÉCIES DE CICHLIDAE DO LAGO 
MALAWI NO CONTINENTE AFRICANO 
ALUNO: CLEBER SANTOS GOMES (038.048.714-45) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER W FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 
CO-AUTOR: CLÓVIS COLTINHO DA MOTTA NETO (012.274.044-09) 
CO-AUTOR: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 

Resumo:  
 
        Os Cichlidae constituem um dos grupos de peixes mais diversificados da Ordem Perciformes. Suas
espécies são importantes modelos de estudos comportamentais e genéticos. Apesar das pesquisas realizadas
ainda persistem inúmeras questões sem resposta sobre a evolução desta família. Nos grandes lagos da
África, como o Malawi (> 500 spp) esta família submeteu-se a uma espetacular radiação, dando origem a 
mais de 1500 espécies, cujas relações filogenéticas permanecem pouco compreendidas. Neste trabalho as 
espécies Pseudotropheus socolofi (n=7) e Labeotropheus trewavasae (n=5), obtidas de importadores de
peixes, foram submetidas ás análises citogenéticas através da coloração convencional, por Giemsa, e
identificação de cístrons ribossomais através da impregnação por nitrato de prata (Ag-RONs). P. socolofi 
apresentou um valor diplóide modal de 2n=44 cromossomos (4m+8sm+12st+20a; NF=68). Os sítios Ag-
RONs estão localizados em mais de um par cromossômico, caracterizando marcações múltiplas. A espécie
L. trewavasae apresentou 2n=44 cromossomos (6m+10sm+10st+18a; NF=70). As RONs são simples
localizadas no braço curto de um par st de tamanho médio. Estes resultados somados aos já existentes
apóiam a idéia de que os ciclídeos africanos (2n=44) apresentam em média, um número diplóide menor que
os sulamericanos (2n=46-48). As similaridades cariotípicas encontradas nestas espécies refletem uma
origem monofilética comum com mudanças evolutivas relacionadas a eventos de inversões pericêntricas. 

Palavras chave: Citogenética de peixes, Ciclídeos, Perciformes 



CÓDIGO: SB0656 
TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE DA CATALASE EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS COMO 
PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO EM SITUAÇÕES DE ESTRESSE OXIDATIVO. 
ALUNO: SARAH RAQUEL FERREIRA DA SILVA (013.858.434-62) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        A catalase é uma enzima eritrocitária que cataliza a conversão do peróxido de hidrogênio (H2O2) em
água (H2O) e oxigênio (O2). Essa enzima participa do sistema antioxidante do organismo, pois em
situações de estresse oxidativo, onde são gerados alto número de espécies reativas do oxigênio (ROS), entre
elas, o peróxido de hidrogênio, a catalase atua na detoxificação desses agentes do organismo. Sendo assim,
o objetivo desse estudo é avaliar a atividade da catalase em universitários saudáveis, a fim de
posteriormente utilizar esse valor como parâmetro de comparação em relação a indivíduos com alguma
situação de estresse oxidativo. A metodologia empregada baseia-se na determinação espectrofotométrica a 
230nm da atividade da catalase em hemolisado empregando como substrato o H2O2.. O resultado da média
da atividade da catalase nos 44 indivíduos analisados foi 27,12 +/- 5,86 mmol/min*L. Dessa forma, 
conclui-se que a avaliação da atividade da catalase é importante, pois fornece um parâmetro de comparação
para avaliar a ação do mecanismo antioxidante do organismo em situações de estresse oxidativo. 

Palavras chave: ESTREESE OXIDATIVO, CATALASE 



CÓDIGO: SB0657 
TÍTULO: QUANDO E PORQUE DEVEMOS INVESTIGAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS COM 
SENSIBILIDADE INTERMEDIARIA À VANCOMICINA (VISA). 
ALUNO: FRANCILENE MARIA MOREIRA DE LIMA (047.206.744-37) 
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 
CO-AUTOR: ERMETON DUARTE DO NASCIMENTO (848.942.454-34) 
CO-AUTOR: LUANDA BARBARA FERREIRA C DE SOUZA (050.934.344-93) 
CO-AUTOR: LORENA DIAS ALVES (062.613.484-64) 

Resumo:  
 
        O Staphylococcus aureus é um agente isolado de infecções adquiridas no ambiente hospitalar e na
comunidade.Segundo a literatura, S. aureus com sensibilidade intermediaria à vancomicina (VISA),
sensibilidade heterogênea à vancomicina (hVISA) e a outros glicopeptídeos (hGISA) no Japão, EUA,
França, e Brasil.A resistência à vancomicina mostrou ser um evento raro, instável e induzida. Indivíduos
que não respondem a terapia, submetidos a tratamento prolongado com vancomicina e portam doenças
graves infectados por S. aureus Resistentes à Meticilina (MRSA), apresentam maior predisposição a
desenvolver infecções por essa bactéria. Devemos pesquisar nestes pacientes a possível presença de VISA.
O propósito deste projeto foi investigar resistência à vancomicina em cepas de MRSA coletadas de
hospitais da cidade de Natal-RN. A bactéria era cultivada em caldo BHI ("Brain Heart Infusion") a 35ºC 
por 24h. Após crescimento, suspensões eram feitas e comparadas à turvação 0,5 da escala de Mac Farland.
Distendia-se 100 µL dessa cultura em placas de ágar BHI, adicionado de 4 e 6 µg/mL de vancomicina e 
8µg/mL e teicoplamina, respectivamente. Incubadas em estufa a 35ºC observando-se o crescimento em até 
48h. Das 120 cepas testadas nenhuma apresentou crescimento em placas de BHI adicionadas de
vancomicina e/ou teicoplanina. Conclui-se que estas triagens devem ser realizadas como parte de um
programa de vigilância epidemiológica, para se detectar presença de VISA e prevenir sua disseminação. 

Palavras chave: Glicopeptídeos, heterorresistência, Staphylococcus aureus, VISA, MRSA 



CÓDIGO: SB0660 
TÍTULO: ESTUDO DA INFECÇÃO POR EIMEIRA SPP. DE OVINOS DE ACORDO COM A FAIXA 
ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE LAGES/RN 
ALUNO: CRISTINA LIMA DE MACEDO (053.656.374-88) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (323.086.984-20) 

Resumo:  
 
        A infecção de ovinos por Eimeria spp. representa um dos fatores mais significativos na diminuição da
produtividade do rebanho. A eimeriose tem sido um fator limitante para a criação desses animais em todo o
mundo. Diante disso o objetivo deste estudo foi monitorar a intensidade de oocistos de Eimeria spp. nas
diferentes faixas etárias de um rebanho. O rebanho foi dividido em três faixas etárias (A: 3-6 m; B: 7-12 m; 
C: >12 m), as coletas de fezes foram feitas diretamente do reto do animal, mensalmente, entre janeiro e
agosto de 2007. Em cada faixa etária foram colhidas amostras de um pool de 10 animais/vez. A técnica de
contagem de OPG foi utilizada com densidade específica (DE) 1200 e 1300. E a técnica de Wisconsin com
DE 1225. Pela técnica de OPG com DE 1200 as médias de ovos foram: 3-6 m - 344,4; 7-12 m- 588,9 e > 12 
m- 144,4. Com DE 1300: 3-6 m - 422,2; 7 -12 m - 422,2 e > 12 meses - 66,7. E pela técnica de Wisconsin 
as médias foram: 3-6 meses - 46,5; 7-12 m - 21,4 e > 12 meses - 8,9. Os dados analisados revelam a 
presença de oocistos de Eimeria spp. ao longo do período do estudo, sendo que a faixa etária de 7-12 meses 
apresentou maior intensidade para a contagem de OPG DE 1200 e DE 1300.O inverso foi observado na
faixa etária de animais maiores de 12 meses. E pela técnica de Wisconsin os maiores valores foram
encontrados na faixa etária de 3-6 meses. 

Palavras chave: Eimeira spp., ovinos, Lages 



CÓDIGO: SB0664 
TÍTULO: ESTUDO PARA PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÃO EXTRATIVA DE TURNERA 
ULMIFOLIA L.(TURNERACEAE) 
ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (938.543.233-87) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 
CO-AUTOR: INGRID MURIELLE F DE FIGUEIREDO (044.034.354-24) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi a preparação de uma solução extrativa de Turnera ulmifolia padronizada,
avaliando a influência de variáveis de processo tais como tempo de extração e concentração de planta e
líquido extrator sobre o rendimento da operação. Para tanto, inicialmente soluções aquosas foram
preparadas de acordo com um desenho fatorial do tipo 3^2 utilizando as seguintes variáveis de entrada: a
proporção da planta (2 e 5%), o tempo de extração (10 e 20 minutos) e a metodologia de extração (infusão e
decoccão). Como variável de resposta foi determinado o teor de flavonóides totais (TFT) das soluções
obtidas. A solução aquosa otimizada foi comparada com solução hidroaalcoólica (50 %, V/V) preparada
por maceração. De acordo com os resultados encontrados para o fatorial, a variável mais importante foi o
método de extração. Assim, a passagem de infusão para decocção praticamente dobrou a resposta (de 0,9
para 2,0 g%). Quando comparados com os macerados (24 horas), os decoctos não apresentaram diferença
significativa quanto ao TFT (2,2 g%). De uma forma geral, apesar do uso tradicional de água como líquido
extrator e infusão em preparados contendo T. ulmifolia, o emprego da decocção ou de maceração parecem
ser mais apropriadas ao desenvolvimento tecnológico da espécie, uma vez que também favorecem a
redução de mucilagem. 

Palavras chave: turnera, solução 



CÓDIGO: SB0666 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE DE LUZ SOBRE A DISCRIMINAÇÃO DE CORES DE 
CALLITHRIX JACCHUS 
ALUNO: PHELLIPE VASCONCELOS CAVALCANTI SIQUEIRA (052.740.944-81) 
ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA (819.021.401-25) 

Resumo:  
 
        A retina de primatas é composta de dois tipos básicos de fotorreceptores: os cones e os bastonetes; que
funcionam em condições de luminosidade diferentes. Estudos recentes com seres-humanos indicam que 
bastonetes e cones podem interagir a fim realçar a visão de cores em condições de intensidade de luz
intermediárias. Entretanto, esta interação não parece ser restrita aos seres humanos, sendo encontrada
também em macacos do Velho Mundo, que apresentam tricromatismo, e em macacos do Novo Mundo, que
apresentam polimorfismo visual. Assim como demonstrado para seres-humanos, é possível que a intrusão 
de bastonetes em Callithrix jacchus, lhe confira uma melhor visão de cores, uma vez que estas células estão
funcionais mesmo em condições de alta luminosidade (fotópicas). No entanto, a confirmação deste
fenômeno por indícios comportamentais ainda se faz necessária. Para se avaliar essa questão, foram
realizados experimentos comportamentais sob condições fotópicas de iluminação. Os animais foram
submetidos a testes de discriminação de cores utilizando-se papéis de Munsell como estímulo. Resultados 
preliminares indicam que, em condições de alta luminosidade, os machos dessa espécie apresentam
performances condizentes com indivíduos dicromatas. Ao menos nas condições avaliadas, a interação de
cones e bastonetes não pode ser demonstrada através de melhorias na percepção de cores. Estudos
adicionais estão sendo realizados em intensidades de luz mais baixas. 

Palavras chave: Percepção de cores, Intensidade de luz, Callithrix jacchus 



CÓDIGO: SB0668 
TÍTULO: ANÁLISE MOLECULAR DO ÉXON 6 DO GENE TP53 EM PACIENTES COM CÂNCER 
DE COLO DO ÚTERO NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GALVAO (051.868.674-46) 
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (414.345.600-15) 
CO-AUTOR: RODRIGO NISKIER FERREIRA BARBOSA (035.499.784-05) 
CO-AUTOR: MARIA CAROLINA SOARES LOPES (064.706.044-20) 
CO-AUTOR: JEAN LUIZ DA CRUZ DINIZ (061.124.384-96) 

Resumo:  
 
        O gene TP53, que codifica a proteína supressora tumoral p53, frequentemente apresenta mutações ou
polimorfismos associados aos diversos tipos de tumores humanos, porém no câncer do colo do útero essas
alterações são raramente observadas. A maioria localiza-se na região correspondente ao domínio de ligação 
ao DNA, incluindo os éxons 5 e 6 do gene. O objetivo deste trabalho foi verificar se ocorrem mutações ou
polimorfismos no éxon 6 do TP53 em amostras de tecido de tumor de pacientes com câncer do colo do
útero no estado do Rio Grande do Norte, utilizando a eletroforese em gel com gradiente de desnaturação
(DGGE) como ferramenta de triagem. Foram analisadas 80 amostras de DNA de tecido de tumor e 8
amostras de DNA de sangue periférico de mulheres saudáveis, utilizadas como controle. O DNA foi
submetido à PCR utilizando um conjunto de iniciadores que amplificam uma seqüência de 183pb. O
produto obtido foi submetido à DGGE por 4 horas e 30 minutos, utilizando-se um gel de poliacrilamida a 
7,5% e um gradiente de 20% a 70% de desnaturantes. Em quatro amostras de tecido de tumor o padrão de
migração eletroforética diferiu daquele apresentado pelos controles, sendo, portanto, sugestivo de mutação
ou polimorfismo. As bandas com padrão de migração diferenciado serão analisadas por seqüenciamento
direto. A freqüência de alterações encontradas nesta região do TP53 nas amostras de pacientes com câncer
do colo do útero analisadas neste trabalho está de acordo o relatado na literatura. 

Palavras chave: p53, câncer de colo do útero, DGGE 



CÓDIGO: SB0671 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÉXON 5 DO GENE DA P53 EM CASOS DE CÂNCER DE COLO DE 
ÚTERO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIA CAROLINA SOARES LOPES (064.706.044-20) 
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (414.345.600-15) 
CO-AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS OLIVEIRA (011.152.744-90) 
CO-AUTOR: JEAN LUIZ DA CRUZ DINIZ (061.124.384-96) 
CO-AUTOR: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GALVAO (051.868.674-46) 

Resumo:  
 
        Mutações no gene da proteína supressora de tumor p53 (TP53) são freqüentes na maioria dos tumores
humanos, mas são raramente descritos no câncer do colo do útero. O objetivo desse trabalho foi analisar o
éxon 5 do TP53 em amostras de tumor de colo de útero de pacientes no estado do RN. Foram analisadas 80
amostras de DNA de tecido de tumor de pacientes com câncer de colo de útero e 8 amostras de DNA de
sangue periférico de mulheres saudáveis. Como a seqüência do éxon 5 possui um perfil de desnaturação
complexo pela presença de uma seqüência interna GC, muito estável termicamente para a análise adequada
do éxon por eletroforese em gel com gradiente de desnaturação (DGGE), optou-se por amplificar, por PCR, 
2 fragmentos parciais e que se sobrepõem da seqüência deste éxon (nucleotídeos 13055 ao 13432)
utilizando para tal dois conjuntos de iniciadores: P5A2 Ex5-3’Fow/Ex5-3’Ver para a seqüência dos 
nucleotídeos 13025 ao 13206 e P5A2/P5A3SG para a seqüência dos nucleotídeos 13090 ao 13265. Os
produtos obtidos foram analisados por DGGE para a detecção de bandas com padrão migratório diferente
do observado para a maioria das amostras de mulheres saudáveis. Seis amostras de pacientes com câncer
apresentaram bandas adicionais e com padrão de migração alterado em relação aos controles, tais amostras
serão analisadas pelo sequenciamento direto. A baixa freqüência de alterações no TP53 encontradas nesses
casos de câncer está de acordo com o relatado na literatura. 

Palavras chave: TP53, mutação, DGGE, éxon 5, câncer de colo de útero 



CÓDIGO: SB0675 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE TANINOS EM FRUTOS SECOS DE 
CAESALPINIA FERREA MART. 
ALUNO: ALISON VINICIUS GAMA MAIA (013.598.284-78) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 
CO-AUTOR: ITALO VERISSIMO DA SILVA 

Resumo:  
 
        Objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos métodos de extração e da concentração de droga
vegetal, no teor de taninos em soluções extrativas obtidas a partir dos frutos secos de Caesalpinia ferrea
Mart, conhecida popularmente como jucá ou pau-ferro. A droga vegetal utilizada era constituída dos frutos
secos de C. ferrea coletadas. Foram avaliados a influencia dos métodos de extração (Decocção, Infusão e
Maceração) e da concentração da droga (2,5% e 5,0%), cuja variável dependente foi o teor de taninos totais
nas soluções extrativas. O teor de taninos foi determinado pelo método espectrofotométrico por medição
direta em 265nm, utilizando-se caseína como agente complexante. Utilizando água como solvente, as
soluções extrativas obtidas por infusão apresentaram maior teor de taninos que as produzidas por decocção.
Comparando-se decocção com maceração, utilizando etanol 50% (v/v) como solvente, o método de
decocção originou solução extrativa com maior teor de taninos. A concentração de droga vegetal
demonstrou ter um efeito significativo no teor de taninos, já que não houve linearidade entre a quantidade
de taninos extraída e a concentração da droga nos diversos processos extrativos. O teor de taninos obtido
por decocção com etanol a 50%(v/v) demonstrou-se mais eficiente que os demais métodos na extração. No
entanto é importante continuar outras pesquisas para padronizar e determinar as condições ótimas das
soluções extrativas dos frutos de C. ferrea. 

Palavras chave: Caesalpinia ferrea, extração, taninos 



CÓDIGO: SB0677 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MATERIAL PARTICULADO EMITIDO ATRAVÉS DA 
QUEIMA DA CASTANHA DE CAJU NA COMUNIDADE DO AMARELÃO (JOÃO CÂMARA/RN) 
ALUNO: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA GALVAO (058.603.974-02) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: THIAGO DE MELO CABRAL (037.128.864-97) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

Resumo:  
 
        Apesar da importância social e econômica do beneficiamento da castanha de caju para o Rio Grande
do Norte, a produção ainda é realizada de forma artesanal. Entre os produtos gerados pelo processo de
combustão destaca-se o material particulado (MP). Estudos indicam uma relação entre a exposição ao MP e 
desenvolvimento de doenças pulmonares, irritação ocular e comprometimento do sistema cardiovascular.
Para quantificar a concentração de MP em suspensão com diâmetro igual ou inferior a 10ųm, 2,5ųm e 
1,0ųm durante o processo de queima da castanha de caju foi utilizado o medidor portátil “DUSTTRAK™ 
Aerossol Monitor”. Esse equipamento foi devidamente posicionado na altura em que os trabalhadores
respiram. As medições foram realizadas em três pontos: comunidade do Amarelão (local de queima da
castanha), Fazenda Santa Luzia (próximo ao local de queima, porém sem influência da atividade), e na
UFRN (controle negativo). Todas as medições realizadas no Amarelão estão acima da média de exposição
aguda estabelecida pelo CONAMA. Dentre as 8 medições realizadas no Amarelão, 7 excederam o nível de
exposição definido como “estado de emergência” (500µg/m3 para partículas inaláveis), diferindo 
significativamente dos resultados obtidos na Fazenda Santa Luzia e UFRN (6µg/m3). Os resultados obtidos 
demonstram um problema ocupacional grave, demandando novas pesquisas e avaliações as quais auxiliem
na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Palavras chave: poluição atmosférica, material particulado 



CÓDIGO: SB0678 
TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE CAESALPINIA 
PYRAMIDALIS TUL. (CATINGUEIRA) 
ALUNO: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 

Resumo:  
 
        Caesalpinia pyramidalis Tul. é uma espécie pertencente a família Caesalpinaceae, de porte arbóreo,
atingindo mais de cinco metros de altura. Apresenta boa resistência ao déficit hídrico e é muito comum na
Caatinga. Entre as diversas espécies nativas da caatinga, a catingueira, aliada a outros recursos naturais,
apresenta-se como boa alternativa alimentar para os rebanhos nesse bioma, pois se mantém com bom teor
de proteína bruta (em torno de 14 %) durante boa parte do ano. Este trabalho tem como objetivo determinar
as variáveis biométricas e aspectos morfológicos e físicos de frutos e sementes coletadas de matrizes
adultas no Município de Ceará-Mirim, RN. A coleta foi realizada no período chuvoso e foram obtidos cerca
de 50 frutos, selecionando-se 42, desconsiderando os frutos com má formação. Os frutos e sementes foram
secos à temperatura ambiente e medidos o comprimento, largura e espessura do material coletado. O fruto
de Caesalpinia pyramidalis é do tipo legume seco, deiscente, com 10,9 a 6,5 cm de comprimento, 2,9 a 1,1
cm de largura e 9 a 2,3 mm de espessura, glabro, de coloração marrom esverdeada, pouco brilhoso, plano,
delgado, de consistência coriácea com sutura dorsal pouco dilatada e número de sementes variando de 4 a 1
por fruto. As sementes são de cor verde-escura, ovaladas, tegumento liso, brilhante, delgado e de
consistência coriácea medindo de 1,6 a 0,8 cm de comprimento, 1,3 a 0,6 cm de largura e 2,3 a 0,9 mm de
espessura. 

Palavras chave: Caatinga, Forrageira, Proteína 



CÓDIGO: SB0680 
TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE BAUHINIA FORFICATA 
LINN (MORORÓ) 
ALUNO: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

Resumo:  
 
        Bauhinia forficata Linn é uma Caesalpinacea de porte arbóreo, conhecida como mororó ou pata de
vaca. Floresce no final do mês de outubro a janeiro quando é bastante visitada pelas abelhas. A espécie é
empregada pela farmacologia popular, sendo utilizada para combater vermes, problemas renais e diabetes.
As folhas são forrageiras. Fornece lenha de boa qualidade e é adequada para a produção de celulose. Este
trabalho teve como objetivo conhecer as variáveis biométricas e aspectos morfológicos e físicos de frutos e
sementes. Foram utilizados 50 frutos da espécie, coletadas em matrizes adultas ocorrentes no município de
Ceará-Mirim, RN. Os frutos foram limpos, pesados em condições úmidas e medidos nas três dimensões
com a utilização de régua milimetrada e paquímetro. Posteriormente as sementes foram quantificadas por
vagens e também medidas. Calculou-se o peso úmido de 1000 sementes, eliminando-se as chochas e mal 
formadas. Os resultados evidenciam que o fruto de B. forficata é um legume seco, deiscente, segmentado,
pesando de 8,14 a 2,44 g, comprimento de 16,9 a 8,2 cm, largura de 1,8 a 1,2 cm e espessura de 4,4 a 2,2
mm, com o número de sementes variando de 20 a 6 por fruto. As sementes são ovaladas, com tegumento
liso, coloração marrom esverdeada, pesando em média 1,24 g, comprimento de 7,3 a 4,2 mm, largura de 3,1
a 1,6 mm e espessura de 5,0 a 3,2 mm. O peso de 1000 sementes foi de 86,18 g . O percentual de sementes
chochas e mal formadas atingiu 5,6 %. 

Palavras chave: Caatinga, Forrageira, propágulo 



CÓDIGO: SB0681 
TÍTULO: METABOLISMO DE GLICOSAMINOGLICANOS NA EMBRIOGENIA DE ANFÍBIOS 
ALUNO: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (452.758.314-04) 
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (048.693.954-52) 
CO-AUTOR: ANA KARLA BEZERRA LOPES (062.325.374-75) 
CO-AUTOR: LUCILLA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.384-07) 

Resumo:  
 
        Glicosaminoglicanos (GAG) como condroitim (CS), dermatam (DS), heparam (HS) e ácido
hialurônico (AH) apresentam papéis biológicos diversificados. Na embriogenia de mamíferos e moluscos
os GAG participam em processos de migração e desenvolvimento celular/tecidual. Anfíbios apresentam
modificações morfofisiológicas durante a metamorfose, assim, este trabalho objetiva identificar a presença
dos GAG em fases de sua embriogênese. Tecidos em diferentes fases de desenvolvimento embrionário
(G1,G2,G3,G4,G5,imago) foram desidratados com acetona, proteolizados com Superase e os GAG
separados por precipitação com etanol e identificados através de eletroforese e por enzimas específicas. CS/
DS foram observados desde a G1 até o animal adulto. O HS foi evidente após a G3, sugerindo uma maior
diferenciação tecidual. O AH mostrou-se mais presente em G1 e G2, supostamente, período com maior
migração celular. Estes resultados preliminares indicam semelhanças entre os achados para mamíferos e
moluscos. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, Metabolismo, Embriogenese, Anfíbios, Rã Touro 



CÓDIGO: SB0682 
TÍTULO: PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE CALOTROPIS PROCERA S.W (FLOR DE SEDA) 
EM FUNÇÃO DA ALTURA E TEMPO DE CORTE 
ALUNO: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

Resumo:  
 
        Calotropis procera S.W. é uma planta da família Asclepiadaceae originária do Sri Lanka, Índia, China
e Malásia. É considerada uma planta invasora de pastagens, margens de estradas, terrenos baldios e
culturas, podendo formar povoamentos consideráveis e é de difícil erradicação. Ocorre em regiões com
temperatura elevada, adaptando-se a variadas condições ambientais, tolerando solos pobres, inclusive
altamente arenosos, solos ácidos e com elevado teor de alumínio. Muito resistente a períodos de seca, vem
sendo utilizada como fonte alternativa na alimentação animal, já que possui elevado teor de proteína,
variando de 19,4 a 13,61 %, além de grande disponibilidade e freqüência na região, estando adaptada as
condições específicas de clima e solo do semi-árido. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do ciclo e
altura de corte na produção de matéria seca. O experimento foi desenvolvido no Horto Botânico da UFRN
no período de março a julho de 2007. As alturas de corte testadas foram 0, 20 e 40 cm em intervalos de
corte de 30 e 60 dias. Observou-se que o tratamento com altura de 0 cm e tempo de corte 60 dias obteve o
melhor resultado, com produção de 3,54 kg de matéria seca, e o tratamento que apresentou menor produção
foi o de 0 cm de altura e intervalo de 30 dias com peso de 1,03 kg de matéria seca. Concluiu-se também que 
todos os tratamentos de 60 dias produziram maior quantidade de matéria seca. 

Palavras chave: Asclepiadaceae, forragem, adaptação 



CÓDIGO: SB0684 
TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPLO:AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA 
ALUNO: JANAINA SONALE CAVALCANTE NOGUEIRA (056.822.914-25) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna, caracterizada pela proliferação anormal de plasmócitos
na medula óssea, com produção excessiva de imunoglobulinas e liberação do FAO (fator ativador de
osteoclastos), conduzindo a lesões ósseas. A manifestação clínica mais comum é a dor óssea. Através de
exames como hemograma, mielograma, pesquisa de proteína de Bence Jones na urina, eletroforese de
proteínas plasmáticas, dosagens bioquímicas e exames de imagem chega ao diagnóstico. Os pacientes,
inicialmente, apresentam no hemograma um quadro de anemia, trombocitopenia e leucocitose. Com o
decorrer do tratamento, no qual são utilizados fármacos imunosupressores, o quadro de leucocitose muda
para leucopenia. O presente trabalho teve por objetivo realizar um perfil hematológico de pacientes
diagnosticados com mieloma múltiplo que estão em tratamento farmacológico. Para o estudo foram
analisados 10 pacientes, de ambos os sexos, com faixa etária compreendida entre 40-84 anos, atendidos na 
Oncoclínica São Marcos S/A, durante o período de abril de 2004 a março de 2005. Os resultados obtidos
mostraram que 70% dos pacientes apresentaram alterações nos valores de hemoglobina, hematócrito e
hemácias, caracterizando anemia; 80% apresentaram um quadro de leucopenia; e 40% apresentaram
trombocitopenia. Portanto, estes resultados condizem com a literatura consultada e reforçam a importância
do hemograma durante todo o tratamento do paciente para monitorar e prevenir possíveis complicações. 

Palavras chave: Mieloma Múltiplo; plasmócito; anemia; leucopenia; trombocitopenia 



CÓDIGO: SB0685 
TÍTULO: HEMATURIA MICROSCOPICA E DISMORFISMO ERITROCITARIO: ACHADOS 
FREQUENTES OU ESPORADICOS? 
ALUNO: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (048.713.494-03) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 

Resumo:  
 
        Na abordagem diagnóstica de pacientes com hematúria, a identificação da origem do sangramento no
trato urinário é de fundamental importância para o direcionamento do tratamento. Para isso, o estudo do
sedimento urinário permitirá a observação da morfologia das hemácias e da cilindrúria hemática, os quais
auxiliam bastante a diferenciação da hematúria.O estudo foi realizado com o objetivo de analisar a
freqüência do dismorfismo eritrocitário em pacientes com hematúria atendidos nos Hospitais Universitários
de Natal.Foram analisadas amostras de urina de 179 pacientes com hematúria microscópica, no período de
agosto de 2005 a junho de 2007.Em relação as indicações clínicas, houve predominância de doenças não
renais 42,47% (76). As análises da urina mostraram área de sangue (hemoglobina) na tira reativa variando
de 4+ a +1,onde 4+ em 29,05% (52) e 1+ em 27,94% (50). À sedimentoscopia mostrou que 12,30% tinham
hematúria microscópica e dismorfismo eritrocitário glomerular positivo. 

Palavras chave: hematuria microscopica;dismorfismo eritrocitario 



CÓDIGO: SB0688 
TÍTULO: ESTUDO MORFOANATÔMICO DO MANGUE BRANCO - LAGUNCULARIA 
RACEMOSA (L.) C. F. GAERTN E SUAS ADAPTAÇÕES AO MANGUE. 
ALUNO: TAFFAREL MELO TORRES (075.662.764-84) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 
CO-AUTOR: EMELYNE MARILIA BARBOSA DE SOUSA (065.203.654-67) 
CO-AUTOR: EMANUEL ARAUJO DE MACEDO SOUSA (014.529.424-20) 
CO-AUTOR: FLAVIA BRUNA VIEIRA DA SILVA (065.157.524-90) 

Resumo:  
 
        O manguezal é responsável pela recarga de nutrientes nas áreas costeiras tendo dessa forma
importância ecológica para a cadeia alimentar costeira, sendo, portanto essencial para a atividade pesqueira.
Pensando nisso, um estudo eco-anatômico foi realizado no vegetal Laguncularia racemosa (L.) C. F.
Gaertn, visando destacar suas adaptações ao mangue. Trata-se de uma planta de porte arbóreo da família 
Combretaceae abundante no estuário de Natal, sendo constantemente agredida devido à atividade antrópica.
As amostras da planta foram coletadas próximas a praia da Redinha e no laboratório foram feitos cortes
transversais a fresco de raiz, caule e folha, corados com safranina 1% e azul de alcian 1%, para a confecção
de lâminas semi-permanentes. A observação dos cortes no microscópio óptico constatou adaptações da
espécie ao mangue, como a presença de glândulas de sal na folha, aerênquima na raiz e cristais de drusa no
caule. Além disso, foram observadas no ambiente natural a presença de raízes escoras e pneumatóforos. 

Palavras chave: Laguncularia racemosa; anatomia vegetal 



CÓDIGO: SB0689 
TÍTULO: ALTERAÇÕES NEUROMUSCULARES DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO EM 
USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL. 
ALUNO: ANA LUIZA DANTAS VILAR (073.917.844-00) 
ORIENTADOR: DELANE MARIA REGO (423.195.014-87) 

Resumo:  
 
        Próteses totais são artifícios usados em pacientes com perda total dos elementos dentários para que se
possa devolver a estas pessoas a função mastigatória, restaurar sua estética, normalizar sua fonética e
oferecer-lhe comodidade (Galati, 1996). Entretanto as perdas dentárias geram severas reabsorções 
alveolares que levam a mudanças nas inserções musculares, nas relações maxilo-mandibulares, na forma 
das estruturas ósseas e na coordenação neuromuscular, dificultando consideravelmente a adaptação e
estabilidade das próteses totais. Assim, este estudo propôs-se a conhecer as queixas funcionais de 36 
usuários de próteses totais, através de um questionário contendo 15 perguntas objetivas e 8 subjetivas.
Concluiu-se que a maioria dos pacientes fazem uso de próteses totais há mais de 30 anos, e mais da metade
dos pacientes entrevistados apresentam dificuldades para mastigar, alterações na fala e algum sintoma ao
fazer uso das próteses. É necessário que haja uma adequação das funções do sistema estomatognático
alteradas, exigindo uma nova programação neuromuscular. 

Palavras chave: Prótese total; sistema estomatognático; músculos 



CÓDIGO: SB0693 
TÍTULO: TEORES DE FOSFATOS E PROTEÍNAS DO MOLUSCO MYTELLA FALCATA 
(SURURU) COLETADO NO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI-NATAL/RN 
ALUNO: ANDERSON GIULLIANO SILVA GOMES (055.033.324-07) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (522.716.254-91) 
CO-AUTOR: KATARINA MELO CHAVES (011.968.174-99) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 

Resumo:  
 
        O mexilhão vem sendo aproveitado como fonte de alimento há muito tempo nas mais diversas partes
do mundo, sendo amplamente conhecido por seu notável valor nutritivo, devido aos elevados teores
protéicos e vitamínicos, superando muitas outras espécies marinhas. Este trabalho teve como objetivo
determinar os teores de fosfatos e proteínas do molusco Mytella falcata (sururu) coletado no estuário do Rio
Potengi em Natal/RN. Foram coletados 382 moluscos em janeiro de 2007 e transportados até o laboratório
para a retirada da parte comestível das conchas e acondicionados até a realização das análises. Os teores de
fosfatos foram determinados através do método espectrofotométrico do molibdovanadato de amônio e as
proteínas totais foram determinadas pelo método Kjedahl. Os resultados obtidos foram os seguintes:
Fosfatos 128,37mg% e proteínas 38,71g% na amostra dessecada. Esses resultados serão úteis na elaboração
de tabelas de composição centesimal de alimentos. 

Palavras chave: fosfatos, proteínas, sururu, mytella falcata 



CÓDIGO: SB0694 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE DIFERENTES LOTES 
DE CREME POLAWAX MANIPULADOS 
ALUNO: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 

Resumo:  
 
        O Polawax é uma base farmacológica utilizada para incorporação de diversos fármacos, podendo ser
empregado em diversos ramos farmacêuticos. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um método padrão
validado para analisar a viscosidade de diferentes lotes de creme Polawax produzidos em farmácias de
manipulação. A viscosidade dos diferentes lotes de Polawax foram determinadas utilizando-se viscosímetro 
Brookfield (modelo LV) à diferentes velocidades (0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30 e 60 rpm) alterando o tempo de
análise. Os dados revelaram que as amostras apresentam, entre os seus diferentes lotes, uma certa
reprodutibilidade, fato que foi maximizado com o aumento da tensão e também são mais reprodutivas
quando relacionadas ao tempo de exposição a tensão, tendo nessas condições um reduzido desvio padrão.
Podendo-se dessa forma avaliar se os lotes são reprodutivos, e os espaços de tempo que essa
reprodutibilidade é maior com um menor desvio padrão, possibilitando também o conhecimento das
melhores condições para a realização da análise reológica e fazer considerações sobre a qualidade das
amostras vendidas na Cidade de Natal-RN. 

Palavras chave: Fitoterápicos, cremes de manipulação e métodos de extração 



CÓDIGO: SB0696 
TÍTULO: TERAPÊUTICA NATURAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CUIDANDO DA 
VIDA DE FORMA HUMANIZADA 
ALUNO: DENYSE SANTOS DO NASCIMENTO (030.565.764-07) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 
CO-AUTOR: GISELLE COSTA DE ARAUJO SOUZA (061.749.124-00) 
CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA 
CO-AUTOR: TALITA TORRES FARIAS DE MEDEIROS (052.053.274-05) 

Resumo:  
 
        O objetivo do presente estudo foi: investigar o conhecimento de um grupo de pessoas sobre as plantas
medicinais para prevenir, tratar e controlar as doenças e conhecer a opinião do mesmo sobre a adoção de
métodos naturais nas Unidades. Selecionamos, intencionalmente, três Unidades de Saúde do Distrito Sul,
Natal-RN. Utilizamos um questionário o qual foi respondido por 90 mulheres e 40 homens, durante o 
período de agosto a dezembro de 2006. Organizando-se os nomes das plantas de acordo com os sistemas 
chegamos aos seguintes resultados: Respiratório - alho, agrião, canela, mastruz, malva, limão, gengibre,
eucalipto; Nervoso: camomila, alface, maracujá, capim-santo, erva-cidreira, ginseng, ginkgo-biloba; 
Digestivo - agrião, alface, capim-santo, carqueja, dente-de-leão, erva-doce, hortelã, louro; Hepático - boldo, 
carqueja, chicória, hortelã; Vermes - mastruz, alho, cebola, hortelã da folha miúda; Cardiovascular -
espirradeira, dedaleira, canela, alecrim, salsa, alho, alcachofra; Urinário: mate, quebra-pedra, erva-doce, 
capim-santo; Endócrino - carqueja, pata-de-vaca, jaborandi. Todos usam plantas para dor, diarréia,
constipação e gripe. As fontes de informações mais citadas foram: televisão, família e amigos (as). Para
90% do grupo os remédios naturais deveriam fazer parte das farmácias das Unidades. Na questão referente
à participação no cuidado de um horto na Unidade 50% responderam não tem tempo; 30% têm dúvida, 10%
“podem ser” e 10% participariam com prazer. 

Palavras chave: Plantas medicinais, medicina caseira 



CÓDIGO: SB0698 
TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXICIDADE DAS ÁGUAS DO AÇUDE DE LUCRÉCIA/RN, PELO 
TESTE ALLIUM CEPA 
ALUNO: DANIEL ANDRADE MOREIRA (064.356.694-57) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE ENDRES MARCON (624.949.450-20) 
CO-AUTOR: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (049.054.544-09) 

Resumo:  
 
        O açude de Lucrécia é o principal reservatório que abastece a microrregião de Umarizal no Rio Grande
do Norte. A escassez de chuva na região, freqüentemente, reduz o volume desse reservatório, o que
concentra possíveis poluentes, como metais. Aliado a isso, o aporte de matéria orgânica proveniente de
efluentes agrícolas e domésticos leva a um processo de eutrofização, pondo em risco a qualidade da água. O
presente estudo propôs avaliar a genotoxicidade das águas do açude de Lucrécia-RN por meio do teste 
Allium cepa, assim como identificar a concentração de metais por espectrofotometria de absorção atômica.
Para o teste, os bulbos foram germinados e posteriormente expostos aos tratamentos. Os testes foram
realizados in situ em dois pontos do açude (P1 e P2) e in vitro com a água tratada pela CAERN –
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (P3). Após os tratamentos, os bulbos foram
submetidos a um processo de recuperação com o objetivo de visualizar danos fixados (micronúcleos) na
região F1 da raiz da cebola. Os resultados obtidos no ensaio A.cepa não apresentaram aumento significativo
na freqüência de micronúcleos em nenhum dos pontos estudados, mesmo estando as concentrações de
cobre (Cu) e cromo (Cr) nos pontos 1 e 3, níquel (Ni) e manganês (Mn) apenas no ponto 2, acima dos
limites permitidos pela resolução CONAMA/2005. 

Palavras chave: genotoxicidade, Allium cepa, metais. 



CÓDIGO: SB0699 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
VALIDADA PARA BASE SEMI-SÓLIDA MANIPULADA: CRODABASE 
ALUNO: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 

Resumo:  
 
        O creme Crodabase é uma base farmacológica usada como um sistema de carreamento em preparações
magistrais, permitindo que uma larga variedade de substâncias ativas seja rápida e convenientemente
transportada para a pele. Esta base caracteriza-se quanto ao seu comportamento reológico como fluido não 
newtoniano tixotrópico, apresentando uma curva característica. Outro ponto relevante dessa base diz
respeito à variação do pH, que se relaciona à eficácia da segurança, em atributos como estabilidade,
biodisponibilidade e biocompatibilidade. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um método padrão
validado para analisar a viscosidade de diferentes lotes de creme Crodabase produzidos em farmácias de
manipulação. A viscosidade dos diferentes lotes de Crodabase foram determinadas utilizando-se 
viscosímetro Brookfield (modelo LV) à diferentes velocidades (0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30 e 60 rpm)
alterando o tempo de análise.Os dados revelaram que sob altas velocidades ocorre uma redução dos desvios
padrões nos resultados da viscosidade dos lotes analisados num intervalo de tempo de 5 minutos. 

Palavras chave: cremes, produtos manipulados, validação 



CÓDIGO: SB0700 
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DE PARASITÓIDES ÀS MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE) EM ÁREA DE PLANTAS NATIVAS DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: URSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (011.037.674-96) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 

Resumo:  
 
        As moscas-das-frutas da família Tephritidae estão entre as pragas agrícolas de maior importância
econômica mundial. Sendo o Brasil um dos países de maior diversidade de espécies de Anastrepha a qual
está associada a uma extensa variedade de hospedeiros nativos e introduzidos. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a diversidade de espécies de moscas-das-frutas na área do campus da UFRN associados a seus 
parasitóides. Os frutos foram coletados no período de dezembro de 2004 a dezembro de 2006, os quais
foram pesados, colocados em frascos individualizados com vermiculita e cobertos com tecido voil. Os
adultos de tefritídeos e parasitóides foram sexados e identificados e conservados em álcool 70% e 90%
respectivamente. Dos 45,2 kg de frutos coletados de diferentes famílias, observou-se um total de 6.761 
Ceratitis capitata, 346 do gênero Anastrepha spp e 70 parasitóides. Desses 70 parasitóides, 65 são
Doryctobracon areolatus originados de Terminalia catappa, parasitando tanto Ceratitis capitata como
Anastrepha spp e 03 D. areolatus e 02 Aganaspis pellenaroi originaram-se de Psidium guajava, ambos 
parasitando tanto Ceratitis capitata como Anastrepha spp. Constatou-se no ano de 2005 que Terminalia 
catappa e Psidium guajava obtiveram os maiores índices de infestação, 319,07 e 177,80 e índices de
parasitismo 1,08% e 0,78% respectivamente. Enquanto que no ano de 2006 os índices de infestação foram
de 165 e 196,87 e os de parasitismo 0,42% e 0,29% respectivamente. 

Palavras chave: Infestação; Ceratitis capitata; Anastrepha; Parasitóides; Diversidade 



CÓDIGO: SB0701 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FOSFATO E CINZAS EM CHOURIÇO INDUSTRIAL E CASEIRO 
ALUNO: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO (013.419.024-63) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: GEOVANE CHACON DE CARVALHO (074.082.454-64) 
CO-AUTOR: HELOIZA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA (074.424.194-45) 
CO-AUTOR: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (058.604.124-95) 

Resumo:  
 
        O Chouriço é um doce de consistência cremosa e cor escura que possui como principal ingrediente o
sangue fresco do porco, tradicional do interior do estado do Rio Grande do Norte, mais freqüente na região
do Seridó. Encontra-se em sua composição pimenta, castanha do caju torrada e moída, “sal de cozinha”, 
banha derretida, mel de rapadura, canela, cravo, erva doce, gengibre entre outros. Este estudo objetiva
analisar o Chouriço visando determinar seu teor de cinzas e fosfato. Trata-se de uma pesquisa cujo caráter é 
quantitativo descritivo experimental. Selecionou-se duas amostras de forma aleatória, uma referente ao
Chouriço Industrializado e outra, ao Chouriço Natural confeccionado no município de Carnaúba dos
Dantas. A metodologia aplicada envolve procedimentos analíticos como a determinação de fosfato (método
espectrofotométrico do molibdovonandato de amônio) e determinação de cinzas (método gravimétrico).
Obteve-se o teor médio de cinzas que para o industrializado 98,5220% e o natural 97,4966%. Calculando o
teor médio de fosfato nas amostras teve-se no chouriço natural 2,5833 mg de fosfato em 100 g da amostra e
no industrializado, 2,5764 mg em 100 g da amostra. Conclui-se, então, que o chouriço industrializado 
apresentou maior teor de cinzas e menor teor de fosfato que o natural. 

Palavras chave: Chouriço Industrializado, Natural; Determinação de Fosfato, Cinzas. 



CÓDIGO: SB0702 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA E UMIDADE EM CHOURIÇO INDUSTRIAL E 
CASEIRO 
ALUNO: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (058.604.124-95) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ANGELA MARIA FAGUNDES DA CRUZ (033.789.024-26) 
CO-AUTOR: DENISE PORFIRIO EMERENCIANO (071.903.044-79) 
CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO REGO CARNEIRO (013.419.024-63) 

Resumo:  
 
        O Chouriço é um doce tradicional do interior do estado do Rio Grande do Norte, mais freqüente na
região do Seridó. É um doce de consistência cremosa e cor escura que possui como principal ingrediente o
sangue fresco do porco. Em sua composição são encontrados também a pimenta, a castanha do caju torrada
e moída, “sal de cozinha”, banha derretida, mel de rapadura, canela, cravo, erva doce, gengibre entre outros.
Este estudo tem por objetivos analisar o Chouriço visando determinar seu teor de umidade e proteínas.
Trata-se de uma pesquisa cujo caráter é quantitativo descritivo experimental. Foram selecionadas duas
amostras de forma aleatória, uma referente ao Chouriço Industrializado e outra, ao Chouriço Natural
confeccionado no município de Carnaúba dos Dantas. A metodologia aplicada envolve procedimentos
analíticos como a determinação de proteínas (método de Kjedahl) e determinação de umidade (método
gravimétrico). Como resultados foi determinada a umidade média de ambas amostras sendo a do
industrializado 44,62% e a do natural, 42,97%. Com relação ao teor médio de proteínas obteve-se na 
industrializada 1,1492mg em 100g da amostra, enquanto no natural foi de 1,2065mg em 100g da amostra.
Com base nos resultados conclui-se que o chouriço industrializado é mais úmido e apresenta menor teor de
proteínas comparado com o natural. 

Palavras chave: Chouriço Industrializado, Natural; Determinação de Proteínas, Umidade. 



CÓDIGO: SB0703 
TÍTULO: ESTUDO DO PARÂMETROS CLÍNICOS COMO INDICADORES DE PROGNÓSTICO EM 
ADENOCARCINOMA COLORETAL – O FUMO COMO FATOR INFLUENTE 
ALUNO: LILIAN VITAL PINHEIRO (069.048.304-09) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 
CO-AUTOR: MARILIA DE ALMEIDA CARDOSO (074.036.174-01) 
CO-AUTOR: MARCELO CANDIDO DE ANDRADE LEITAO 
CO-AUTOR: FRANCISCO JAKSON BENIGNO CAVALCANTI (064.768.364-47) 

Resumo:  
 
        O adenocarcinoma colorretal está associada a alteração genética, história familiar, idade e hábitos de
vida. O objetivo desse trabalho é analisar a influência do fumo no estadiamento clínico e no prognóstico do
adenocarcinoma de colorretal. Foram coletados 534 prontuários, do período de 1995 a 2005, do Arquivo do
Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal-RN. Esses dados foram anotados em uma ficha clínica própria contendo
parâmetros à serem analisados. No presente trabalho, analisamos 56 prontuários, dos quais 31 eram de
pacientes tabagistas 25 eram de não-tabagistas. O critério de seleção foi o total preenchimento das fichas,
visto que muitos prontuários não constavam essas informações. Além disso, foram selecionados os
pacientes que receberam o mesmo tipo de tratamento (cirurgia, associada à radioterapia e à quimioterapia).
Os resultados obtidos foram: 34 pacientes (60,7%) eram homens e 22 (39,3%) eram mulheres, com idade
variando de 31 a 80 anos. Dos tabagistas, 7 (22,6%) ficaram livres da doença, 13 (41,9%) seguia em
tratamento e 11 (35,5%) foram a óbito. Dos não-tabagistas, 9 (36%) ficaram livres da doença, 9 (36%)
seguia tratamento e 7 (28%) foram a óbito. Quanto ao estadiamento clínico, dos tabagistas, 15 (48,3%)
estavam no estádio I/II e 16 (51,7), no estádio III/IV. Dos não-fumantes, 14 (56%) estavam no estádio I/II e 
11 (44%), no estádio III/IV. A prática do tabagismo é um parâmetro bastante relevante no que diz respeito
ao mau prognóstico do adenocarcinoma colorretal. 
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CÓDIGO: SB0708 
TÍTULO: SALIVA COMO VEÍCULO DE DETECÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DE 
BIOMARCADORES. 
ALUNO: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74) 
CO-AUTOR: HUGO GONCALO GUEDES (073.910.244-30) 

Resumo:  
 
        O estudo da saliva é usada como método de detecção laboratorial de doenças como HIV I e II, hepatite
A, B e C e o uso de cocaína e maconha, como o Kit diagnóstico desenvolvido pelos pesquisadores de
Fundação Oswaldo Cruz utilizando a saliva para diagnóstico de Hepatite A. Vários antígenos de
identificação de neoplasias já são diagnosticados a partir dos níveis séricos, tais como no câncer de próstata
com o PSA (antígeno específico da próstata) e no adenocarcinoma colorretal com o CEA (antígeno
carcinoembrionário). É objetivo desse trabalho realizar uma revisão sistemática sobre os métodos validados
na literatura para detecção de antígenos tumorais na saliva e sua aplicabilidade no diagnóstico, prognóstico
e tratamento de pacientes com neoplasias malignas de reto e próstata. Para isso, foi realizada uma busca na
base de dados PUBMED utilizando as palavras-chaves “CEA”, “saliva”, “PSA”, foram considerados 
aqueles cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos de 1995 a 2006. Utilizou-se como critério 
de exclusão, os estudos realizados exclusivamente em animais. Foram coletadas as seguintes variáveis:
autor(es), ano, objetivo, metodologia e conclusões. Foram relatados 15 artigos. A revisão sistemática
permitiu verificar que através de métodos como ELISA e Western blot pode-se detectar antígenos tumorais 
no sangue e na saliva, tornando o diagnóstico dessas doenças mais acessível a população. 

Palavras chave: diagnóstico; biomarcadores tumorais; neoplasia;detecção laboratorial. 



CÓDIGO: SB0710 
TÍTULO: A ACESSIBILIDADE Á SAÚDE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE DAS 
CRIANÇAS 
ALUNO: AMANDA PEREIRA GOMES (058.042.654-82) 
ORIENTADOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (168.026.674-87) 
CO-AUTOR: ANA ECILA QUEIROS FLORENCIO (061.613.564-57) 
CO-AUTOR: DIANA KARLA CRUZ E SILVA (057.254.554-16) 
CO-AUTOR: ANA ELOISA P TORQUATO DE MESQUITA (058.759.414-48) 

Resumo:  
 
        O “Criança 2000” conta com a participação de acadêmicos da UFRN, no qual são desenvolvidas ações
de promoção e prevenção à saúde nos municípios potiguares beneficiados pelo projeto. Os objetivos da
pesquisa consistem em avaliar a acessibilidade das famílias que participaram do Projeto no mês de Agosto
de 2007, à Unidade Básica de Saúde (UBS) e as conseqüências desse impacto para a saúde. Trata-se de um 
estudo descritivo-exploratório, de abordagem quali-quantitativa com perguntas fechadas aplicadas numa
amostra de 32 famílias. Metade (50%) das crianças adoecem habitualmente, sendo as causas mais
freqüentes gripe (62,5%) e diarréia (18,7%), adotando as seguintes condutas: levar a criança à UBS mais
próxima (53,1%); fazer alguma solução caseira ou remédio para curá-lo (31,2%) e procurar algum remédio 
na farmácia indicado por um parente ou conhecido (9,3%). No âmbito da acessibilidade, constatou-se que 
3,1% dos entrevistados relataram acesso difícil a unidade; 12,5% afirmaram que a dificuldade está na
ausência de médicos; 56,2% relataram dificuldade na disponibilidade de vagas para consultas e 3,1% não
procuram o serviço de saúde. Analisando os dados, pode-se comprovar a fragilidade do acesso à saúde 
pública, ao constatarmos que as doenças mais incidentes nessa comunidade são de simples prevenção e
resolução, levando os pais a buscarem outras alternativas (que nem sempre são as mais adequadas) para
resolver seu problema de saúde. 

Palavras chave: Acessibilidade; saúde. 



CÓDIGO: SB0711 
TÍTULO: FIBROMAS OSSIFICANTES CENTRAIS E DISPLASIAS FIBROSAS DOS MAXILARES - 
ESTUDO CLÍNICO, RADIOGRÁFICO E HISTOPATOLÓGICO DE 28 CASOS 
ALUNO: CLARISSA FAVERO DEMEDA (064.980.234-90) 
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (016.087.894-20) 
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO W. NONAKA (027.819.324-26) 
CO-AUTOR: ANA CLARA AZEVEDO DE OLIVEIRA (061.611.414-18) 

Resumo:  
 
        Fibromas ossificantes centrais (FOCs) e displasias fibrosas dos ossos maxilares (DFs) são lesões com
comportamentos biológicos distintos que demonstram sobreposições em relação à histopatologia, sendo
diferenciadas através dos aspectos clínicos e radiográficos. Procedeu-se análise retrospectiva das 
características clínicas, radiográficas e histopatológicas de FOCs e DFs arquivados no Laboratório de
Patologia Oral da UFRN, no período de janeiro de 1970 a janeiro de 2007. Foram constatados 15 FOCs e
13 DFs, os quais revelaram marcante predileção pelo sexo feminino, com 66,7% dos FOCs localizados em
mandíbula e 69,2% das DFs situadas em maxila. Radiograficamente, todos os FOCs se apresentaram como
lesões circunscritas e 100% das DFs revelaram limites difusos. Em relação à histopatologia, FOCs e DFs
revelaram similaridades consideráveis, diferindo apenas no material mineralizado, que exibe maior
variabilidade morfológica nos FOCs. Concluiu-se haver importante sobreposição de achados microscópicos
entre FOCs e DFs. Dessa forma, o diagnóstico definitivo para estas lesões ainda se encontra atrelado à
análise em conjunto dos achados clínicos, radiográficos e histopatológicos. 

Palavras chave: Fibroma ossificante; Displasia fibrosa; Maxila; Mandíbula. 



CÓDIGO: SB0712 
TÍTULO: COMPORTAMENTO DAS METALOPROTEINASES 2 E 9 NA INVASÃO TUMORAL DE 
CÉLULAS DO ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO 
ALUNO: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (600.589.723-31) 
ORIENTADOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 
CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO (026.860.653-62) 
CO-AUTOR: DAVI ARAGAO ALVES DA COSTA (004.759.033-58) 

Resumo:  
 
        .As metaloproteinases (MMP’s) são enzimas zinco-dependentes produzidas por inúmeras células 
normais e neoplásicas, exercendo importantes funções nos processos patológicos, como observados na
invasão tumoral. A invasão tumoral se inicia como uma clivagem dos componentes da matriz extracelular
(ME), tais como o colágeno tipo IV, a liberação de fatores angiogênicos (VEGF) e a degradação enzimática
da laminina pela metaloprotease 2 (MMP-2), gerando um fragmento proteolítico que favorece a motilidade
da célula tumoral. É objetivo desse trabalho realizar uma revisão sistemática sobre o comportamento das
MMP-2 e 9 na invasão das células neoplásicas do adenocarcinoma prostático. Para isso, foi realizada uma
busca na base de dados PUBMED utilizando as palavras-chaves “prostatic cancer”, “MMP 2 and 9”, 
“tumor invasion”, foram considerados aqueles cujo acesso ao periódico era livre aos textos completos de
1995 a 2006. Utilizaram-se como critério de exclusão, os estudos realizados exclusivamente em animais.
Foram coletadas as seguintes variáveis: autor(es), ano, objetivo, metodologia e conclusões. Foram relatados
15 artigos. A revisão sistemática permitiu verificar que as MMP 2 e 9 são essenciais na degradação da
MEC que representa o elemento chave na compreensão dos mecanismos envolvidos na invasão e
crescimento tumoral, adesão tecidual e metástases, os quais representam os principais fatores indicadores
de prognóstico e sobrevida dos pacientes portadores dos cânceres de próstata. 

Palavras chave: câncer de próstata; MMP; invasão tumoral 



CÓDIGO: SB0715 
TÍTULO: METODOLOGIAS CONVENCIONAIS E USO DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA 
MOLECULAR NA IDENTIFICAÇÃO DE RHODOTORULA MINUTA EM ABACAXIS DA 
VARIEDADE “PÉROLA” (ANANÁS COMOSUS) 
ALUNO: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 
CO-AUTOR: TALITA GUIMARAES DE ARAUJO (012.074.771-50) 
CO-AUTOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 

Resumo:  
 
        Rhodotorula minuta foi isolada pela primeira vez da atmosfera de Tókio, no Japão, por Saito em 1922.
Esta espécie de levedura pode ser isolada de outras fontes como água, solo, animais e até mesmo de
algumas espécies de plantas. O presente trabalho tem por objetivo notificar a presença de Rhodotorula
minuta após identificação por metodologias convencionais e molecular, como participante dos processos de
contaminações em subcultivares de abacaxis da variedade “Pérola”, (Ananás comosus), submetidos as 
cultura de tecidos, para micropopagação. O isolamento e identificação das leveduras oriundas dos
´´explantes`` com infecção, foram realizados através de métodos usuais em meio (Ágar Sabouraud com
Cloranfenicol), e posteriormente submetidos aos testes de microcultivo, Auxonograma e Zimograma. A
identificação das culturas isoladas, foram então confirmadas pela amplificação (PCR) de uma região do
genoma da R. minuta, utilizando dois primers específicos, 5´- GGAAACCCAACGTGCAGTAT - 3` e 5´ -
CAATTTCACCGACACCACAG - 3´. As amplificações geraram fragmentos de tamanho esperado (170
pb), visualizados em gel de agarose a 1,2%. A presença de R. minuta em mais de 70% das leveduras
isoladas pode ser indicativo de um microrganismo endofítico para Ananás comosus, se fazendo necessário
estudos mais abrangentes a respeito da R. minuta e sua relação com o mesmo. 

Palavras chave: Abacaxi, endofítismo, levedura, PCR, Rhodotorula minuta. 



CÓDIGO: SB0718 
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR: COMPARAÇÃO ENTRE SEXO E IDADE 
ALUNO: ALVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (058.177.854-55) 
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (915.660.884-53) 
CO-AUTOR: RODRIGO TAVARES PINHEIRO DE MEDEIROS (010.135.614-57) 

Resumo:  
 
        Este trabalho investigou o grau de neofobia alimentar (cautela na ingestão de novos alimentos) em 76
crianças de três a cinco anos de ambos os sexos. O teste foi feito com sorvete de quatro sabores, sendo dois
conhecidos e dois novos. Cada criança foi exposta a duas combinações, uma por vez: um sabor novo x
conhecido (pistache x chiclete; papaya com cassis x doce de leite). Em cada ocasião foi registrada a escolha
da criança. Para a primeira combinação, o sabor conhecido foi o preferido pelas crianças de todas as idades,
o que pode ser um viés do tipo de sorvete escolhido (chiclete). Para a segunda combinação, comparações
inter-sexuais mostraram que meninas de quatro anos foram mais cautelosas que meninos da mesma idade
na escolha do sabor, escolhendo menos os sabores novos. A comparação intra-sexual mostrou que meninas 
de três anos foram mais neofílicas do que as de cinco anos, e que as de quatro anos foram as mais
neofóbicas. Dentre os meninos, os de quatro anos se mostraram mais neofílicos do que as meninas da
mesma idade. Em adultos, a psicologia evolucionista sugere que a maior neofobia em mulheres teria
evoluído em decorrência do papel que estas exercem na alimentação de sua prole. Já a neofilia masculina
poderia estar associada à estratégias de assunção de riscos, mais presente, na adultez, em homens do que em
mulheres. Os dados obtidos demontram que a diferença entre os sexos pode se manifestar precocemente na
vida do indivíduo. 

Palavras chave: Neofobia alimentar, crianças, sexo, idade, psicologia evolucionista. 



CÓDIGO: SB0720 
TÍTULO: RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL EM REGIÃO DE CAATINGA 
ALUNO: ADERSON STANRLEY PEIXOTO SANTOS (048.638.544-20) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

Resumo:  
 
        O artigo analisa dados obtidos no Experimento Cariri, na região dos Cariris Velhos/PB (semi-árido 
paraibano), coletados em uma estação hidromicrometeorológica localizada na latitude 7°22’750’’ S, 
longitude 36°31’993’’ W e altitude de 520 metros, cuja vegetação predominante é de caatinga, local onde 
devido às próprias condições climáticas, ação humana, e atuação da radiação solar, o processo de
desertificação pode está se intensificando. O objetivo é verificar a inter-relação entre a absorção da radiação 
solar, a influência da vegetação local, e a interação do homem com o espaço estudado. Como metodologia
fez-se uso do modelo de Angstron, que permite a quantificação da radiação solar global sobre uma região, 
por meio dos dados obtidos, através do “Experimento Cariri”, instalado estrategicamente na região. Através 
deste experimento foram obtidos os dados necessários para a quantificação das componentes daquele
modelo: a radiação solar absorvida e a radiação solar refletida, em que tais dados foram coletados em
quatro dias consecutivos do mês de Maio/2001. Resultados parciais indicaram que, o modelo apresentado
pode auxiliar na compreensão, atenuação ou mesmo na mudança de comportamento sócio-econômico do 
semi-árido. Foi observado no período um aumento de aproximadamente 7% na radiação absorvida. Então,
assim se questiona: será que o ecossistema reage a mudanças no campo radiativo? A produção da biomassa
será (des) intensificada? 

Palavras chave: Balanço de Radiação, Equação de Angstron, Desertificação, Caatinga. 



CÓDIGO: SB0721 
TÍTULO: PREVALÊNICA DA CONCENTRAÇÃO ANORMAL DA HEMGLOBINA FETAL (HBF), 
EM PACIENTES DIABÉTICOS E SUA INTERFERÊNCIA NA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 
GLICADA (HBA1C). 
ALUNO: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (061.748.784-73) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (039.435.504-00) 
CO-AUTOR: MÁRIA DE FÁTIMA PAIVA BARACHO (048.157.184-15) 
CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 
CO-AUTOR: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (057.734.574-58) 

Resumo:  
 
        O diabetes mellitus é uma desordem crônica caracterizada por distúrbio no metabolismo da glicose,
com o desenvolvimento posterior de complicações vasculares e neurológicas, envolvendo diferentes
mecanismos patogenéticos que têm a hiperglicemia como denominador comum. A HbF possui, além das
cadeias alfa duas cadeias gama cuja produção começa a desaparecer logo após o nascimento, sendo
substituída pelas cadeias beta de forma que o adulto normal sintetiza apenas traços dessa hemoglobina. A
HbA1c é o teste mais indicado na quantificação do risco de complicações crônicas em pacientes diabéticos
pois fornece um controle retroativo entre 60 e 90 dias, em relação ao dia da coleta. No entanto, alguns
estudos sugerem que a HbA1c seja sensível à concentrações anormais de HbF, elevando falsamente o
resultado. O presente estudo teve como objetivo analisar as concentrações elevadas de HbF em pacientes
diabéticos , correlacionando-a com valores de HbA1c>7%. Analisaram-se 74 pacientes advindos do LIAC-
UFRN, onde 20 apresentam HbF>1%, 3 do sexo masculimo e 17 do sexo feminino. 

Palavras chave: Hemoglobina Glicada, Hemoglobina Fetal, Controle Glicêmico, Diabetes. 



CÓDIGO: SB0722 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO PROTEÍNA/CREATININA EM PACIENTES COM 
DOENÇA RENAL. 
ALUNO: RAFAELA DE MELO PEREIRA (061.271.434-97) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 
CO-AUTOR: RONNEVINGLY HEDILLY SILVA COSTA (073.442.164-85) 
CO-AUTOR: DEISE KALINE BEZERRA FELIX (013.594.164-47) 
CO-AUTOR: MARIANA ARAUJO PAULO DE MEDEIROS (073.865.584-81) 

Resumo:  
 
        O objetivo desse trabalho foi determinar a relação proteína / creatinina em um grupo de pacientes com
doença renal, na faixa etária de 2 a 74 anos com uma média de 35,7 � 21 anos e um coeficiente de variação 
acima de 50%, pois tinha um grande percentual acima de 52 anos. Foram utilizados os métodos para as
dosagens de proteína e creatinina em amostra da primeira urina da manhã. Os resultados mostraram que a
concentração da proteinúria apresentava uma mediana de 70 mg/dL (Q25: 33,5 mg/dL; 75%:143mg/dL). A
creatinina na urina apresentou mediana de 136,4 (Q 25: 81,25 mg/dL; Q75: 169,75 mg/dL). A relação
proteína/creatinina apresentou uma mediana de 971,27 mg/g, ou seja, acima dos valores de referência.
Conclui-se que a relação proteína/creatinina nos pacientes com doenças renais está elevada, e que esse
método pode ser utilizado como uma alternativa, possibilitando ao paciente trazer apenas uma amostra de
urina e não a urina de 24 horas. 

Palavras chave: Relação proteína/creatinina; Doença renal; Proteinúria; Creatinina 



CÓDIGO: SB0727 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO RESÍDUO (CEFALOTÓRAX) DO 
BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI. 
ALUNO: ALINE PRISCILA ANSELMO DA SILVA (051.879.914-00) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (060.500.263-00) 

Resumo:  
 
        O Rio Grande do Norte é atualmente o estado brasileiro com a maior produção de camarão, sendo a
espécie Litopenaeus vannamei, uma das mais cultivadas. No processamento do camarão, são geradas
grandes quantidades de resíduos sólidos, tornando-se este um problema ambiental. Portanto o presente
trabalho teve como objetivo analisar microbiologicamente os resíduos (cefalotórax) do beneficiamento do
camarão Litopenaeus vannamei, de dois diferentes lotes. Foram realizadas análises de Salmonella,
Staphylococcus aureus, Coliforme a 45ºC Bacillus cereus e bolores e leveduras. Com os resultados
verificou-se que houve ausência de crescimento de Bacillus cereus e Salmonella em todas as amostras
estudadas, porém em relação a bolores e leveduras, Staphylococcus aureus, Coliforme a 45ºC, observou-se 
um crescimento, no entanto este não foi acima da legislação o que assegura a qualidade do resíduo e
viabiliza a produção de farinha a partir destes resíduos. 

Palavras chave: análises microbiológicas, camarão, resíduo. 



CÓDIGO: SB0729 
TÍTULO: LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DO ESTRATO ARBÓREO-ARBUSTIVO NA ÁREA DO 
ASSENTAMENTO GONÇALO SOARES, SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ-RN 
ALUNO: SAMIR AUGUSTO PINHEIRO COSTA (055.930.244-48) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 
CO-AUTOR: TATIANA BARBOSA GALVAO (031.818.574-16) 

Resumo:  
 
        Este estudo foi desenvolvido no Assentamento Gonçalo Soares localizado na Zona do Agreste do
estado ocupando área de 343 ha. As famílias instaladas no local vivem basicamente da produção de
mandioca, feijão, mamão e milho. Objetivando conhecer a estrutura e a composição florística da vegetação
local e desse modo propor métodos de recuperação da sua biodiversidade foi desenvolvido este
levantamento florístico em quatro parcelas de 200 m² nas áreas de Reserva Legal do Assentamento, onde 
todos os indivíduos foram identificados pelo nome comum local, posteriormente, os indivíduos com
CAP>10 cm e 1 m de altura foram classificados a nível de família e espécie. As espécies que apresentaram
melhor distribuição e freqüência foram Licania parviflora (cega machado) e Piptadenia moniliformis
(catanduva). Por estar situado em uma região de transição entre Mata Atlântica e Caatinga foram
encontradas espécies como Mimosa tenuiflora (jurema preta), Caesalpinia pyramidalis (jucá),
Callycophyllum spruceanum (pau mulato) e Manilkara aff. amazonica (maçaranduba). Os resultados de
altura e diâmetro refletiram em baixo volume madeireiro, mostrando que a Reserva Legal deve ser mantida
intocável, não devendo ser usada para nenhuma atividade exploratória, havendo necessidade de revegetar
ou mesmo reflorestar estas duas áreas com espécies de valor econômico madeireiro ou melífero, ou mesmo
com plantas frutíferas de ocorrência local como Hancornia speciosa (mangaba) e Anacardium occidentale
(cajueiro). 

Palavras chave: Biodiversidade, fitossociologia, composição florística, estrutura 



CÓDIGO: SB0730 
TÍTULO: MONITORAMENTO DAS FUNÇÕES HEPÁTICAS E RENAIS DE PACIENTES 
PORTADORES DE CANCER DE MANA SUBMETIDOS À HORMONIOTERAPIA. 
ALUNO: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (014.309.294-48) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        Iuri Nichol Freitas ds Silva Pinto e Telma Maria Araújo Moura Lemos O Tamoxifeno (TAM) é o
agente antiestrogênico não esteroidal, usado no tratamento de paciente portadoras de câncer de mama com
receptor estrógeno + , é o tratamento adjuvante sistêmico que se segue ao tratamento cirúrgico ou
quimioterápico. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do Tamoxifeno na função hepática e renal
das pacientes com câncer de mama. Foram utilizadas 50 pacientes com câncer de mama submetidas a
hormonioterapia atendidas na Oncoclinica São Marcos-Natal/RN. As pacientes faziam uso de 20mg diários 
de Citrato de Tamoxifeno durante 05 anos, diariamente. O sangue foi coletado das pacientes em jejum de
12 horas, em tubo sem anticoagulante e centrifugado a 1.500 rpm por 10 minutos. O soro foi utilizado para
dosagens de uréia, creatinina, AST, ALT e GGT usando kits LABTEST de acordo com as especificações
do fabricante. Os resultados obtidos foram expressos em média e desvio padrão. Das pacientes estudadas
80% estão em Hormonioterapia. Para as concentações de ALT, AST e GGT apresentaram valores de média
de 21,15�6,8; 25,65�8,7 e 21,5�7,9 respectivamente. Para a avaliação da função renal encontramos 
valores médios de uréia de 27,05�9,3 e creatinina sérica de 1,065�02. Mediante os resultados obtidos 
podemos concluir que as funções renais e hepáticas estão preservadas nestas pacientes que fazem uso
prolongado de tamoxifeno. 

Palavras chave: Tamoxifeno;câncer de mama;TAM-função hepática;função renal intacta. 



CÓDIGO: SB0732 
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE METALOPROTEINASES EM CISTOS 
ODONTOGÊNICOS 
ALUNO: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (061.435.314-98) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 
CO-AUTOR: BRUNNA MOREIRA DE FARIAS PEREIRA 
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 

Resumo:  
 
        Realizou-se uma análise da expressão imunohistoquímica das MMPs -1, -2 e -9, em 15 cistos 
radiculares (CR), 10 cistos radiculares residuais (CRR), 10 cistos dentígeros (CD) e 10 ceratocistos
odontogênicos (CO). Verificou-se, no epitélio, expressão predominantemente difusa da MMP-1 (CRR: 
100%, CD: 70%) e focal (CR: 53%, CO: 60%). Variou de focal (CR: 60%, CO: 100%) a difusa (CRR:
60%, CD: 50%) para a MMP-2 e marcadamente focal para a MMP-9 (100% dos CR, CRR e CO e 60% dos 
CD). No mesênquima, detectou-se expressão maior no CO para a MMP-1 e MMP-2, e para a MMP-9, 50% 
difusas e 50% focais. Os resultados deste estudo sugerem que o crescimento dos cistos odontogênicos pode
ser influenciado pela secreção das MMPs. A expressão mais exuberante das MMPs no mesênquima dos
COs confirma sua participação ativa no crescimento da lesão, o que pode justificar, em parte, sua maior
agressividade em relação às outras lesões císticas. 

Palavras chave: cistos odontogênicos; metaloproteinases; imuno-histoquímica 



CÓDIGO: SB0733 
TÍTULO: EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE RETINOL PALMITATO SOBRE OS NÍVEIS DE 
RETINOL DO LEITE COLOSTRO HUMANO 
ALUNO: KATHERINE FEITOSA DE ARAUJO (057.517.974-00) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: HELUISA HELENA BEZERRA DE SOUSA (050.071.044-93) 
CO-AUTOR: MICHELLE DA COSTA PEREIRA (051.280.064-25) 

Resumo:  
 
        A hipovitaminose A aparece como um grave problema de saúde pública em países em
desenvolvimento. Por isso, alguns países têm implementado a suplementação de vitamina A como medida
terapêutica e profilática. As gestantes e lactantes são os grupos mais afetados, uma vez que o requerimento
dietético de vitamina A aumenta durante este período, quando comparado às mulheres adultas não gestantes
e não lactantes. Dessa forma, a recomendação de uma megadose de 200.000 UI de retinol palmitato no pós-
parto imediato deve permitir a uma mulher saudável manter suas reservas hepáticas enquanto produz leite
com concentrações normais de vitamina A por aproximadamente 60 dias. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a influência da suplementação de retinol palmitato no pós-parto imediato sob os níveis de vitamina 
A no leite materno, durante um dia de lactação. Coletou-se o leite colostro de 47 parturientes em dois 
períodos, tempo 0h e tempo 24h. Logo após a coleta do leite 0h, foi fornecida às parturientes uma cápsula
de retinol palmitato. O retinol no leite foi quantificado através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência.
Foram encontrados valores de 102,0 ± 56,0 μg/dL e 196,1 ± 74,0 μg/dL (p<0,0001) para leite de 0h e 24h, 
respectivamente, sugerindo que a suplementação foi efetiva, elevando a concentração de retinol no leite
materno após 24hs de sua administração, sendo justificável o uso da suplementação como medida de
intervenção para evitar o desenvolvimento da deficiência. 

Palavras chave: Vitamina A, colostro, suplementação, lactantes. 



CÓDIGO: SB0735 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E PRÁTICA DO EXAME 
CITOLÓGICO DE PAPANICOLAU EM MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN
ALUNO: YURI GUILHERME A SILVA DA COSTA (792.242.454-04) 
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 
CO-AUTOR: SILVIA HELENA LACERDA RODRIGUES (247.847.058-64) 
CO-AUTOR: ALIPIO MACIEL LIMA DE BRITO (058.801.474-52) 
CO-AUTOR: LUIZ CLAUDIO MOURA DA SILVA (054.513.637-73) 

Resumo:  
 
        Foram entrevistadas 237 mulheres com idade variando de 15 a 69 anos, média de 34,8 anos residentes
no município de São José do Mipibu/RN, utilizando-se questionário estruturado, com objetivo de avaliar o 
grau de conhecimento, conscientização e prática em relação ao exame citológico de Papanicolau.
Considerou-se possuírem grau de conhecimento, conscientização e prática adequadas, as mulheres que
responderam corretamente as indagações a respeito da existência do exame, da necessidade e importância
de sua realização periódica. A maioria das entrevistadas tinha até 40 anos de idade, eram casadas,
residentes na zona urbana, e tinha nível de instrução até ensino fundamental incompleto e renda familiar de
até um salário mínimo. A grande maioria das mulheres entrevistadas demonstrou ter conhecimento sobre a
existência do exame, e a necessidade de sua realização, independentemente de viver na zona rural ou
urbana. Contudo observou-se que a prática dessas mulheres em relação ao exame, ainda deixa a desejar,
tendo em vista que apenas 66,6% daquelas que moram na zona rural e 61,6% das que vivem na zona urbana
afirmaram que realizam o exame pelo menos uma vez por ano. Os resultados mostram a necessidade de
melhoria do grau de conscientização dessas mulheres em relação à prática. Sugere-se uma intensificação 
das ações dos profissionais que atuam no programa de saúde da família do município, no sentido aumentar
a adesão ao programa de prevenção ao câncer do colo do útero. 

Palavras chave: Exame citológico, Prevenção, Neoplasias do colo uterino, Papanicolau 



CÓDIGO: SB0738 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE MISTURAS CONTENDO 
EXTRATO SECO DE A. HIPPOCASTANUM L. 
ALUNO: MARIANA DANTAS NOGUEIRA (069.403.344-83) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 
CO-AUTOR: LUANA JANINE LOPES DA COSTA 

Resumo:  
 
        O atual trabalho teve como objetivo avaliar a influência de adjuvantes tecnológicos em formulações
contendo o extrato seco de A. hippocastanum.A avaliação das misturas contendo o extrato (50%) foi feita
através de um desenho fatorial 2^2 cujos fatores eram:diluente (49%) e regulador de fluxo (0,5%),e os
níveis,respectivamente: celulose (CEL) e lactose (LAC);dióxido de silício coloidal (DSC) e estearato de
magnésio (Est-Mg).As repostas são as propriedades tecnológicas das misturas.Os resultados obtidos para 
fatorial mostram que o uso de formulações com diluentes, beneficiou tais propriedades.O regulador de
fluxo foi importante para ressaltar essa melhora.Mesmo com pouca diferença observada entre as melhoras
produzidas,o emprego de DSC ajudou nas propriedades reológicas das misturas.Assim, foram preparadas
misturas com maior concentração deste adjuvante (1%). Portanto, a mistura contendo CEL e DSC é a mais
adequada para a produção de cápsulas de gelatina dura.O desenvolvimento de formas sólidas a partir de
extratos vegetais exige tempo e esforço para sua otimização.Através do planejamento fatorial é possível
estabelecer boas condições de formulação para preparação de misturas com melhores propriedades
tecnológicas com pequeno número de experimentos. 

Palavras chave: Adjuvantes,Propriedades Tecnológicas,Misturas de A. hippocastanum. 



CÓDIGO: SB0739 
TÍTULO: ANÁLISE QUÍMICA PARCIAL E ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA INDUZIDA PELO 
EXTRATO DO FUNGO CLAVARIA CRISTATA NO MODELO DE EDEMA PLANTAR EM RATOS 
WISTAR 
ALUNO: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-66) 
CO-AUTOR: LISSANDRA SOUZA QUEIROZ (012.091.294-50) 
CO-AUTOR: MARIA EMILIA BARRETO BEZERRA (010.366.164-60) 

Resumo:  
 
        Os fungos possuem compostos que exercem importantes ações fisiológicas. Estes, chamados
compostos bioativos, fazem parte da constituição química natural da estrutura desses seres. Dentre estes
estão as β-glucanas, um dos principais compostos que vêm sendo alvo de muitos estudos. O objetivo deste
trabalho é caracterizar químicamente os polímeros obtidos dos corpos de frutificação da Clavaria cristata,
bem como testar a sua capacidade antiinflamatória nas concentrações de 10,30 e 60 mg/kg no modelo de
edema plantar em ratos Wistar. Os corpos de frutificação desses fungos foram lavados, secos e
pulverizados. Para a extração dos carboidratos, este pó foi misturado em água destilada na concentração de
0,1g/ml, a 100ºC por 3 horas. Ao sobrenadante foi adicionado etanol, que posteriormente foi centrifugado e 
o sobrenadante descartado. As dosagens de açúcares totais e proteínas realizadas no extrato do fungo foram
de 79% e 21%, respectivamente. O edema plantar foi avaliado no período de 0-3h. Observamos a redução 
do edema caracterizando um processo antiinflamatório com o valor mínimo em 0,3 mm na 3 h pra os
grupos tratados com o extrato a 60 mg/kg, resultado significativo quando comparado ao grupo controle
tratado com L-NAME, que reduziu totalmente o edema na 3 h. Os resultados deste experimento
demonstraram que esse fungo é rico em carboidratos e as 3 concentrações testadas como pré-tratamento no 
edema demonstraram potencial antiinflamatório significativo comparado ao L-NAME. 

Palavras chave: Glucana, Fungo, C. cristata 



CÓDIGO: SB0740 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PRÉ-CONGELAMENTO EM VAPOR DE NITROGÊNIO 
LÍQUIDO NA INTEGRIDADE DAS MEMBRANAS DE ESPERMATOZÓIDES HUMANOS 
LIOFILIZADOS 
ALUNO: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 
ORIENTADOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (836.975.194-68) 
CO-AUTOR: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 

Resumo:  
 
        O processo de liofilização vem sendo utilizado na preservação de vários tipos celulares, inclusive
espermatozóides, consistindo na retirada da água de seus compartimentos citoplasmáticos através de
sublimação, submetendo essas células à baixa pressão. O objetivo desse trabalho é avaliar a influência do
tempo de exposição de espermatozóides humanos ao vapor de nitrogênio, na integridade de suas
membranas. Antes do congelamento, foi adicionado ao sêmen 5 mM de Glicose, Lactose, Maltose, Manitol
e Sorbitol. Em 20 eppendorfs, foram colocados 1mL de cada substância crioprotetora mais 1mL de sêmen
homogeneizado e aquecidos a 37ºC. Esses eppendorfs foram colocados em uma caixa de isopor, mantendo
os frascos a 5 cm da superfície líquida do nitrogênio, cuja temperatura do vapor é cerca de -80°C. Os 
tempos de permanência foram de 5, 10, 15 e 20 min, sendo estes tempos, à temperatura citada, de extrema
importância para que haja um equilíbrio entre os compartimentos intra e extracelular antes do congelamento
total do citoplasma, evitando a formação de cristais de gelo intracelular, estresse osmótico e conseqüente
ruptura das membranas do espermatozóide. Nesse presente trabalho, as substâncias que melhor preservaram
as membranas do espermatozóide foram sorbitol e manitol, comparadas ao sêmen fresco, no tempo de 20
min. Esse tempo foi necessário para a estabilização dessas células, evitando assim, mudanças na
permeabilidade das membranas e mantendo seu citoesqueleto intacto. 

Palavras chave: espermatozóide humano, criopreservação, crioproteção 



CÓDIGO: SB0741 
TÍTULO: SOLANUM PANICULATUM L. – CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EXTRATIVA 
ALUNO: FRANCIELSA DA COSTA SOUSA (025.109.154-60) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 
CO-AUTOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

Resumo:  
 
        Solanum paniculatum L. conhecida popularmente por jurubeba-verdadeira ou, simplesmente, 
jurubeba, é uma planta da família Solanaceae, que possui como principal propriedade medicinal, anemia,
desordens de fígado e digestivo. Esta atividade dá-se pela ação dos seus constituintes químicos, esteróides, 
saponinas, glicosídeos e alcalóides nas raízes, caule e folhas da referida planta. O presente estudo teve
como objetivo a caracterização tecnológica e extrativa das folhas da Solanum paniculatum L. A folha foi
caracterizada através do teor de umidade, e posteriormente submetida à extração. As extrações foram
realizadas em uma cuba de ultra-som marca UNIQUE, modelo USC 1400. Para os testes usou-se 1 g da 
planta, a qual foi submetida a sonicação utilizando-se 10 mL de solvente hidroalcóolica nas proporções de
90:10 e 70:30. A partir destas soluções foram determinados seus resíduos secos e analisadas a través de
análise espectrofotométrica na região do ultravioleta. Os dados revelaram que em 172,8 g da planta fresca,
temos 61,3 da planta seca. As folhas secas apresentaram uma umidade residual de 6,45% (±2,37%). Os 
resíduos secos das soluções hidroalcóolicas nas proporções de 90:10 e 70:30 foram de 1,10% (±0,23%) e 
0,98% (±0,03%), respectivamente. Os dados espectrofotométricos mostraram diferenças na composição dos
extratos obtidos por ultrasom. 

Palavras chave: Solanum paniculatum L, ultrasom, caracterização tecnológica. 



CÓDIGO: SB0747 
TÍTULO: ALTERAÇÕES NO SEDIMENTO URINÁRIO DE PACIENTES COM NEFROPATIA 
DIABÉTICA 
ALUNO: ANA KATARINA VERAS TARGINO (053.063.804-50) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        A nefropatia diabética é uma conseqüência dos elevados níveis de glicemia em pacientes portadores de
diabetes tipo 1. A glicemia em valores superiores aos limiares renais de reabsorção, gera sobrecarga no
órgão em questão, havendo com isso depósito de glicose e saturação na proteína responsável pelo transporte
que levam muitas vezes a lesões irreversíveis, e é evidente na sedimentoscopia em alterações tais como
cilindrúria e hematúria.O objetivo desse estudo foi avaliar a função renal de pacientes diabéticos tipo 1
atendidos no HUOL e HOSPED através do sumário de urina com sedimentoscopia. As amostras foram
analisadas no Laboratório de Análises clínicas –LIAC- de acordo com as normas do programa de Controle 
de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas-SBAC.As informações foram obtidas no arquivo 
do LIAC no período de 2005-2007 onde estão as fichas de registros dos resultados dos exames de 114
pacientes e, quando necessário, dúvidas foram esclarecidas nos arquivos dos respectivos hospitais.Após
análise dos dados, pode-se concluir que os resultados são importantes para auxiliar o acompanhamento da
nefropatia diabética. 

Palavras chave: NEFROPATIA DIABÉTICA 



CÓDIGO: SB0748 
TÍTULO: A DINÂMICA DA OSMOLARIDADE NA CRIOPRESERVAÇÃO E CRIOPROTEÇÃO DE 
ESPERMATOZÓIDES 
ALUNO: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 
ORIENTADOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (836.975.194-68) 
CO-AUTOR: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 

Resumo:  
 
        Um dos grandes desafios para a criopreservação de espermatozóides é evitar os efeitos danosos
provocados pelo estresse osmótico durante o congelamento. Uma de suas causas é a formação de cristais de
gelo, tornando necessária a adição de substâncias crioprotetoras. A velocidade de formação desses cristais
aumenta a concentração desse meio torna-o hipertônico, provocando prejuízos à célula. O objetivo desse
trabalho foi comparar crioprotetores intracelulares (manitol e sorbitol) e extracelulares (glicose, maltose e
lactose) no controle da osmolaridade citoplasmática do espermatozóide. Alíquotas de 0,1 ml de sêmen e de
cada uma das substâncias crioprotetoras a 0,2M, 0,4M, 0,5M e 0,6M, foram colocadas em frascos de vidro,
separadamente. Os frascos foram resfriados por 20 minutos no vapor do Nitrogênio líquido em um suporte
metálico e depois mergulhado no líquido do Nitrogênio. Logo após esses frascos foram colocados à
temperatura ambiente por 30 minutos e depois aquecidos à 37ºC. Nesse trabalho as substâncias que melhor 
preservaram foram a glicose e a maltose, a 0,6M, ambos crioprotetores extracelulares. O limite de
tolerância osmótica (OTL) é utilizado como limiar, de modo a manter a célula num volume dentro de seus
limites. Os crioproterores extracelulares apresentaram maior eficiência devido sua capacidade de reduzir os
danos causados pela concentração de sais equilibrando assim a tonicidade dos meios extra e intracelular
mantendo a integridade das membranas celulares. 

Palavras chave: Liofilização de espermatozóides; Criopreservação; Crioproteção 



CÓDIGO: SB0750 
TÍTULO: UMA REVISÃO TEÓRICA SOBRE A CAPACIDADE ANIDROBIÓTICA DO 
ESPERMATOZÓIDE 
ALUNO: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 
ORIENTADOR: BIANCA DI ANGELI CARRERAS SIMOES COSTA (836.975.194-68) 
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Resumo:  
 
        Anidrobiose é a capacidade apresentada por alguns organismos de sobreviver a um estado de completa
desidratação. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre o tema e o mecanismo de
ação envolvido na anidrobiose. Organismos anidrobióticos são capazes de acumular altas concentrações de
certos sacarídeos durante o processo de desidratação, como trealose, sacarose e/ou rafinose. Esses açúcares
são responsáveis pela estabilização das ligações intermoleculares, pois a remoção da água do meio
intracelular provoca drásticas mudanças durante a desidratação, danificando principalmente as proteínas das
membranas, que possuem ligações com as moléculas da água. Durante anos, a criopreservação vinha sendo
usada como único método de preservação de células humanas, no entanto uma nova técnica vem sendo
utilizada, a liofilização. Esse novo método consiste em desidratar células por sublimação. Dentre tantas que
vêm sendo testadas nesse processo, os espermatozóides estão sendo vastamente estudados e vários
protocolos já foram testados no intuito de comprovar se essas células são capazes de preservar íntegro seus
componentes membranosos e cromossômicos nesse estado conhecido por anidrobiose, adicionando
açúcares, principalmente a trealose, antes do processo da liofilização. Em se mantendo todas as estruturas
estabilizadas, a liofilização é o melhor método de preservação, pelo baixo custo de estocagem, manutenção
e facilidade no transporte das células preservadas. 

Palavras chave: Anidrobiose; Espermatozóides; Criopreservação; Liofilização; Trealose 



CÓDIGO: SB0752 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA OBESIDADE E DO DIABETES MELLITUS EM ESCOLARES DA 
CIDADE DO NATAL/RN 
ALUNO: ISABELLA CATARINE TEIXEIRA DE ALENCAR (065.372.674-04) 
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (039.435.504-00) 
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Resumo:  
 
        A obesidade constitui, hoje, um grande problema de saúde pública, estando associada a complicações
como Diabetes Mellitus (DM) e doença arterial coronariana (DAC). Este estudo visa fazer um
levantamento do índice de sobrepeso e/ou obesidade em escolares adolescentes e pré-adolescentes na 
cidade do Natal/RN, além de proporcionar um conhecimento acerca dos problemas de saúde pública e dos
fatores que possam levar a uma adolescência saudável sem muitos riscos de DAC. A amostra constituiu-se 
de 478 jovens, de ambos os sexos, entre 10 e 18 anos, alunos de redes pública e privada de ensino, na zona
norte de Natal/RN. As definições de sobrepeso e obesidade basearam-se nas recomendações da OMS que 
atribui, respectivamente, os percentis 85 e 95, de acordo com a idade e o sexo, obtidos a partir do índice de
massa corpórea (IMC). Os maiores níveis de IMC concentraram-se em alunos da rede privada, apontando 
para a tese que fatores ambientais, como hábitos alimentares inadequados sejam dos mais importantes na
gênese da obesidade. Enquanto nos alunos da rede pública, houve maior tendência de sugestivos de
obesidade no sexo feminino, uma vez que esta se deve a puberdade precoce e facilidade em acumular
gorduras. O sugestivo de sobrepeso se mostrou mais elevado em ambos os sexos dentro do grupo com IMC
alterados, porém, indicando os maiores índices no sexo feminino, independente da rede de ensino. 

Palavras chave: Sobrepeso; Obesidade; Escolares. 



CÓDIGO: SB0757 
TÍTULO: ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA 
SANTIAGO 
ALUNO: ANGELICA LIMA TAVARES (051.550.064-06) 
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA (722.988.634-15) 
CO-AUTOR: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (060.509.174-93) 

Resumo:  
 
        O projeto de extensão Atenção fisioterapêutica respiratória no Hospital Infantil Varela Santiago, no
período decorrido entre 07/03/06 e 05/12/06, deu assistência a 956 crianças portadoras das mais diversas
patologias. Dentre elas, foram encontrados quadros de pneumonias, leucemias, prematuridade,
mielomeningocele, paralisia cerebral, cardiopatias congênitas, asma brônquica, derrame pleural,
pneumotórax entre outras. Feito a avaliação, seguiu-se com o planejamento e posterior intervenção da 
conduta fisioterapêutica traçada; com direito à reavaliação diária e assistência fisioterapêutica mantida até
que estes pacientes apresentassem condições clínicas para alta fisioterapêutica e/ou hospitalar. Além disso,
orientações a cerca da patologia existente e dos cuidados necessários foram dadas aos pais e/ou cuidadores
daqueles pertencentes ao quadro de pneumonia crônica. 

Palavras chave: fisioterapia respiratória, pneumopatia, HIVS 
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Resumo:  
 
        O sistema de medicação de um hospital envolve atividades multiprofissionais, que se interrelacionam e
atuam entre si na execução de um objetivo único, a recuperação da saúde do paciente. É um sistema
complexo, que envolve várias etapas (prescrição, dispensação e administração dos medicamentos) que
podem conduzir a erros de medicação. Este erro não tem causa única, por isso, as investigações devem ser
orientadas a detectar e avaliar as causas que impulsionam para que a ocorrência do erro tenha um olhar
dirigido para o sistema como um todo. O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi o da
observação, o qual tem demonstrado maior eficácia quando comparado ao de comunicação. As amostras
analisadas foram as ações envolvidas durante a prescrição, dispensação e administração dos medicamentos
nos pacientes internados. Os resultados apontam diversos erros, tais como erros de prescrição, dispensação,
horários incorretos de administração, dose extra, omissão, dosagem, preparo incorreto do medicamento,
entre outros. Os erros detectados nesta pesquisa caracterizam-se como evitáveis, através de mudanças nas 
condições de trabalho dos profissionais, destacando-se a implantação de mecanismos de defesas, no sistema
organizacional do ambiente hospitalar, com a participação especial do profissional farmacêutico. Os
estudos sobre erros de medicação são escassos no nosso país, contudo devem ser realizadas novas
investigações, objetivando a elaboração de estratégias para minimizá-los. 
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Resumo:  
 
        Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica e sistêmica, que pode cursar com manifestações
músculo-esqueléticas, especialmente nas mãos, tais como: Síndrome do Túnel do Carpo (STC), Contratura
de Dupuytren (CD), Tendinite de De Quervain (TQ), Tenossinivite dos Flexores (TF) e a Síndrome da
Mobilidade Articular Diminuída da Mão (SMADM). O presente estudo tem como objetivo verificar a
freqüência de manifestações músculo-esqueléticas nas mãos em pacientes com DM atendidos no Hospital
Universitário Onofre Lopes (HUOL - UFRN). Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, realizado no ambulatório de endocrinologia do HUOL-UFRN, 
no período outubro de 2006 a julho de 2007. Foram arrolados 131 pacientes submetidos a um protocolo
após assinatura do um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O protocolo é constituído de um
questionário com dados demográficos e clínicos sobre a doença do paciente e o exame físico de suas mãos.
Os resultados do estudo mostram que dos 131 pacientes estudados, houve uma freqüência de 4 (3,05%)
pacientes com CD, 13 (3,05%) com TF, 7 (5,34%) apresentando TQ, e em relação a SMADM e STC uma
freqüência de 10 (7,63%) e 20 (15,26%), respectivamente.Tais valores estão de acordo com os resultados
encontrados na literatura internacional. 
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CÓDIGO: SB0760 
TÍTULO: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI) DE 
ÁGUA TRATADA DE ESCOLAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE, MACAÍBA E PARNAMIRIM - RN. 
ALUNO: JULIANA BRUNA DE ARAUJO (052.346.264-66) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 
CO-AUTOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (094.597.074-91) 
CO-AUTOR: MYRIAN JULIA DE PAIVA DOURADO GUERRA (049.660.374-41) 
CO-AUTOR: TENILLE KARINANNA DE MORAIS PAIVA MOURA (034.122.384-06) 

Resumo:  
 
        A água é um dos materiais mais importantes para a sobrevivência do ser humano. O provimento de
água em quantidade e qualidade adequadas é medida básica de promoção à saúde e prevenção de doenças.
O grupo coliforme é indicador de microorganismos patogênicos em águas de abastecimento e é dividido em
dois sub-grupos: coliforme total e coliforme fecal. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade 
microbiológica da água consumida nas escolas públicas em três municípios da Grande Natal/RN. As
amostras de água foram analisadas através do método cromogênico-fluorogênico (Colilert). Um total de 55 
amostras de água, sendo 24 do município de São Gonçalo do Amarante, 21 de Parnamirim e 10 de Macaíba
foi analisado. Das amostras de São Gonçalo do Amarante 19 (79%) apresentaram contaminação por
coliformes totais e dentre estas 2 (8%) apresentaram coliforme fecal; no município de Parnamirim 6 (29%)
apresentaram contaminação por coliformes totais e dentre estas 1 (5%) apresentou coliforme fecal e no
município de Macaíba, todas as amostras foram negativas quanto a presença de coliformes. Esses resultados
demonstram que é indispensável a vigilância da qualidade da água usada para consumo para a detecção de
possíveis falhas no tratamento, diminuindo assim o risco à saúde da população. 
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Resumo:  
 
        Os Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) são importantes agentes de infecções
nosocomiais e mais recentemente, vêm sendo envolvidos com infecções comunitárias. O objetivo dessa
pesquisa foi caracterizar genotipicamente seis cepas de MRSA provenientes de infecções associadas à
comunidade ou que apresentavam uma ampla susceptibilidade a drogas, isoladas no período de agosto de
2004 a janeiro de 2005 de um hospital e de um laboratório particular da cidade do Natal. As mesmas foram
avaliadas quanto a susceptibilidade a antimicrobianos através da técnica de Kirby-Bauer (CLSI, 2005) e 
caracterizadas geneticamente através das técnicas de eletroforese em campo pulsado (PFGE) e reação em
cadeia da polimerase (PCR). Três destas cepas apresentaram um perfil genético relacionado ao clone
epidêmico descrito nos Estados Unidos da América denominado de USA 100. As outras três restantes
pertenciam a dois padrões de PFGE distintos dos clones internacionais predominantes em nosso continente.
Em uma das amostras ficou bem estabelecido que a aquisição da infecção ocorreu na comunidade. Nossos
dados alertam para uma possível disseminação de outros clones internacionais em nossa cidade. 
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Resumo:  
 
        A visão do ser humano é necessária em diferentes ocupações. Autores como DIAMOND et al (2005)
relatam que o valor médio necessário para a visão gira em torno de 90 a 95%. O presente estudo tem por
objetivo avaliar o risco dos portadores de diabetes de se envolverem em acidentes de trânsito devido a
hipoglicemia e a perda de visão por retinopatia diabética, identificar os fatores associados ao diabetes que
possam potencialmente afetar a segurança ao dirigir e definir uma orientação de como devem ser avaliados
e orientados os diabéticos que pretendam se habilitar como motoristas de veículos automotores ou renovar a
sua carteira nacional de habilitação. Os dados que serviram de base para a elaboração desta diretriz foram
obtidos através de uma revisão sistemática da literatura através de pesquisa bibliográficas realizada nas
bases de dados MEDLINE e LILACS (1976- 2007), livros–texto e discussão entre médicos especialistas em 
Medicina de Tráfego. Estudos epidemiológicos que investigam a correlação entre diabetes e acidentes de
trânsito têm mostrado resultados conflitantes. Há relatos que mostram aumento significativo na freqüência
de acidentes envolvendo motoristas diabéticos principalmente quando se leva em consideração os quadros
hipoglicêmicos (STORK, 2006). Em relação à retinopatia diabética apesar de diversos trabalhos a
associarem ao risco de acidentes, não há estudos suficientes que correlacionem a doença ocular como causa
do acidente de trânsito. 
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Resumo:  
 
        Pacientes com leucemia aguda (LA) podem apresentar fadiga e fraqueza dos músculos respiratórios
devido à quimioterapia e à imobilidade após o tratamento.Considerando os resultados do treinamento
muscular respiratório,o objetivo deste estudo foi avaliar uma metodologia proposta para treinamento
muscular inspiratório (TMI) para essa população.Trata-se de um estudo piloto experimental,do tipo quase 
experimental antes-depois sem grupo controle.Participaram do estudo 3 pacientes ambulatoriais com
diagnóstico de LA e idade entre 5 e 15 anos.Após passar por uma avaliação da FMI,eles realizaram um
período de 5 semanas de treinamento muscular inspiratório domiciliar,diariamente,respirando por 15
minutos através do aparelho Threshold®,com uma carga de 30% da pressão inspiratória máxima, 2 vezes
por dia.Os resultados mostraram que o ganho de FMI foi estatisticamente significativo em relação à carga
pressórica imposta,principalmente quando os pacientes treinaram com carga igual ou maior a 39
cmH2O,mas não houve significância estatística quando as pressões respiratórias foram comparadas ao
tempo de treinamento ou a esse tempo em interação com a carga.Em conclusão,nosso estudo indica que o
treinamento muscular inspiratório pode ser eficaz para ganho de FMI na população estudada,especialmente
utilizando carga igual ou maior a 39 cmH2O. Porém,são necessários estudos posteriores com um tempo de
treinamento mais prolongado, avaliação e comparação com outros grupo utilizando uma amostras maior. 
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Resumo:  
 
        A exposição humana aos metais tóxico pelo meio ambiente tem aumentado muito e o excesso destes
pode causar uma enorme variedade de sintomas. Os despejos de resíduos industriais são as principais fontes
de contaminação das águas dos rios com metais pesados, podendo se acumular em todos os organismos que
constituem a cadeia alimentar do homem. Populações residentes em locais próximos a indústrias ou
incineradores correm maiores riscos de contaminação. O objetivo desse trabalho foi determinar os metais
Sn, Pb, Ni, Cd, Cr, Ba, Cu e Zn nos estuário de Ceará-Mirim, Guaraíras/Papebas/Arês, Potengi e 
Piranhas/Açu para amostras de intestino de tainha. A coleta de tainha foi feita em julho/2004 nos
municípios de Patamé, Natal e Touros. As análises foram feitas conforme descrito no compêndio de
Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e a leitura por EAA, com cálculos para o resíduo seco.
O resultado demonstrou que o Ba foi o elemento que apresentou o maior teor com 26,6 mg, seguida de Sn
com 25,3 mg. A presença de metais pesados em estuário está relacionada a fatores tanto naturais, do próprio
solo ou artificiais, produzido pelo homem como os resíduos industriais e domésticos que por algum motivo
irão parar nas correntes de água. 
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Resumo:  
 
        O Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica que causa danos a diversos órgãos e tecidos,
podendo levar, a longo prazo, à disfunção dos mesmos. O objetivo deste trabalho é avaliar o controle
glicêmico e parâmetros da função renal de crianças diabéticas atendidas no Hospital de Pediatria/UFRN.
Foram estudados indivíduos na faixa etária de 5 a 20 anos, sendo 20 diabéticos e 20 controles, divididos em
6 grupos: GC1–grupo controle com idade de 5 a 10 anos; GC2–grupo controle com idade de 11 a 15 anos; 
GC3–grupo controle com idade de 16 a 20 anos; GD1–grupo diabético com idade de 5 a 10 anos; GD2–
grupo diabético com idade de 11 a 15 anos; e GD3–grupo diabético com idade de 16 a 20 anos. As 
dosagens bioquímicas séricas (glicemia de jejum, uréia, creatinina, albumina e proteínas totais) foram
realizadas utilizando kits BIOSYSTEM, e a hemoglobina glicada utilizando kit LABTEST, em
espectrofotômetro RA 50 (Bayer). As concentrações de glicemia sérica e hemoglobina glicada foram
superiores nos grupos diabéticos quando comparados com os grupos controles. Não houve alterações
significativas entre os grupo diabéticos e controles, nas 3 faixas etárias estudadas, para os demais analitos
avaliados. O aumento nos valores de glicemia e hemoglobina glicada caracterizam o grupo diabético.
Entretanto em relação à função renal, esses resultados preliminares não evidenciam alterações entre os
grupos estudados. APOIO FINANCEIRO: CNPq/UFRN, BIOSYSTEM 
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Resumo:  
 
        Foram realizadas entrevistas com 237 mulheres residentes no município de São José do Mipibu/RN
visando avaliar o grau de conhecimento, conscientização e prática em relação ao exame citológico de
Papanicolau. Analisou-se em separado as entrevistas de 83 sujeitos com idade variando de 15 a 69 anos,
média de 37 anos, que declararam não ter feito esse exame ou que já tinham feito, mas deixaram de fazê-lo, 
objetivando identificar as razões para não realizá-lo. A maioria dos sujeitos deste grupo era formada por
mulheres sexualmente ativas, com idade até 40 anos, católicas, sem instrução ou com ensino fundamental
incompleto, que não trabalhavam fora e possuíam renda familiar de até um salário mínimo. A grande
maioria dessas mulheres informou ter conhecimento da existência do exame e de sua importância na
prevenção de doenças da cérvice uterina. Mesmo assim, 65,1% delas, declararam não ter ido ao
ginecologista nos últimos 12 meses e 51,8% admitiram não ter feito o exame. Percentuais de 15,6% de
católicas e 21,5% de evangélicas revelaram não ter feito o exame por vergonha, além de 48,4% e 64,3%
respectivamente, que não fizeram por descuido. As mulheres com maior grau de instrução foram as que
mais deixaram de realizar o exame por descuido, enquanto que aquelas sem nenhuma instrução elegeram
como motivo principal à falta de tempo. Os resultados mostram a necessidade de campanhas de incentivo à
realização do exame, envolvendo as igrejas e agentes comunitários de saúde do município. 
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Resumo:  
 
        O modelo manicomial tem sofrido duras críticas, onde os hospitais psiquiátricos são vistos como
ineficazes, cronificantes, produtores de estigma e segregação social. Nos anos 80, em meio a grandes
debates, surgiram novas modalidades de assistência aos transtornos mentais: os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). Estes faziam parte de uma estratégia de desospitalização e desinstitucionalização dos
portadores de transtornos mentais severos e persistentes. Após treze anos da implantação do primeiro CAPS
de Natal, resolvemos realizar uma pesquisa que permitisse avaliar o funcionamento do CAPS II-Leste e do 
Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, enquanto distintos dispositivos do SUS para assistência aos
transtornos mentais, no que tange à sua missão institucional, objetivos terapêuticos e inserção no modelo
assistencial proposto pelas diretrizes do Ministério da Saúde. Esta pesquisa é de natureza qualitativa, um
estudo de caso, em que utilizamos diferentes instrumentos de coleta de dados: pesquisa bibliográfica,
observações direta das instituições e entrevistas semi-estruturadas. Foram entrevistados os profissionais de 
saúde de nível superior das duas instituições de saúde mental avaliadas. A pesquisa identificou grandes
diferenças no que diz respeito aos cuidados dispensados, ao estabelecimento de relações e projetos
terapêuticos, e perspectivas de inserção no sistema de saúde. O hospital psiquiátrico luta por sua
sobrevivência e o CAPS ainda é um modelo em construção. 
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Resumo:  
 
        Como planta tipicamente encontrada em manguezais pode-se citar Avicennia schaueriana Stapf & 
Leechm Ex. Moldenke. Este trabalho tem como objetivo analisar a morfologia de A. schaueriana e suas
adaptações ao ambiente de mangue. A espécie foi coletada no mangue do rio Potengi na Praia do Forte,
Natal – RN; foram feitos cortes histológicos de caule, raiz e folha em crescimento secundário e corados 
com safranina e azul de alcian com o emprego de técnicas de microscopia óptica. Através de análises
realizadas foi constatada a presença de glândulas secretoras de sal localizadas em suas folhas, internamente,
presença de aerênquima na raiz e pneumatóforos que auxiliam a fixação e aeração da planta, características
que tornam a espécie totalmente adaptada ao ambiente de mangue e capaz de suportar altos graus de
salinidade. 
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Resumo:  
 
        O presente estudo teve como objetivo investigar o perfil epidemiológico das pessoas diabéticas
atendidas em um Centro de Saúde, Natal-RN, para o planejamento de atividades de vigilância à saúde. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória donde utilizamos um formulário para a coleta de dados. Após a
tabulação identificamos que 52,9% são do sexo masculino e 47,1%, feminino. Do total, 58,8% encontram-
se na faixa etária de 50-70 anos; 29,4% têm EFC (5ª a 8ª) e/ou EMC, apenas 11,76% possuem o ESC; 
70,6% são católicos; 52,9% residem em domicílios com quatro ou cinco pessoas; 76,5% não têm atividades
laborais, sendo a maior prevalência no sexo masculino (41,2%); 52,9% têm renda familiar variando entre 3-
6 salários mínimos; 52,9% são utentes exclusivos do SUS e 17,6% utilizam planos de saúde além do SUS;
100% não fumam; 17,6% fazem uso de bebidas alcoólicas; 29,4% praticam alguma atividade física e 58,8%
afirmaram que participariam se esta existisse no serviço; 82,4% têm como atividade social o grupo de
diabéticos. O histórico familiar da doença foi referido por 64,7% e a obesidade por 23,5%; 53% são
diabéticos há mais de dez anos. Com relação ao tratamento 70,6% faz dieta e insulinoterapia e 41,2% fazem
uso, também, de hipoglicemiantes orais. 64,7% apresentam complicações: alterações de sensibilidade,
41,2%; visuais, 58,8% ; hipertensão arterial, 58,8%. Os dados mostram um calidoscópio, donde diferentes
desenhos são vistos, exigindo em suas particularidades um planejamento compartilhado. 

Palavras chave: Perfil epidemiológico. Diabéticos. 



CÓDIGO: SB0788 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE GLAUCOMA, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES 
MELLITUS 
ALUNO: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (067.888.944-93) 
ORIENTADOR: JOSIVAN GOMES DE LIMA (721.167.654-04) 
CO-AUTOR: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60) 
CO-AUTOR: ALBERT DICKSON DE LIMA (737.236.224-53) 
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 

Resumo:  
 
        A pressão intra-ocular constitui-se no mais importante fator de risco para o surgimento de glaucoma,
patologia que muitas vezes encontra-se associada à hipertensão arterial e diabetes mellitus. (SAKATA, et
al, 2000). O presente estudo tem por objetivo a realização de uma revisão sistemática buscando a correlação
entre glaucoma, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Para isso, foram realizadas pesquisas nas
bases de dados MEDLINE e LILACS (1997-2007) utilizando as palavras-chaves “diabetes”, “hipertensão 
arterial”, “glaucoma”. Adotou-se como critério de exclusão estudos realizados em animais, bem como
aqueles em que as três patologias não coexistissem. Foram relatados 09 artigos. As variáveis analisadas
foram: idade, autores, ano da pesquisa, objetivo, metodologia e conclusões. Pode-se concluir através da 
análise sistemática que grande parte dos pacientes apresentava idade acima de 40 anos e que cerca de 80%
dos estudos relatam que a pressão intra-ocular aumenta progressivamente com a evolução da doença 
hipertensiva sistêmica quando esta se apresenta associada à diabetes mellitus. 

Palavras chave: glaucoma, hipertensão arterial sistêmica , diabetes mellitus 



CÓDIGO: SB0789 
TÍTULO: COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL ENTRE 
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: RESULTADOS PRELIMINARES 
ALUNO: LILIANNE LINHARES PINTO (047.445.494-03) 
ORIENTADOR: CICERA MARIA BRAZ DA SILVA (139.132.044-15) 
CO-AUTOR: MELKA TORQUATO NOGUEIRA (060.980.554-16) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: A hipertensão é uma doença crônica que aos poucos danifica, coração, rins e
cérebro. Atribuem-se como riscos para elevação da pressão arterial o sedentarismo, álcool e tabagismo. Os
adolescentes apresentam vários comportamentos de risco, o que permitiu nos últimos anos, elevação na
prevalência da hipertensão. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, de 70 milhões de
crianças/adolescentes no Brasil, 5% são hipertensos. OBJETIVO: Verificar a ocorrência de
comportamentos de risco para hipertensão entre adolescentes de Graduação em Enfermagem da UFRN.
METODOLOGIA: O estudo foi embasado nas normas de pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa.
A coleta de dados foi realizada no Complexo de Enfermagem da UFRN, em que os estudantes responderam
um questionário com perguntas fechadas, referentes a dados pessoais, consumo de álcool e tabaco, e
atividade física. De início, foi realizado um pré-teste com 10% da amostra. RESULTADO: 87,5% da
amostra são mulheres e 12,5% homens, com idade entre 17 a 21 anos. Todos negaram tabagismo; 18,75%
afirmaram beber em média cinco drinques por ocasião, sendo a cerveja e a bebida destilada as mais
consumidas e 62,5% não realizam atividade física, tendo como principal causa à falta de tempo (70%).
CONCLUSÃO: O estudo em andamento aponta, que apesar de todos os estudantes negarem tabagismo, os
mesmos apresentam comportamentos de risco para desenvolvimento de hipertensão, principalmente no que
se refere à inatividade física. 

Palavras chave: HIPERTENSÃO ARTERIAL; COMPORTAMENTOS DE RISCO 



CÓDIGO: SB0790 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONÓIDES DE 
TURNERA ULMIFOLIA(TURNERACEAE) 
ALUNO: INGRID MURIELLE F DE FIGUEIREDO (044.034.354-24) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho teve como objetivo a padronização do método de quantificação de flavonóides
totais (TFT) na MPV de Turnera ulmifolia. Para tanto, as influências do tempo de reação (15 e 30 min.) e
da concentração de AlCl3 (2,5 e 7,5 %) sobre o TFT, foram avaliadas através de planejamento fatorial 2^2,
em soluções extrativas preparadas com água ou etanol 50 % (v/v). Assim, uma amostra de 5 g da droga
vegetal foi submetida à decocção sob refluxo por 10 minutos e, após filtração e diluição, adicionada da
solução de AlC3. Após 15 e 30 minutos de reação o TFT foi estabelecido por espectrofotometria em 391
nm utilizando a rutina como referência. De acordo com os resultados obtidos até o presente momento,
pode-se observar que dependendo da composição do líquido extrator, os fatores concentração de cloreto de
alumínio e tempo de reação exercem grande influência sobre a resposta do método de quantificação de
flavonóides presentes na matriz vegetal, exigindo a validação da metodologia. 

Palavras chave: Turnera, flavonóides totais,AlCl3 



CÓDIGO: SB0795 
TÍTULO: ANÁLISE BIOMÉTRICA DE FRUTOS E SEMENTES DE MIMOSA CAESALPINIFOLIA 
BENTH.(SABIÀ) 
ALUNO: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

Resumo:  
 
        Mimosa caesalpinifolia Benth ocorre naturalmente em áreas da Caatinga de vários estados da região
Nordeste. É uma árvore pequena, atingindo 7 a 8 m de altura, heliófita, geralmente com acúleos nos ramos,
folhas bipenadas e flores pequenas em espigas cilíndricas. Pertencente a família Mimosaceae, o sabiá, como
é conhecido popularmente tem grande potencial na alimentação animal devido a sua resistência a estiagens,
crescimento rápido e alto teor protéico das folhas. Visando melhor conhecer a espécie foram realizados
estudos biométricos de frutos e sementes, originários de população existente no município de Natal. Foram
selecionados 50 frutos, já secos, onde se mediu altura, largura e espessura. Foi evidenciado que os frutos
são articulados, planos e de coloração marrom com comprimento entre 6 -10,3 cm, largura variando entre 
0,8 – 1, 05 cm e espessura entre 0,11- 0,21 cm. Suas sementes possuem tegumento liso e duro com 5,5 – 8 
mm de comprimento por 4,5 – 6,5 mm de largura e 1,2 - 2,2 mm de espessura. O número de sementes por 
fruto variou entre 4 e 7 e o peso seco de 1000 sementes foi de 41,93 g. 

Palavras chave: Caatinga, Mimosaceae, proteína. 



CÓDIGO: SB0805 
TÍTULO: ESTUDO DA MORFOLOGIA INTERNA DE AVICENNIA TOMENTOSA JACQ. E SUAS 
ADAPTAÇÕES AO AMBIENTE. 
ALUNO: RALINY OLIVEIRA SANTOS (068.896.014-67) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 
CO-AUTOR: MARIA IZAURA HENRIQUE DE SANTANA (057.868.064-56) 
CO-AUTOR: ISABEL MEDEIROS DOS SANTOS (009.783.364-96) 
CO-AUTOR: ELIUDE EMMANUELLE PINHEIRO DE FRANCA TORRES (060.625.594-06) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho trata-se de uma pesquisa realizada com Avicennia tomentosa Jacq.,uma planta
conhecida popularmente como siriúba, coletada no mangue da Praia do Forte em Natal,RN.Este objetiva
estabelecer relações entre a morfologia interna da A. tomentosa e o seu ambiente natural, o ecossistema de
manguezal.Por crescerem em alagados que são inundados periodicamente pelas marés altas, o que
determina uma alta carga de sal,muitas plantas de mangues têm altos níveis de solutos orgânicos em suas
raízes e folhas para aumentar seu potencial osmótico.Possuem glândulas que secretam sal, essas glândulas
são uma adaptação morfológica significativa visto que a planta vive num ambiente em que a água do mar
está presente e pode deixá-la parcial ou totalmente submersa por algum tempo. 

Palavras chave: A. tomentosa;glândulas de sal;morfologia interna;potencial osmótico. 



CÓDIGO: SB0810 
TÍTULO: LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL DO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO VALE DO LÍRIO, SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
ALUNO: TATIANA BARBOSA GALVAO (031.818.574-16) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 
CO-AUTOR: SAMIR AUGUSTO PINHEIRO COSTA (055.930.244-48) 
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (830.332.204-44) 

Resumo:  
 
        Este estudo foi desenvolvido na Reserva Legal do Projeto de Assentamento Vale do Lírio, São José de
Mipibu/RN, o qual possui 360,47 ha e onde 19 famílias produzem mamão Hawai (Carica papaia) irrigado.
Objetivando conhecer a estrutura e composição da vegetação e assim propor métodos de recuperação da
biodiversidade, foi realizado o levantamento florístico do Assentamento. Com auxílio de mapas, aparelho
de GPS e do conhecimento de moradores realizou-se o reconhecimento da área, sendo visitados os corpos 
d’água, áreas degradadas, plantios e locais com vegetação pouco explorada. Os componentes
arbóreo/arbustivos das áreas de Reserva Legal foram analisados em quatro parcelas de 200 m2, onde
indivíduos com CAP acima de 10 cm foram medidos e identificados. O dossel vegetal apresentou espécies
características de Mata Atlântica, como Callycophyllum spruceanum (pau mulato) e Manilkara aff.
amazonica (maçaranduba). A baixa altura (3,9 m) e diâmetros reduzidos (7,69 cm) foram característicos da
vegetação. Espécies como Hirtella ciliata (angola), Coccoloba alnifolia (cavaçú) e Hancornia speciosa
(mangaba) foram as mais distribuídas. Os resultados refletem um baixo volume madeireiro, além de
evidenciarem que a vegetação já sofreu corte raso, devendo ser mantida intacta. Necessita-se que sejam 
tomadas medidas para evitar o aumento da degradação da biodiversidade, tais como educação ambiental e
proibição do tráfego na área, além do enriquecimento da mesma com espécies nativas frutíferas. 

Palavras chave: BIODIVERSIDADE FLORÍSTICA, RESERVA LEGAL, MATA ATLÂNTICA 



CÓDIGO: SB0812 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DE PERFIS DE DISSOLUÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO 
HIDROXIZINE ATRAVÉS DOS MODELOS INDEPENDENTES (F1 E F2). 
ALUNO: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: JULIANA SILVA BARROS (072.532.704-95) 
CO-AUTOR: GIANCARLO PAIVA NICOLETTI (056.117.834-81) 
CO-AUTOR: FERNANDA KALINE MEDEIROS FERNANDES (060.107.144-19) 

Resumo:  
 
        A comparação de perfis de dissolução é útil nos casos em que se deseja conhecer o comportamento de
dois produtos antes de submetê-los a ensaios de biodisponibilidade. Vários métodos têm sido propostos
para a avaliação comparativa entre perfis de dissolução Para realizar essa comparação foi utilizado os
fatores f1 calcula (fator de diferença) e f2 (fator de similaridade), em que avalia a diferença entre a
porcentagem de fármaco dissolvido por unidade de tempo entre os produtos testes e o de referencia. O
presente estudo tem como objetivo a comparação de perfis de dissolução de produtos contendo hidroxizine.
Foram comparados dois comprimidos de hidroxizine adquiridas em farmácias do município de Natal/RN.
Os dados calculados foram comparados com os perfis de dissolução dos produtos através dos modelos
independentes (f1 e f2). Os dados calculados não mostram correlação entre os perfis de dissolução dos
comprimidos de Prurizin® e o outro produto contendo hidroxizine. 

Palavras chave: perfil de dissolução; modelos independentes; hidroxizine. 



CÓDIGO: SB0813 
TÍTULO: ESTUDO DE DESINTEGRAÇÃO DE COMPRIMIDOS ADQUIRIDOS EM FARMÁCIAS 
DO MUNICÍPIO DE NATAL – RN 
ALUNO: JULIANA SILVA BARROS (072.532.704-95) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: CARLOS ARQUIMEDES COSTA OLIVEIRA (072.028.474-00) 
CO-AUTOR: LEONARDO DANTAS MUNIZ (081.997.294-06) 
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 

Resumo:  
 
        O teste de desintegração permite verificar se comprimidos e cápsulas desintegram-se dentro do limite 
de tempo especificado. Aplica-se a comprimidos não-revestidos, comprimidos com revestimento entérico, 
cápsulas duras e moles. Este estudo visa avaliar a capacidade de desintegração de onze diferentes
formulações adquiridas em farmácias do município de Natal/RN. A desintegração de tais comprimidos foi
realizada, segundo a monografia de cada produto, num desintegrador da marca ETICA, modelo 301 AC,
onde o meio de desintegração foi mantido a 37 ± 1 ºC. Ao final do intervalo de tempo especificado, o 
movimento da cesta foi cessado e observou-se o material em cada um dos tubos. O critério de conformidade
para os comprimidos não revestidos foi de 30 minutos. O tempo de desintegração dos comprimidos de
Glimepirida 2 mg foi 66 segundos. Para o comprimido de Nimesulida 100 mg, o tempo foi de 59 segundos.
A Pirazinamida desintegrou-se em 90 segundos. Todos os comprimidos de Hidroxizine 10 mg em 25
minutos e 16 segundos haviam desintegrado. Os comprimidos de Hidroxizine 25 mg desintegraram em 5
minutos e 26 segundos. Os comprimidos de Carbonato de Cálcio, e Carbonato de Cálcio com vitamina D
não haviam se desintegrado até os 30 minutos. Por último, o tempo gasto pelos comprimidos revestidos
Accuvit Polivitamínico + associações® foi 1 hora e 7 minutos. Os resultados mostraram a importância do
controle de qualidade dos medicamentos visando assegurar a sua eficiência e segurança. 

Palavras chave: Desintegração; Controle de Qualidade de Medicamentos; Natal 



CÓDIGO: SB0814 
TÍTULO: ÍNDICE DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR DA PRESENÇA DE ÁCIDOS GRAXOS 
TRANS EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 
ALUNO: FABIO RESENDE DE ARAUJO (062.105.054-73) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 
CO-AUTOR: ELAINE CRISTINA FELIX DA SILVA (033.840.624-77) 
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25) 

Resumo:  
 
        Nas últimas décadas tem sido objeto de muitos estudos os efeitos adversos dos isômeros trans na saúde
humana. Em 2006, a Resolução 360 da ANVISA, regulamentou a obrigatoriedade da quantidade de gordura
trans no rótulo dos produtos alimentícios. Esse estudo teve como objetivo verificar o índice de informação
do consumidor sobre a presença de ácidos graxos trans em produtos alimentícios, em clientes de dois
supermercados da cidade do Natal, realizado no mês de novembro de 2006. A amostra aleatória de
freqüentadores dos estabelecimentos composta por 390 entrevistas. As informações foram obtidas através
da aplicação de um questionário com 12 questões que abordou os fatores sociais dos consumidores e sua
percepção em relação aos ácidos graxos trans. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da UFRN e
todos os entrevistados assinaram o TCLE. A análise dos resultados foi elaborada de forma descritiva.
Verificou-se uma associação direta do grau de escolaridade com o conhecimento sobre gordura trans. A
televisão foi indicada como principal meio de veiculação de informações a respeito destes isômeros. A
leitura de rótulos não é um hábito presente na população, sendo as mulheres as que mais possuem interesse
de tal prática. Concluímos que a importância do índice de informação a respeito desta substância é de suma
importância, pois favorece a prevenção de doenças cardiovasculares dentre outros. 

Palavras chave: rotulagem, ácidos graxos trans, vigilância sanitária 



CÓDIGO: SB0816 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE COMPRIMIDOS ADQUIRIDOS EM 
FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO DE NATAL – RN 
ALUNO: FERNANDA KALINE MEDEIROS FERNANDES (060.107.144-19) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: CARLOS ARQUIMEDES COSTA OLIVEIRA (072.028.474-00) 
CO-AUTOR: GIANCARLO PAIVA NICOLETTI (056.117.834-81) 
CO-AUTOR: LEONARDO DANTAS MUNIZ (081.997.294-06) 

Resumo:  
 
        Os testes de resistência mecânica, tais como dureza e friabilidade, visam demonstrar a resistência dos
comprimidos à ruptura provocada por quedas ou abrasões. O presente estudo tem como objetivo avaliar a
resistência mecânica de seis diferentes formulações adquiridas em farmácias do município de Natal/RN. A
resistência dos comprimidos ao esmagamento ou à ruptura sob pressão radial foi determinada através do
teste de dureza em um durômetro da marca OFF-TEC GALILEO. A resistência dos comprimidos à abrasão
foi realizada em um friabilômetro da marca ETICA, modelo 300.1. Foram utilizados 20 comprimidos para
cada análise. Os dados mostraram os valores de dureza (D) e friabilidade (F) dos comprimidos de
Pirazinamida (D = 13,6 kgf e F = 0,25%), Hidroxizine 10 mg (D = 10,5 kgf e F = 0,38 %), Hidroxizine 25
mg (D = 5,7 kgf e F = 0,92%), Prurizin® (D > 15 kgf e F = 0,00%), Carbonato de Cálcio (D = 9,8 kgf e F = 
0.29 %), e Carbonato de Cálcio associado à vitamina D (D = 12,7 kgf e F = 0,34 %). Os resultados mostram
que todos os comprimidos estão dentro dos padrões adotados pela Farmacopéia Brasileira, que exige uma
dureza mínima de 4,5 kgf e uma perda de peso de no máximo 1,5 % em relação ao peso inicial. Os testes de
resistência mecânica são considerados oficiais dentro do contexto legal da Farmacopéia, constituindo-se em 
elementos úteis na avaliação da qualidade integral dos comprimidos. 

Palavras chave: Resistência mecânica; Controle de Qualidade de Medicamentos; Natal. 



CÓDIGO: SB0818 
TÍTULO: EFEITO DA TÉCNICA DE DESMINERALIZAÇÃO NA QUALIDADE DA REAÇÃO 
IMUNOISTOQUÍMICA NA MATRIZ ÓSSEA 
ALUNO: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (007.433.874-90) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 
CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04) 
CO-AUTOR: RAIMUNDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR (018.478.814-59) 
CO-AUTOR: GUSTAVO DA CUNHA LIMA FREIRE (876.651.744-34) 

Resumo:  
 
        A desmineralização é essencial para a análise microscópica da matriz óssea e pode requerer grande
espaço de tempo. Diferentes soluções podem ser usadas com este fim, mas é preciso manter a morfologia
tecidual e o padrão antigênico. Com o objetivo de analisar a influência de 3 métodos de desmineralização
no tempo de descalcificação e na qualidade das reações imunoistoquímicas, fragmentos de mandíbulas de
camundongos foram fixadas e submetidas a 3 protocolos: no grupo AN os espécimes foram encubados em
ácido nítrico a 5% e no grupo EDTA foram encubados em EDTA a 10%, ambos os grupos mantidos em
temperatura ambiente. No terceiro grupo (EDTA+MIC) os fragmentos foram encubados em EDTA a 10% e
submetidos a ciclos de 15 minutos em forno microondas, com temperatura controlada. No grupo
EDTA+MIC a desmineralização foi realizada em 8 horas, enquanto nos grupos AN e EDTA foram
necessários 3 e 5 dias, respectivamente. Os espécimes foram processados, embebidos em parafina e os
cortes foram submetidos a reações imunoistoquímicas para diferentes proteínas da matriz óssea. O grupo
EDTA+MIC exibiu a melhor qualidade de marcação para todas as proteínas estudadas. No grupo EDTA
uma leve variação na intensidade de marcação foi observada em áreas focais. No grupo AN a marcação
apresentou-se irregular e com diferentes padrões de intensidade. Concluímos que o uso do microondas
associado ao EDTA acelera o processo de desmineralização e mantém a qualidade histológica e a
antigenicidade tecidual. 

Palavras chave: Desmineralização; Matriz óssea; Imunoistoquímica 



CÓDIGO: SB0819 
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DA FUNÇÃO PULMONAR ENTRE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM LEUCEMIA AGUDA E INDIVÍDUOS SADIOS 
ALUNO: KARILIN TEREZA SANTIAGO DE OLIVEIRA (010.659.684-50) 
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA (722.988.634-15) 
CO-AUTOR: ANNE CAROLLINE DE MORAIS (043.869.354-01) 
CO-AUTOR: HARINA ALVES DE OLIVEIRA (012.122.264-02) 
CO-AUTOR: RAISSA DE OLIVEIRA BORJA (060.509.174-93) 

Resumo:  
 
        Objetivo: Comparar entre crianças e adolescentes com leucemia aguda (LA) e indivíduos sadios a
mobilidade da caixa torácica, os volumes minuto e corrente e as pressões respiratórias máximas. Métodos:
Estudo observacional, descritivo transversal. Compuseram a amostra 15 sujeitos com idade entre 5 e 15
anos, divididos em 2 grupos. O grupo I foi formado por 5 pacientes do Hospital Infantil Varela Santiago
com LA, na fase de manutenção da quimioterapia e o grupo II por 10 escolares sadios. Realizou-se um 
emparelhamento de acordo com sexo e idade, selecionando-se para cada paciente 2 indivíduos sadios. Os 
sujeitos foram submetidos a uma avaliação, incluindo dados pessoais, antropométricos e avaliação
respiratória (mobilidade da caixa torácica, volume minuto, freqüência respiratória, volume corrente,
pressões inspiratória e expiratória máximas). Resultados: Dentre os sujeitos, 60% foram do sexo masculino
e 40% do sexo feminino; a idade mínima e máxima foi de 6 e 15 anos; sendo a média de 11 ± 3,87 anos. Na 
avaliação respiratória, a pressão inspiratória máxima apresentou diferença significativa (p=0,039) entre os
grupos, com média de 102 ± 17,89 cmH2O nos pacientes e de 132 ± 28,30 cmH2O nos saudáveis. As 
demais variáveis não apresentaram diferenças estatisticamente significantes. Conclusão: Nosso estudo
sugere que os indivíduos com LA na fase de manutenção da quimioterapia podem apresentar diminuição da
força muscular inspiratória quando comparados a indivíduos sadios. 

Palavras chave: Leucemia, crianças e testes de função pulmonar 



CÓDIGO: SB0820 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES 
ATENDIDOS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA DA CIDADE DE NATAL-RN. 
ALUNO: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (013.587.414-92) 
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: ANA ÂNGELA DE AQUINO (931.331.974-87) 

Resumo:  
 
        Adesão terapêutica significa relação colaborativa entre o paciente/farmacêutico/médico, caracterizada
pelo grau de coincidência entre prescrição médica e o comportamento do paciente. A informação sobre os
medicamentos constitui condição básica para evitar a automedicação e garantir a adesão ao tratamento, no
entanto essa prática tem sido bastante incipiente nos setores de atendimento ao paciente. Nesse contexto, o
presente estudo tem a finalidade de identificar e avaliar o consumo de medicamentos, bem como o nível de
informação de pacientes que utilizam os serviços das farmácias comunitárias na cidade de Natal/RN. O
perfil farmacoepidemiológico foi avaliado através da aplicação de 15 questionários, aprovados pelo Comitê
de Ética, a usuários de uma farmácia comunitária de Natal. A amostra é caracterizada pela prevalência de
usuários do sexo feminino (60%), onde 33% dos entrevistados não apresentaram prescrição no ato da
aquisição do medicamento e deste grupo, houve prevalência da faixa etária de 18 a 29 anos (40%) e apenas
20% apresentaram uma ou mais co-morbidades. Dos 67% que apresentaram a receita na compra, houve
uma prevalência da faixa etária de 50 a 64 anos (50%) e uma incidência de co-morbidades superior às 
pessoas que não portavam prescrição (50%). O índice de automedicação foi de 80%, sendo o medicamento
mais utilizado para este fim o Dorflex (21%), ratificando a dor de cabeça como o distúrbio mais tratado
com automedicação (30%), seguido de gripes/resfriados (16%). 

Palavras chave: Atenção farmacêutica, utilização de medicamentos, prescrição médica 



CÓDIGO: SB0821 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE PICADAS DE ESCORPIÃO NA GRANDE NATAL NO ANO DE 2006 
ALUNO: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (069.498.214-84) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 
CO-AUTOR: LUCIANA VARELLA DE FIGUEIREDO (069.659.234-74) 
CO-AUTOR: IVANICE BEZERRA DA SILVA (065.649.234-14) 
CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80) 

Resumo:  
 
        Os escorpiões são animais comuns nas regiões tropicais e subtropicais, são recatados, escondendo-se 
em tocas ou sob objetos durante o dia e alimentando-se durante a noite; alimentam-se de insetos e aranhas 
capturadas com seus pedipalpos e dilaceram com as quelíceras. Possuem um agulhão no último segmento
que consiste de uma parte bulbosa e uma parte curva que injeta o veneno, sendo este inofensivo em sua
maioria aos seres humanos, mas pode provocar um inchaço bastante doloroso. O objetivo deste trabalho é
saber qual região da Grande Natal tem maior incidência de picadas de escorpião e as causas das proporções
numéricas destes animais. Foram coletados dados fornecidos pelo Centro de Controle de Zoonozes-RN, 
extraída da produtividade, no qual a mesma consiste no registro no atendimento domiciliar realizado pelos
agentes de saúde do órgão. As informações das dos casos são do Hospital Giselda Trigueiro, que recebe as
vitimas de acidentes com animais peçonhentos ocorridos em todo Estado. A partir dos dados coletados, no
total de 1353 casos em toda a capital, estando subdividida em 385 na Zona Norte, 242 na Zona Sul, 206 na
Zona Leste e 520 na Zona Oeste. Pode-se perceber que as maiores incidências se concentram nas zonas
Oeste ( com 520 casos ) e Norte ( com 385 ). A explicação para a maior incidência nessas regiões é o
crescimento desordenado e a presença de um lixão ( respectivamente ), sendo a espécie responsável pelo
maior número de acidentes o Tityus stigmurus. 

Palavras chave: Picadas, Escorpião, Tityus stigmurus 



CÓDIGO: SB0824 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE CLONES DE CAPIM-ELEFANTE 
(PENNISETUM PURPRUREUM SHUMACH) NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: LARISSA MAGNA SOUZA SEABRA (012.605.764-85) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 

Resumo:  
 
        Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de 25 novos clones de capim-elefante e selecionar 
os mais promissores para serem utilizados na forma de capineiras. Os clones são originários da EMBRAPA
Gado de Leite. O experimento foi realizado na Estação experimental Rommel Farias/EMPARN, no
município de Parnamirim-RN, no período de junho a novembro de 2006. Cada clone foi representado por
parcelas repetidas de 7,5 m². Segundo a análise estatística os clones mais produtivos em relação a MS,
também apresentaram maiores números de perfilhos basais. A relação folha/caule e teores de MS não
corresponderam com os clones mais produtivos. Os materiais que apresentaram as maiores produção de
matéria seca e números de perfilhos foram os clones: CNPGL-00-211, CNPGL-00-214, CNPGL-00-108-1, 
CNPGL-00-1-5, clones como CNPGL-00-219 e CNPGL-00-220 se destacaram por ter elevada relação F/C 
aliada a uma boa produção forrageira, outros clones como CNPGL-00-103-1 e CNPGL-0078-1 
apresentaram um elevado percentual de MS e razoáveis produções forrageiras podendo ser trabalhadas
como uma alternativa à produção de silagem. A elevada produção forrageira dos híbridos interespecíficos
foi uma surpresa, principalmente os hexaplóides, provando que esses genótipos podem ser produtivos como
os genótipos tetraplóides, que sempre se destacaram em experimentos anteriores. 

Palavras chave: Seleção, Forrageira, Melhoramento genético, Produtividade 



CÓDIGO: SB0832 
TÍTULO: “SCREENING” PARA ATIVIDADE LEISHMANICIDA COM PLANTAS COLETADAS NO 
PARQUE DAS DUNAS NA CIDADE DO NATAL-RN. 
ALUNO: RENATA ARACY BEZERRIL FERREIRA (010.326.104-41) 
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 
CO-AUTOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

Resumo:  
 
        As leishmanioses são protozooses com prevalência no mundo todo, e está presente em 88 países do
mundo. Os medicamentos escolhidos para o tratamento são antimoniais pentavalentes, tóxicos e de eficácia
questionada. Por isso, estão sendo realizados estudos com a Ipomoea asarifolia R.et Schult.
(Convolvulaceae) e a Crotalaria retusa L. (Fabaceae). Essas plantas são responsáveis pela intoxicação em
bovinos, ovinos, caprinos, trazendo danos de importância econômica para a região. Em razão do potencial
tóxico, os extratos das famílias relacionadas acima estão sendo testadas com atividades leishmanicidas.
Esse trabalho tem como objetivo encontrar moléculas com atividades leishmanicida. As folhas dessas
plantas foram coletadas em áreas circunvizinhas ao Parque das Dunas, e após secagem a 60º C, foram 
trituradas em moinho, tamizadas em malhas de 210-420µm e mergulhadas em extratos hiroalcoólicos (10 a 
30%). Culturas de L. chagasi foram incubadas a 26° C em estufa B.O. D, durante 24 horas, com extratos
etanólicos nas concentrações 5, 10, 20, 30, 40,70 µg/ml. Neste estudo realizado com as concentrações 
utilizadas não ocorreu efeito citotóxico para as formas promastigotas de L. chagasi. Dados da literatura
revelam a ação leishmanicida das famílias citadas. Apesar das concentrações utilizadas no experimento não
apresentarem ação leishmanicida, os resultados são promissores, levando a continuação da pesquisa com
aumento das concentrações possibilitando novas descobertas para leishmaniose. 

Palavras chave: L. chagasi; efeito citotóxico. 



CÓDIGO: SB0833 
TÍTULO: TOLERÂNCIA A GLICOSE EM ATLETAS VELOCISTAS 
ALUNO: TEREZA VIRGINIA DE SOUSA (008.318.054-04) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 
CO-AUTOR: PAMELA KARINA DE MELO GOIS (002.676.411-33) 
CO-AUTOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (233.341.180-53) 
CO-AUTOR: FRANCISCO MESSIAS DE OLIVEIRA NETTO (011.994.934-22) 

Resumo:  
 
        Apesar do reconhecido efeito do treinamento físico na homeostase glicêmica ainda é muito reduzida à
quantidade de informações sobre respostas glicêmicas em atletas, sendo a maioria dos estudos realizados
em indivíduos diabéticos, obesos ou com tolerância à glicose diminuída. Este trabalho tem por objetivo
avaliar a tolerância à glicose em atletas velocistas. Para isto realizou-se o teste oral de tolerância à glicose 
(TOTG), analisando-se a glicemia em uma curva glicêmica de duas horas, usando-se o kit ACCU-CHEK 
ACTIVE KIT, Roche® e sangue capilar de um dos dedos da mão. Sete indivíduos, velocistas, de ambos os 
sexos, com idade entre 18 e 25 anos e índice de massa corporal (IMC) de 22,87 participaram do estudo.
Encontrou-se o valor médio 4,88 mmol/l para a glicemia de jejum, o qual passou para 7,83 mmol/l,
5,73mmol/l, 5,75mmol/l e 4,50 mmol/l nos tempos 30, 60, 90 e 120 minutos da curva glicêmica,
respectivamente. As diferenças entre os valores de glicemia nos diversos tempos da curva são altamente
significativas (p=0,00810) entre os atletas, entretanto esse perfil glicêmico não difere daquele para
sedentários. Esses dados mostram que os atletas apresentam características de tolerância normal à glicose e
que os diferentes valores de glicemia ao longo da curva seguem o perfil daqueles de indivíduos sedentários
sadios 

Palavras chave: Perfil glicèmico, homeostase glicêmica, exercício 



CÓDIGO: SB0835 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ACOMETIMENTO LINFONODAL NO ESTADIAMENTO T3 DO 
CÂNCER COLORRETAL 
ALUNO: ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO (013.298.754-60) 
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (798.623.494-68) 
CO-AUTOR: ROMMELL VIEIRA ALVES (053.044.554-95) 
CO-AUTOR: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (013.728.284-27) 

Resumo:  
 
        Introdução: o carcinoma colorretal (CRC) é a segunda causa mais comum de malignidade em países
desenvolvidos e a segunda causa de morte relacionada ao câncer. Muitos fatores podem influenciar a
sobrevida no CRC, sendo a metástase de linfonodo (LN) um dos principais parâmetros de prognóstico e de
importância na seqüência terapêutica a ser seguida. A invasão de mais de quatro LNs reduz a sobrevida em
cinco anos em cerca de 65%. Objetivo: verificar se a extensão transmural da lesão neoplásica influencia no
número de linfonodos acometidos no câncer colorretal. Metodologia: foram revisados prontuários e
anátomo-patológicos de 28 pacientes portadores de CRC, tratados no serviço de cirurgia geral do Hospital
Universitário Onofre Lopes, no período de 2004 a 2006. Foram preenchidos dados demográficos, clínicos,
cirúrgicos e patológicos de todos os pacientes. Resultados: nenhum paciente estadiado como T1 ou T2
apresentou linfonodos acometidos. Vinte e dois pacientes foram estadiados como T3: desse total, sete
pacientes tinha menos que 03 linfonodos acometidos, três pacientes tinham mais de 04 linfonodos
acometidos e doze pacientes não tinha linfonodos acometidos. Conclusão: os autores concluem que não
houve relação entre o grau de invasão tumoral e o número de linfonodos acometidos (p<0,05) 

Palavras chave: Carcinoma colorretal, metástase 



CÓDIGO: SB0836 
TÍTULO: (RE) DESCOBRINDO OS LIMITES INTRANSPONÍVEIS DAS PESSOAS EM 
SOFRIMENTO MENTAL ATRAVÉS DA ARTETERAPIA 
ALUNO: LUANNA CAROLINE SEABRA DE MELO (046.988.474-60) 
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (049.603.603-30) 
CO-AUTOR: RAFAELLA LEITE FERNANDES (055.374.714-26) 
CO-AUTOR: RAIONARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS (014.399.404-28) 
CO-AUTOR: DENUZIA ALVES JAPIASSU (968.019.134-68) 

Resumo:  
 
        O estudo realizado no Hospital Dia Dr. Elger Nunes, teve a finalidade de desmistificar os olhares da
sociedade diante das pessoas portadoras de sofrimento mental, procurando romper alguns conceitos
existentes na psiquiatria, seja na comunidade e/ou no usuário. A arteterapia foi utilizada como ferramenta
para vitalizar as pessoas internadas em serviços de saúde mental, onde 11 usuários puderam expressar os
sentimentos e afeições no momento da dinâmica com a criação de desenhos e/ou escrita criativa,
possibilitando o aumento da autonomia do usuário e a expressão dos valores pessoais, enfatizando sua
singularidade e o desenvolvimento potencial criativo de cada um. Observamos que através das dinâmicas
utilizadas os usuários conseguiram expressar sentimentos guardados, nos quais tinham dificuldades em
expressá-los. Portanto, a partir dessa oportunidade puderam transcender esses limites ultrapassando-os; pois 
como é sabido alguns têm dificuldades de expressar o que sentem, e com isso ficam submetidos a viver em
seu mundo interior com os sinais e sintomas, pouco aclarados dificultando, assim, o tratamento e sua
reinserção social. 

Palavras chave: Palavras-chave:Saúde mental;Enfermagem psiquiátrica; terapia pela Arte 



CÓDIGO: SB0842 
TÍTULO: ESTUDO MORFO-ANATÔMICO DE EICHHORNIA CRASSIPES (MART.) SOLMS E 
SUAS ADAPTAÇÕES AO AMBIENTE AQUÁTICO. 
ALUNO: PEDRO DE FARIAS CAPISTRANO MACEDO (051.239.134-32) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 
CO-AUTOR: LARA CAVALCANTI AMORIM (083.892.794-79) 
CO-AUTOR: JULIANA DUTRA SOUZA GOMES (013.475.054-31) 
CO-AUTOR: ANTHONIETA LOOMAN MAFRA (060.189.054-00) 

Resumo:  
 
        A Eichhornia crassipes (Mart.) Solms faz parte da família Pontederiaceae, sendo popularmente
conhecida como Aguapé. Com o objetivo de estudar as adaptações morfo-anatômicas de Eichhornia 
crassipes ao ambiente aquático, foram coletadas amostras de raiz, caule e folha dessa espécie no Rio Doce,
Redinha, na cidade de Natal-RN. Foram feitos cortes transversais das amostras e então coradas com
safranina e azul de alcian. Pôde-se perceber que a raiz da Eichhornia é do tipo fascicular e não apresentam
crescimento secundário, assim como o caule e a folha. Observa-se que Eichhornia crassipes está adaptada 
ao meio aquático em que vive, devido a presença de uma grande quantidade de aerênquima, o qual
promove flutuabilidade, uma cutícula muito fina, estômatos salientes e grandes ráfides que servem de
sustentação para a planta. 

Palavras chave: Aguapé, Anatomia Vegetal, Botânica, Rio doce. 



CÓDIGO: SB0846 
TÍTULO: BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO 
SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE – RN 
ALUNO: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
CO-AUTOR: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA 

Resumo:  
 
        O conhecimento detalhado das condições climáticas da área semi-árida do Nordeste brasileiro é de 
fundamental importância para todas as atividades humanas desenvolvidas na região, entretanto observa-se 
enorme carência de informações sobre o assunto. Assim, visando aumentar a disponibilidade destas, e,
utilizando os dados de precipitação, temperatura e evapotranspiração potencial da Estação Ecológica do
Seridó (ESEC-Seridó), no Município de Serra Negra do Norte – RN, este trabalho estabeleceu o balanço 
hídrico climático e à classificação climática de Thornthwaite da ESEC-Seridó, os quiais poderão ser usados 
como representativos da microregião. Deste modo, foi determinada uma fórmula climática representada por
DdA’a’ evidenciando tratar-se de clima semi-árido, com pequeno ou nenhum excesso de água, 
megatérmico e evapotranspiração potencial concentrada no período de setembro a novembro. As médias
anuais da temperatura do ar e da precipitação foram de 27,6°c e 733,6mm, respectivamente, enquanto que a
evapotranspiração real atingiu 733,7mm e a deficiência hídrica 1169,9mm. 

Palavras chave: Clima, balanço hídrico, caatinga, estação ecológica. 



CÓDIGO: SB0847 
TÍTULO: PROMOÇÃO DA SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL: EXPERIÊNCIAS INOVADORES DE 
CUIDADO NO PSF- NATAL 
ALUNO: JOAO PAULO FERNANDES LIRA DE HOLANDA (011.826.854-63) 
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (451.759.936-15) 
CO-AUTOR: ROBERTO DIEGO ALVES DE ARAUJO 
CO-AUTOR: MANOEL ARTHUR NOBREGA DA SILVA (024.967.994-97) 
CO-AUTOR: UBIRATAN WAGNER DE SOUSA 

Resumo:  
 
        O estudo tem como objetivo compreender, a partir do olhar dos profissionais, se as experiências
inovadoras trazem consigo a possibilidade de ampliar o espectro do cuidado tradicionalmente desenvolvido
no Programa de Saúde da Família (PSF). Foram entrevistados profissionais de 05 grupos de práticas
inovadoras no período de março a dezembro de 2006, após mapeamento realizado a partir da II Mostra
Estadual de Saúde da Família do RN - 2004 e informantes chaves (gestores/coordenadores do PSF). Os
dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas contendo questões abertas, onde os 
entrevistados podiam responder lançando mão dos conhecimentos disponíveis, perguntas orientadas pelas
opções teóricas e direcionadas para hipóteses, além das questões confrontativas que deram oportunidade ao
entrevistado de reexaminar seus posicionamentos. Com o desenvolvimento de nossa pesquisa, evidenciou-
se que as práticas inovadoras desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) visitadas foram
idealizadas a partir de pessoas cuja principal característica de seus perfis era o dinamismo que se traduzia
em uma necessidade de mudança, de criação e de transformação do modelo de assistência à saúde. Este
modelo, centrado apenas na relação unidirecional profissional-paciente, já não mostrava resultados que 
satisfaziam as necessidades da população, no âmbito do processo saúde-doença. 

Palavras chave: PSF. Práticas inovadoras. Cuidado integral. 



CÓDIGO: SB0848 
TÍTULO: IMPACTO DE CARBOIDRATOS COMPLEXOS ASSOCIADOS A EXERCÍCIO 
AERÓBICO NA GLICEMIA , NÍVEIS DE GLP-1 E PESO CORPORAL DE RATOS WISTAR OBESOS.
ALUNO: ELAINE CRISTINA FELIX DA SILVA (033.840.624-77) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 
CO-AUTOR: SHEYLA VARELA LUCENA (037.389.584-44) 
CO-AUTOR: EDUARDO CALDAS COSTA (053.041.174-17) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 

Resumo:  
 
        A ingestão excessiva de calorias e/ou o baixo consumo das calorias ingeridas podem explicar o
desenvolvimento da obesidade. A expressão de GLP-1, modulada por carboidratos complexos da dieta, 
aumenta após perda de peso induzida por exercício. Este trabalho analisou os efeitos de carboidratos
complexos e realização simultânea de exercícios na expressão de GLP-1. Ratos Wistar machos com 21 dias 
de idade foram alimentados com uma dieta hipercalórica durante três meses. Após a instalação da
obesidade, os animais foram alimentados com ração comercial e submetidos a um treinamento em esteira
rolante, durante 15 quinze dias. Nos dois últimos dias de treinamento, a ração comercial foi substituída
pelas dietas experimentais, a tapioca e o cuscuz. Os animais foram anestesiados e sacrificados, o sangue
coletado e os intestinos removidos para a extração e quantificação de RNA Total, seguida da realização de
RT-PCR. Os produtos de PCR foram analisados após eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com
brometo de etídio. Os animais treinados e os sedentários alimentados com dieta tapioca ganharam peso. Já
os que ingeriram cuscuz, treinados e não-treinados, perderam peso. Os animais treinados e sedentários
alimentados com tapioca foram os que apresentaram os menores valores de glicemia. A glicemia para os
demais animais foi similar. Apenas um fragmento de 425 pb foi obtido após RT-PCR. Não se obteve 
produto de PCR esperado para GLP-1, nas amostras analisadas. 

Palavras chave: GLP-1, obesidade, glicemia, carboidratos complexos, exercício 



CÓDIGO: SB0850 
TÍTULO: DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) 
TRANSMISSORES DAS LEISHMANIOSES VISCERAL E TEGUMENTAR NA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ (ESEC), SERRA NEGRA/RN. 
ALUNO: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34) 
CO-AUTOR: VIRGINIA PENELLOPE MACEDO E SILVA (046.347.294-23) 
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCOSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 

Resumo:  
 
        A escassez de informações acerca da biodiversidade do bioma caatinga tem levado à elaboração de
estudos em áreas preservadas. As Leishmanioses representam um problema de saúde pública no Brasil,
principalmente no Nordeste. O objetivo desse estudo foi identificar espécies vetoras de Leishmania em uma
área preservada da caatinga e as possíveis associações com fatores abióticos. Os insetos foram capturados
com armadilhas do tipo CDC instaladas em quatro pontos de coleta; foram acondicionados em álcool,
triados e identificados por microscopia no Laboratório de Entomologia. Foram capturados 10.227 insetos,
sendo 8.191 da Ordem Diptera; destes foram triados 103 insetos pertencentes à subfamília Phlebotominae.
Os flebotomíneos foram identificados como Lutzomyia longipalpis, L. evandroi, L. goiana, L. intermedia,
L. whitimani, L. quinquefer e L. carmelinoi. A espécie mais abundante foi L. longipalpis, transmissora do
protozoário Leishmania chagasi, seguida por L. evandroi. Foram capturadas também L. whitimani e L.
intermedia, ambas envolvidas com a transmissão da Leishmaniose Tegumentar no NE e SE do Brasil,
respectivamente. A presença dos insetos vetores em ambientes naturais reforça a necessidade de se manter
essas áreas preservadas considerando o risco de dispersão dos insetos para áreas rurais ou urbanas, elevando
o risco de transmissão do parasito entre mamíferos silvestres ou domésticos e o homem e
consequentemente o registro de casos de Leishmaniose Visceral ou Tegumentar. 
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Resumo:  
 
        Tiorredoxinas (TRX) são oxidoredutases, responsáveis pela ativação de várias enzimas além de fatores
de transcrição. Em plantas, as tiorredoxinas são codificadas por genes nucleares constituindo famílias
multigênicas. Neste trabalho pretende-se identificar e caracterizar in silico a presença de genes de
tiorredoxinas em fungos a partir da análise de genomas completos. A estratégia técnica utilizada para a
identificação de seqüências protéicas consistiu em realizar hibridizações usando o programa BLAST do
NCBI a partir de seqüências de tiorredoxinas de plantas. Os alinhamentos para caracterização das
seqüências foram feitos usando o programa CLUSTAWl. As arvores filogenéticas foram feitas usando a
plataforma PAUP. A busca de seqüências nos 10 genomas completos de fungos permitiu a identificação de
tiorredoxinas em Cryptococcus neoformans, Debaryomyces hansenii, Encephalitozoon cuniculi,
Kluyveromyces lactis, Saccharomyces cerevisiae, Yarroia lipolytica, Candida glabrata. Os alinhamentos
mostraram a presença do sitio ativo característico em seis seqüências e nas demais tiorredoxinas “like”. A 
análise in silico mostrou que o sitio ativo característico das tiorredoxinas presente em genes de fungos, não
mostra variação em aminoácidos como ocorre em plantas. Observou-se também que o número de 
aminoácidos deduzidos a partir das seqüências de nucleotídeos é de 100 resíduos por espécie. As
tiorredoxinas “like” são proteínas maiores com cerca de 300 resíduos de aminoácidos. 
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Resumo:  
 
        Este trabalho objetivou apreender a partir de recursos gráficos as práticas discursivas não-conceituais 
do campo representacional da Saúde Mental a partir da construção simbólica de máscaras pelos alunos
regularmente matriculados na disciplina Clínica Ampliada do curso de Enfermagem. Trata-se de um estudo 
descritivo, exploratório e representacional com abordagem qualitativa baseado no Desenho-Estória com 
Tema e na Teoria das Representações Sociais. Participaram trinta alunos, onde construíram individualmente
uma máscara a seu critério, independente do estilo ou temática. A partir da idéia central das histórias
contadas sobre as máscaras, estabeleceu-se seis eixos temáticos: 1-Mecanismo Projetivo e Alheiamento; 2-
Formação Identitária e Idealização; 3-Interjogo de Intereses Narcísicos; 4-Sonhar, Dança, Alegrar e 
Libertar; 5-Verdades Reguladas pelo Enquadre Social; 6-Dificuldades em decidir, construir e falar de si. 
Entende-se que a saúde mental e sua articulação com as práticas discursivas não-conceituais facultaram a 
apreensão do campo representacional, pois exigiu de cada estudante uma elaboração simbólica e
significativa para criar as máscaras, revelando os sentimentos de si. Dessa forma, a significação da Saúde
Mental é expressa pelos sentimentos de si, demonstrando as funções psíquicas a partir da imaginação de
cada um, o que revelou suas qualidades, dificuldades, identificações, conflitos, escolhas e projeções. 
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Resumo:  
 
        O estado do RN possui um extenso litoral que serve de potencial fonte de produtos naturais a partir de
organismos marinhos. Um destes é o camarão, principal produto na pauta de exportações de frutos do mar
do estado. Seu processamento gera grandes quantidades de resíduos sólidos poluidores que podem ser
reaproveitados na busca de compostos de interesse humano como é o caso do dermatam sulfato (DS),
glicosaminoglicano (GAG) constituinte do grupo dos polissacarídeos sulfatados isolados de organismos
marinhos que se destaca por suas atividades biológicas. Com o objetivo de investigar a ocorrência do DS no
camarão branco (L. schimitti) e caracterizá-lo estruturalmente, os GAGs foram obtidos do cefalotórax (Ct)
e abdômem (Ab) do crustáceo a partir de complexação com resina de troca iônica e eluições à
concentrações crescentes de NaCl 2,0M e 3,0M gerando frações que foram purificadas através de
precipitação fracionada com acetona a fim de separar o DS dos demais GAGs. Essas frações foram
analisadas estruturalmente por eletroforese nos sistemas de tampões PDA e bário/PDA e submetidas à
degradação enzimática com enzimas específicas. Os resultados indicaram que compostos estruturalmente
semelhantes ao DS de mamíferos foram identificados na fração Ab 3,0M obtida a partir do abdômem do
camarão branco. A obtenção do DS isolado do camarão branco pode despontar como uma fonte rica para o
fornecimento de compostos bioativos promissores para o desenvolvimento de novos fármacos. 
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Resumo:  
 
        Heparina é um glicosaminoglicano sulfatado (GAGS) obtido a partir de órgãos de mamíferos e
conhecido pelo seu potencial anticoagulante. A pesquisa por compostos semelhantes à heparina em
invertebrados pode contribuir para a descoberta de novos agentes terapêuticos e melhorar o entendimento
sobre sua função biológica. Portanto, o objetivo desse trabalho foi caracterizar aspectos estruturais de
compostos tipo heparina extraídos do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, invertebrado marinho
que é um dos principais produtos de exportação do estado do Rio Grande do Norte. Para isso os GAGs
foram extraídos dos tecidos mediante proteólise, complexação com resina de troca-iônica, precipitação com 
metanol e fracionamento com acetona. Os compostos foram analisados por eletroforese em diferentes
sistemas de tampões (PDA, Ba/PDA) apresentando mobilidade semelhante à da heparina padrão. Os dados
obtidos reforçam a idéia de que invertebrados podem ser utilizados como uma fonte alternativa para
produção de heparina já que os compostos tipo heparina do camarão apresentou características estruturais
semelhantes à da heparina comercial. 
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Resumo:  
 
        A creche representa espaço de desenvolvimento biológico, cognitivo, emocional e social na primeira
infância, sendo responsável, junto à família, pelos cuidados gerais oferecidos à criança. Porém, pode se
transformar no disseminador de doenças prevalentes em ambientes coletivos, tais como as parasitoses.
Assim, vendo a relevância da promoção na intervenção em saúde coletiva, realiza-se a pesquisa: 
Construindo o plano de atenção à saúde do pré-escolar, inserido numa creche na periferia de Natal/RN -
Validando protocolos; cujos objetivos são: identificar fatores determinantes/condicionantes das situações de
saúde-doença encontradas; aplicar protocolos de cuidados elaborados a partir do perfil epidemiológico; e 
apresentar resultados aos órgãos responsáveis. Realizada na creche Nossa Senhora de Fátima, em Felipe
Camarão-Natal/RN, desde agosto de 2007, foi dividida em três etapas: 1)Elaboração de protocolos de
intervenção; 2)Apresentação aos responsáveis e cuidadores; 3)Encontra-se na fase de aplicação dos 
protocolos de cuidados, relacionando-os aos fatores determinantes/condicionantes das situações de saúde-
doença. Vê-se que a intervenção junto aos cuidadores e familiares é positiva no momento da aplicação e 
acompanhamento dos protocolos pela equipe de pesquisa. Há uma visível diminuição de casos de
dermatites e parasitoses e a adoção de medidas de prevenção e controle dessas situações. Constata-se 
também a descontinuidade da ação quando esta fica a cargo da instituição escolar. 
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Resumo:  
 
        A vitamina D (VitD) ativa in vivo aumenta a absorção de cálcio no intestino e atua nos osteoblastos
promovendo a síntese do ligante do receptor ativador do fator nuclear B, que regula a diferenciação dos
osteoclastos. Ao mesmo tempo, a VitD inibe nos osteoblastos a síntese da osteoprotegerina, uma proteína
que regula a diferenciação e atividade dos osteoclastos. O presente estudo tem por objetivo avaliar o efeito
da VitD em culturas de órgãos ósseos de camundongos. Na primeira etapa, fragmentos de calvária foram
cultivados em meio alfa-MEM com soro eqüino a 10% (grupo controle). Nos dois grupos experimentais –
BD (baixa dose) e AD (alta dose) – foram adicionados, respectivamente, 10nM e 100nM de VitD. Os
espécimes foram cultivados nos intervalos de 24, 48 e 72 horas. Decorridos os tempos experimentais, os
fragmentos foram fixados e submetidos à coloração por Alizarin Red para avaliação microscópica das áreas
mineralizadas. Observou-se uma maior quantidade de áreas focais de desmineralização no grupo AD. A
atividade osteoclástica foi estudada também através da dosagem de cálcio no meio de cultura, por
espectrofotometria. Tanto no grupo AD quanto no BD os níveis de cálcio apresentaram-se expressivamente 
mais elevados do que no grupo Controle, porém só foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas entre AD e BD no intervalo de 24 horas. Estes resultados indicam que um aumento da dose
de VitD promove maior reabsorção óssea in vitro. 
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Resumo:  
 
        O Diabetes mellitus (DM) é uma das doenças mais presentes na sociedade atual, sendo caracterizada
pela deficiência na secreção de insulina pelas células beta do pâncreas, provocando distúrbios em nível
gastrintestinal e a modificação da atividade motora, sensorial e reflexa do sistema digestório. Nesse
contexto, esse estudo terá por objetivo quantificar os neurônios do plexo mioentérico do duodeno de ratos
com DM induzido por estreptozootocina e suplementados com ácido ascórbico (AA). Serão utilizados 16
ratos machos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar, provenientes do biotério setorial da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, os quais serão divididos em quatro grupos
com 4 animais cada. Em seguida os ratos serão eutanaziados e os duodenos serão retirados, sendo
devidamente processados para a técnica NADPH-diaforase. Preparados de membrana serão 
confeccionados, microdissecados e montados entre lâmina e lamínula para análise microscópica. Serão
capturadas imagens de 50 campos microscópicos e o número de neurônios por área (mm2) será analisado.
Baseado na largura e no comprimento dos preparados de membrana, os 50 campos serão distribuídos como
10 colunas com 5 linhas cada, mostrando todas as regiões. Como é sabido, com o DM há aumento do
estresse oxidativo e, por ser o AA um anti-oxidante, acredita-se que a sua administração terapêutica possa 
minimizar os efeitos do DM sobre o número de neurônios, promovendo um efeito neuroprotetor. 
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Resumo:  
 
        Esse trabalho tem como objetivo determinar o perfil de susceptibilidade de cepas de Estafilococos
Coagulase Negativos (ECN) resistentes à oxacilina isoladas de diferentes hospitais localizados na cidade do
Natal-RN. Foram analisadas 49 cepas oriundas de diferentes sítios de isolamento, as quais foram 
submetidas a testes de identificação para os Staphylococcus spp. como a fermentação do manitol, coloração
de Gram e as provas da catalase e coagulase. A avaliação da susceptibilidade aos antimicrobianos foi
realizada através das técnicas de Kirby-Bauer (disco-difusão) e Teste-D. A maioria (65,3%) das cepas 
apresentou resistência a mais de 4 classes de antimicrobianos. Todas as cepas foram resistentes a penicilina,
porém 5 foram sensíveis a cefoxitina. Uma resistência elevada foi observada para gentamicina (73,5%) e
eritromicina (75,5%) e 4 cepas apresentaram resistência induzida a clindamicina. Todas as cepas, desse
estudo, foram sensíveis a vancomicina. Conclui-se, portanto, que nessa pesquisa a maioria das cepas de
ECN analisadas apresentou um perfil de multirresistência aos antimicrobianos, incluindo uma elevada
resistência a eritromicina e a gentamicina. É relevante ressaltar a detecção de resistência induzida a
clindamicina e a incompatibilidade entre os discos de oxacilina e cefoxitina para a detecção da resistência a
meticilina em algumas cepas analisadas. 
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Resumo:  
 
        A busca por glicosaminoglicanos (GAGS) em invertebrados vem despertando o interesse dos
pesquisadores da área de glicobiologia, devido à descoberta de um número cada vez maior de interações
biológicas em que essas moléculas estão envolvidas. Entre os GAGS, o dermatam sulfato (DS) vem se
destacando pela sua capacidade de interagir com proteínas de importância biológica, como a trombina,
serino protease do sistema de coagulação. Com o objetivo de contribuir para a relação estrutura-atividade 
biológica, nosso trabalho relata o isolamento de um composto tipo DS no crustáceo L.schimitti e a
comparação do mesmo com o DS de mamíferos. Os GAGS foram obtidos do cefalotórax e abdômen do
camarão por meio de proteólise, complexação com resina de troca iônica, eluição com diferentes
molaridades de NaCl (2 e 3M), gerando frações F2M e F3M, as quais foram submetidas a precipitação
diferencial com acetona, analisadas por uma abordagem estrutural, envolvendo eletroforese em diferentes
tampões (PDA, Ba/PDA e Tris acetato) e degradação enzimática. Os resultados mostraram que compostos
com similaridades estruturais ao DS de mamíferos foram identificados na fração F3M obtida do abdômen.
A descoberta de compostos tipo DS no camarão branco abre novas perspectivas para ampliar os estudos
estruturais dos GAGS, podendo contribuir para sua distribuição na escala filogenética bem como para a
compreensão do seu papel biológico. 
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Resumo:  
 
        A citopatologia baseia-se na análise das características morfológicas de células epiteliais descamadas,
permitindo um diagnóstico de acordo com as alterações encontradas. Neste sentido, é necessário que o
esfregaço obtido seja de boa qualidade. O objetivo deste trabalho foi comparar a influência da técnica de
coleta da citologia esfoliativa na qualidade da amostra, no que diz respeito à visualização da morfologia
celular. Foram avaliados esfregaços orais obtidos de 5 indivíduos do sexo masculino sem alterações clínicas
na mucosa oral, colhidos das mucosas jugais direita, esquerda e fundo de vestíbulo inferior. Os esfregaços
foram obtidos através de três técnicas: na mucosa jugal esquerda com espátula de madeira umedecida
(grupo ESM); na mucosa jugal direita com escovas interdentais (grupo EID); e no fundo do vestíbulo
inferior com escovas cervicais (grupo ECE). Os esfregaços obtidos nos grupos ESM e EID foram fixados
em metanol, enquanto aqueles do grupo ECE foram borrifados com uma solução fixadora à base de
propilenoglicol e etanol (Vagispec). Observou-se uma melhor qualidade dos esfregaços no grupo ECE, com 
pouca quantidade de muco e ausência de sobreposição celular. O grupo ESM foi o que apresentou maior
quantidade de artefatos, com grande número de hemácias e grumos de células. A técnica da ECE, por seu
baixo custo, facilidade de uso e precisão de resultados, pode ser de grande utilidade no diagnóstico precoce
de lesões orais nos serviços de saúde pública. 
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Resumo:  
 
        A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, 
manifestando-se por lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Tem-se 
que a saúde mental de uma pessoa está relacionada com a forma como ela reage às exigências da vida,
sendo influenciada pela sua aceitação, ou não, na comunidade em que está inserida. O presente estudo
objetiva apreender as representações sociais da hanseníase focalizando o estigma no contexto da saúde
mental. Trata-se de uma pesquisa representacional, com desenho transversal de caráter descritivo quanti-
qualitativo. A população compõe-se de pessoas com diagnóstico de hanseníase dos municípios de Natal,
Mossoró e Pau-dos-Ferros/RN e familiares, com incapacidade e deformação instaladas. Os dados serão
obtidos pela entrevista não-diretiva, atendendo à resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
submetidos, posteriomente, ao ALCESTE. Como se trata de uma nota prévia, de acordo com alguns autores
os resultados da pesquisa podem revelar um elevado grau de estigma pessoal e social entre os pacientes
hansênicos diante da enfermidade, além da família e amigos para com esses pacientes. Assim, demonstra-se 
a importância da conscientização da população e familiares acerca dessa doença (afirmando que a mesma
possui tratamento e cura) para evitar esse sentimento de estigmatização, que parece afetar o estado
subjetivo da pessoa hansênica e sua família. 
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Resumo:  
 
        Várias barreiras dificultam o diálogo entre médico e paciente sobre sexualidade: falta de treinamento,
falta de conforto e confiança entre médico e paciente, sensação de perda de tempo pelo acúmulo de
consultas. Na realidade local, isso também é produto de um currículo voltado para os aspectos técnicos da
medicina, predominante até recentemente. Mesmo com o currículo novo e seu caráter humanista, a temática
da sexualidade continua sub-dimensionada. Este estudo objetivou avaliar se a formação do profissional
médico da UFRN fornece embasamento teórico-prático suficiente acerca da saúde sexual de homens e de
mulheres. Foram aplicados questionários aos doutorandos (11º e 12º períodos) em agosto de 2007. O total 
da amostra foi de 75 questionários (84,26% do total de formandos). 64% dos doutorandos não se sentem
capacitados a tratar um caso de disfunção sexual; 84% se interessam por este tema. No caso de optar por
encaminhar o paciente a outro profissional, 90,67% encaminhariam o homem ao urologista; 88%
encaminhariam a mulher ao ginecologista; 33,33% encaminhariam ambos ao sexólogo; 97,33% consideram
esta abordagem importante para a formação profissional; 82,67% são a favor da criação de uma disciplina
complementar abordando esta temática. Conclui-se que há necessidade premente de implantação de
disciplina específica, a fim de que a realidade seja modificada, considerando a relevância da saúde sexual
como componente fundamental da saúde humana. 

Palavras chave: Saúde sexual, doutorandos, formação profissional. 



CÓDIGO: SB0884 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA (DSF) 
ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (012.104.024-08) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: EDILSA MARIA PINHEIRO DE ARAUJO (307.230.004-68) 
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 
CO-AUTOR: GALTTIERI FERREIRA TAVARES (055.623.074-48) 

Resumo:  
 
        As disfunções sexuais femininas (DSF) têm alta prevalência nos dias atuais, porém são sub-
diagnosticadas, proporcionando grande desconforto nas mulheres e dificuldades no relacionamento. Este
estudo tem como objetivo a avaliação do poder discriminatório de questionário a ser utilizado na pesquisa
sobre DSF e a identificação da proporção de mulheres com disfunção sexual no município de Natal. Este
trabalho analisou 14 questionários semi-estruturados respondidos por dois grupos, um com 8 mulheres com
diagnóstico clínico de disfunção sexual e outro com 6 mulheres sem disfunção sexual. Cada questionário é
composto por 21 questões, abordando os seis indicadores relacionados com a função sexual normal (desejo,
excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor). Foi usada a análise de variância ANOVA e feito o teste t
de Student para comparação dos dois grupos independentes para avaliar o poder discriminatório do
questionário. A análise dos questionários mostrou que a média dos índices do grupo com disfunção sexual
apresentou diferença estatisticamente significativa em relação à média dos índices do grupo sem disfunção
(p< 0,05). Portanto, este instrumento foi validado para auxiliar na identificação das mulheres com disfunção
sexual e sua utilização servirá para aferir a real situação sobre a saúde sexual feminina em projetos
posteriores. 

Palavras chave: dsf, validação de questionário, saúde sexual 



CÓDIGO: SB0885 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS PREFERIDAS NO PARCEIRO IDEAL PARA RELACIONAMENTO 
ROMÂNTICO EM UMA AMOSTRA DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA 
ALUNO: LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS (050.535.494-27) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: MAIRA DE ARAUJO BARROS XAVIER (035.184.364-73) 
CO-AUTOR: ADRIANA VALESKA BASTOS FERNANDES DANIEL (033.720.474-86) 
CO-AUTOR: PATRICIA CARVALHO PALHANO (057.226.884-61) 

Resumo:  
 
        Os comportamentos que expressam mecanismos de escolha e competição por parceiros para
acasalamento e reprodução compõem as estratégias reprodutivas de machos e fêmeas. Em humanos, a
maioria das mulheres escolhe os parceiros a partir de características que refletem atratividade física,
posição social/financeira, potencial reprodutivo, cuidado parental, características comportamentais e
pessoais. Este estudo objetivou determinar características preferidas no parceiro ideal quando da escolha
por mulheres. Trata-se de estudo transversal, advindo de inquérito com 74 mulheres freqüentadoras do
ambulatório ginecológico da Maternidade Escola da UFRN, de maio a julho de 2006. Os dados mostram as
características de natureza comportamental e pessoal (83,19%) como preferidas no parceiro ideal, seguidas
por atratividade física (6,96%), cuidado parental (6,38%), potencial reprodutivo (2,61%) e posição
social/financeira (0,87%). A escolha do conjunto dessas características é explicada pela habilidade e
disposição do homem em investir a longo-prazo na parceira e prole, em alcançar o sucesso reprodutivo e
aumentar o bem-estar dos seus descendentes. As características de atratividade física denotam saúde e
potencial reprodutivo, resultando em alta qualidade da prole. Conclui-se que, na perspectiva evolucionista, 
os mecanismos de escolha de parceiros parecem ser influenciados por fatores biológicos, sociais, culturais e
traços individuais. 

Palavras chave: características preferidas, parceiro, mulheres em idade reprodutiva 



CÓDIGO: SB0887 
TÍTULO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA SOBRE FOTOEXPOSIÇÃO E USO DE MEDIDAS 
PROFILÁTICAS ENTRE BANHISTAS E AVALIAÇÃO DE ÍNDICES DE RADIAÇÃO UV NA PRAIA 
DE PONTA-NEGRA-NATAL/RN 
ALUNO: RENATA JESUINO BARBOSA (618.755.033-15) 
ORIENTADOR: ARNOBIO DA PENHA PACHECO (108.447.914-15) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA MEDEIROS DE A GARCIA (045.415.994-30) 
CO-AUTOR: VANESSA CAMPOS ANDRADE DE MELO (058.137.254-90) 
CO-AUTOR: ARACELI MARIA DE LIMA (054.225.164-78) 

Resumo:  
 
        Altos índices de radiação UV e elevada incidência de câncer da pele em Natal-RN, somada a falta de 
dados sobre essa correlação no estado, justifica a importância do estudo. OBJETIVO: Traçar o perfil de
banhistas, hábitos preventivos à exposição solar e medir índice de radiação. MÉTODO: Estudo de caso
descritivo exploratório transversal realizado por alunos de Medicina e Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, através da aplicação de 287 questionários com questões fechadas e abertas. RESULTADO: A
amostra tem proporção igual entre os sexos, 89,2% de adultos, 63,4% procedentes do estado, 42,5% citam
uso diário de filtro solar e 72,5 %, na praia. Das mulheres 86,9% utilizam filtro solar e homens, 63,5%. À
inspeção, 52,6% possuem alterações, destacando-se fotoenvelhecimento. Entre as dez e doze horas houve o
maior pico de radiação solar, atingindo 14,2 UCT, coincidindo com o maior fluxo de banhistas.
CONCLUSÃO: A análise exploratória obteve dados indicativos de possível associação entre alta incidência
de alterações da pele e exposição em horário crítico. Mesmo não sendo os dados estatisticamente
representativos da população, a ocorrência de fatores de risco na realidade local, em consenso com a
literatura, guia futuras investigações que ofereçam subsídios às campanhas de orientação e prevenção de
câncer da pele no estado. 

Palavras chave: câncer da pele, fotoproteção, radiação 



CÓDIGO: SB0888 
TÍTULO: RADICALIDADE CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER GÁSTRICO: UM 
ESTUDO RETROSPECTIVO. 
ALUNO: ROMMELL VIEIRA ALVES (053.044.554-95) 
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (798.623.494-68) 
CO-AUTOR: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (013.728.284-27) 
CO-AUTOR: ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO (013.298.754-60) 

Resumo:  
 
        Introdução: a ressecção completa do tumor gástrico com linfadenectomia à D2 e margens cirúrgicas
livres permanece como a única opção terapêutica com potencial de cura para os pacientes com essa
neoplasia. A literatura japonesa publicou os melhores resultados de sobrevida no manejo desses pacientes,
entretanto esses resultados ainda não foram reproduzidos no Ocidente. Apesar dos avanços técnicos da
cirurgia gástrica, a morbidade cirúrgica no tratamento do câncer gástrico em grandes centros permanece
alta. Objetivo: determinar se as gastrectomias radicais a R0, D2 implicam em taxas proibitivas de morbi-
mortalidade pós-operatória no tratamento do câncer gástrico. Metodologia: foi feita a revisão de 71 
prontuários de pacientes submetidos a gastrectomias radicais R0, D2 no serviço de cirurgia geral do HUOL.
A morbi-mortalidade do procedimento foi avaliada levando-se em consideração as seguintes variáveis: 
taxas de complicações pós-operatória, tempo operatório e número de transfusões sanguíneas recebidas.
Resultados: o tempo operatório médio foi de 420 minutos e o número de transfusões sanguíneas média foi
de 04 unidades. As principais complicações pós-operatórias foram: pneumonia, ITU, abcesso. Conclusão:
Os autores concluem que o tempo operatório foi longo e pode ter concorrido para uma taxa elevada de
pneumonia. Apesar das gastrectomias radicais terem apresentado uma maior taxa de complicações, não
houve influencia na taxa de mortalidade em 60 dias. 

Palavras chave: Câncer gástrico, gastrectomia radical, morbi-mortalidade. 



CÓDIGO: SB0890 
TÍTULO: ACÚMULO DE SERAPILHEIRA EM PLANTIOS DE SWIETENIA MACROPHYLLA KING 
(MOGNO) NA FLORESTA NACIONAL DE NÍSIA FLORESTA, NISIA FLORESTA-RN 
ALUNO: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (038.786.204-89) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
CO-AUTOR: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 
CO-AUTOR: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01) 

Resumo:  
 
        A produção e decomposição de serapilheira em ecossistemas florestais ou agrícolas é um processo
dinâmico e contínuo, sendo a principal fonte de transferência de nutrientes em solos distróficos, porém,
apesar da importância biológica, as taxas de acúmulo de serapilheira das espécies florestais nativas
brasileiras são muito pouco conhecidas. Este trabalho objetivou estimar a taxa de acúmulo de serapilheira
das diversas frações de Swietenia macrophylla King. (mogno) em parcelas existentes na Floresta Nacional
de Nísia Floresta, no município de Nísia Floresta-RN. A biomassa foi coletada com auxílio de uma moldura
metálica medindo 45 cm x 45 cm, em 10 pontos de cada parcela nos meses de maio e novembro de 2006. O
material foi separado nas frações folhas, galhos finos, materiais reprodutivo, raquis de folhas de mogno,
folhas de outras espécies e miscelânea, lavado, seco em estufa a 65 ºC por 48 horas e pesado. O total 
acumulado de biomassa atingiu 19,99 Mg.ha-1, com a fração foliar contribuindo com 10,72 Mg.ha-1. Os 
resíduos totalizaram cerca de 2,49 Mg.ha-1 e as raquis de folhas de mogno 2,68 Mg.ha-1. As frações 
material reprodutivo e galhos finos foram as menos produtivas, acumulando apenas 0,96 Mg.ha-1 e 0,89 
Mg.ha-1, respectivamente. Os resultados evidenciam que a espécie promove grande retorno de material
decíduo ao solo, podendo ser utilizada também em sistemas de recuperação de áreas degradadas, já que esse
material, após a decomposição, será importante fonte de nutrientes. 

Palavras chave: Ecossistemas florestais, serapilheira, mogno e biomassa. 



CÓDIGO: SB0891 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS ADJUVANTES MAIS EMPREGADOS NA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA NO COMPORTAMENTO TECNOLÓGICO DE FÁRMACOS DE ELEVADA 
DOSAGEM. 
ALUNO: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (012.955.474-06) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 
CO-AUTOR: ANDREZA AZEVEDO DE MEDEIROS (021.559.504-11) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos adjuvantes mais empregados na indústria
farmacêutica, no comportamento tecnológico de fármacos de elevada dosagem, utilizando como modelo a
ampicilina. Foram estudados as celuloses microcristalinas 102 e 200, lactose supertab e amido de milho
como diluentes, aerosil e talco como deslizantes. As misturas binárias (ativo/diluente) foram preparadas em
duas proporções diferentes, enquanto que as misturas ternárias foram obtidas a partir das binárias com o
acréscimo dos deslizantes, em duas proporções, cada uma totalizando 16 preparações. O preparo das
misturas se deu através da mistura simples durante cerca de 10 minutos dos componentes. Foram
preparados oito lotes de bancada (100 g) de cada composição. As matérias-primas foram avaliadas quanto à 
sua granulometria e as misturas foram avaliadas quanto ao ângulo de repouso e velocidade de escoamento,
densidade aparente e de compactação e também quanto as características de compressibilidade. Dos
excipientes estudados em associação com a ampicilina, o amido não forneceu um bom aporte tecnológico a
este fármaco, uma vez que não apresentou características de fluxo e compressibilidade, devido ao seu
tamanho e forma da partícula. Em contrapartida as misturas contendo as celuloses e lactose apresentaram
boas características tecnológicas, favorecendo um bom fluxo e boa compressibilidade. Em relação aos
deslizantes, o aerosil foi quem apresentou o melhor desempenho nessas misturas. 

Palavras chave: Ampicilina, Adjuvantes, Aporte tecnológico 



CÓDIGO: SB0894 
TÍTULO: I PAN DO IDOSO DE TANGARÁ - UMA ATIVIDADE DE PROMOÇÃO À SAÚDE COMO 
INTERVENÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA DO 
CURSO DE MEDICINA DA UFRN 
ALUNO: DANIEL SOARES DE SOUSA DANTAS (051.850.434-40) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (107.494.624-34) 
CO-AUTOR: CAROLINA COLACO MENDES 
CO-AUTOR: ARACELI MARIA DE LIMA (054.225.164-78) 
CO-AUTOR: FRANCISCO AMÉRICO MICUSSI (307.288.514-15) 

Resumo:  
 
        INTRODUÇÃO: Diante da nova visão de saúde proposta pelo SUS, das novas diretrizes curriculares
para o curso de medicina e da necessidade de ações de promoção à saúde, realizamos em Tangará o I PAN
DO IDOSO, como uma intervenção proposta pela disciplina de Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva
do curso de medicina. OBJETIVO: Percebemos a necessidade, em Tangará, de ações de saúde que
abrangessem a população idosa com intervenções que promovessem saúde no âmbito global, que
determinassem impacto em fatores de adoecimento dessa população, tais como, o isolamento social, falta
de opções de lazer, mas que trabalhassem o idoso de acordo com suas limitações e potencialidades, levando
em conta a existência de patologias diversas nessa faixa etária e englobando, também, ações de caráter
educativo-preventivo e multidisciplinar. MÉTODO: Angariamos recursos materiais e humanos e trouxemos
idosos de todas as comunidades urbanas e rurais de Tangará. Realizamos uma caminhada com
alongamento, café da manhã, palestras educativas, atividades de esporte e lazer e apresentação do grupo de
boi-de-reis da região. RESULTADOS: A atividade proporcionou uma grande mobilização da sociedade 
para a promoção à saúde, tendo estimulado os idosos a participarem de atividades em grupo, deixando a
idéia na comunidade para a implantação de atividades similares. Esta vivência concreta na promoção à
saúde, deu inestimável contribuição à formação discente. 

Palavras chave: educação médica; ensino-aprendizagem; saúde coletiva; promoção à saúde 



CÓDIGO: SB0895 
TÍTULO: TAXA DE MORTALIDADE DA CIANOBACTÉRIA CYLINDROSPERMOPSIS 
RACIBORSKII POR HERBIVORIA DE COPÉPODOS DO GÊNERO NOTODIAPTOMUS. 
ALUNO: FABRICIO RODRIGUES CAMACHO (068.315.454-08) 
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06) 
CO-AUTOR: DANYHELTON DOUGLAS FARIAS DANTAS (045.756.204-83) 
CO-AUTOR: FRANCISCO RIVERA DE VASCONCELOS (051.962.574-97) 
CO-AUTOR: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO (052.716.174-83) 

Resumo:  
 
        Diante à grande quantidade de florações de cianobactérias em reservatórios de Rio Grande do Norte, a
utilização de organismos zooplanctônicos se tornou uma alternativa possivelmente viável para reduzir essas
florações. Por esse motivo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a taxa de filtração da
cianobactéria Cylindrospermopsis raciborskii por copépodos do gênero Notodiaptomus e observar a
relevância dessa taxa de filtração no controle populacional dessa espécie de cianobactéria. Foram utilizados
recipientes de plástico contendo concentrações diferentes de cianobactéria obtidas através de uma cultura
previamente crescida em laboratório, e adicionados copépodos do gênero Notodiaptomus para observação
da filtração dos mesmos. Os resultados apresentaram a taxa de herbivoria como sendo pouco considerável
para esse gênero de copépodo, devido a alguns motivos morfofisiológicos da cianobactéria e das prováveis
grandes concentrações da mesma cepa utilizada nesse trabalho. 

Palavras chave: herbivoria, cianobactéria, reservatório, semi-árido 



CÓDIGO: SB0897 
TÍTULO: A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À PUERPERA E AO NEONATO 
ALUNO: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (000.646.984-16) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 
CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES MEIRELES (047.769.294-06) 
CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (068.969.404-09) 
CO-AUTOR: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS (064.872.814-50) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste estudo é demonstrar a importância da Visita Domiciliária (VD) para estabelecer
vínculos entre a família e a unidade de saúde, além de garantir uma assistência de qualidade à mulher e ao
neonato, representando uma nova forma de assistir a população materno-infantil vinculada ao conceito mais 
amplo de saúde. A VD permite-nos analisar o contexto familiar da puérpera, observar seu estado geral e o
da criança, orientar sobre os cuidados básicos com o bebê, ressaltar a importância do aleitamento exclusivo
até os seis meses, vacinação, teste do pezinho, cuidados com a cicatriz umbilical e higienização adequada e
incentivar o cadastramento da criança no programa de Crescimento e Desenvolvimento (CD) da unidade de
saúde. A VD realizada à puérpera e seu recém-nascido, no bairro de Petrópolis, Natal/RN nos permitiu
esclarecer muitas dúvidas e algumas falsas crenças a respeito do cuidado com o bebê. Ao exame físico, a
puépera apresentou bom estado geral, mamas ingurgitadas, com pequenas fissuras e dor local no ato da
amamentação. Sugerimos medidas que poderiam ser adotadas para evitar o desenvolvimento de mastite.
Quanto ao neonato, observamos que coito umbilical já havia caído e avaliamos os reflexos transitórios, que
estavam normais e presentes. Essa VD evidenciou a necessidade de adoção de práticas na busca de
mudança no modelo assistencial materno-infantil naquele bairro, incluindo esse tipo de prática na rotina do
atendimento à mulher. 

Palavras chave: puerpério; integralidade; assistência materno-infantil 



CÓDIGO: SB0898 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL PARA MELHOR 
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES EM SAÚDE. 
ALUNO: PRISCILA FERNANDES MEIRELES (047.769.294-06) 
ORIENTADOR: MARJORIE DA FONSECA E SILVA MEDEIROS (392.557.434-49) 
CO-AUTOR: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS (064.872.814-50) 
CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (000.646.984-16) 
CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (068.969.404-09) 

Resumo:  
 
        A importância de se conhecer a população e o meio em que ela vive e se relaciona é cada vez mais
evidente nos dados da distribuição e freqüência de doenças e de agravos à saúde. Procurando entender o
ambiente que age diretamente na condição de saúde do indivíduo ou população, estudantes do quinto
período do curso de Enfermagem da UFRN, no contexto da disciplina Epidemiologia e Saúde Ambiental,
aplicaram um instrumento de investigação em uma pequena área do bairro Petrópolis, Natal/RN. O
questionário foi construído de forma a se obter informações qualitativas e quantitativas sobre a realidade da
área referentes às condições socioambientais, econômicas e culturais da população, que poderiam
constituir-se em evidências indiretas de associação entre saúde e fatores protetores ou doença e fatores de
risco. Foram aplicados quinze questionários na área mais carente do bairro, traçado o perfil epidemiológico
e ambiental e confrontado com dados oficiais do IBGE, SIAB, Datasus, Secretaria Municipais de Saúde e
outros. Apesar de a comunidade pesquisada estar inserida no bairro considerado com a melhor qualidade de
vida de Natal, essa apresentou realidades sociais, econômicas, culturais e ambientais incompatíveis com a
média verificada nos dados oficiais, sendo essas bastante inferiores. Logo, faz-se necessário uma avaliação 
que alcance os déficits dessa população, para que assim ela possa ter suas necessidades atendidas e uma
melhoria na sua qualidade de vida. 

Palavras chave: perfil epidemiológico; ambiente; saúde. 



CÓDIGO: SB0903 
TÍTULO: CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE DST E CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL NA 
PRIMEIRA FEIRA AGROECOLOGICA DE SÃO PAULO DO POTENGI. 
ALUNO: VANESSA GONCALVES CHAVES (010.830.774-30) 
ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO DE SOUSA MOREIRA (107.494.624-34) 
CO-AUTOR: RENATA JESUINO BARBOSA (618.755.033-15) 
CO-AUTOR: PRISCILA MARIA MENEZES UCHOA (012.082.824-33) 
CO-AUTOR: MARIA MAGDALIA SANTOS DE OLIVEIRA (031.306.054-10) 

Resumo:  
 
        Resumo a ser adicionado posteriormente. 

Palavras chave: DST; AIDS; Circunferencia abdominal; Feira Agroecologica 



CÓDIGO: SB0904 
TÍTULO: A PRÁTICA EDUCATIVA DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA SAÚDE 
AMBIENTAL PARA ESCOLARES 
ALUNO: MARIA ANGELA DANTAS DE FARIAS (064.872.814-50) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 
CO-AUTOR: RAYANNE AZEVEDO DE FARIAS (068.969.404-09) 
CO-AUTOR: NAIRA BEATRIZ PINTO RAULINO (000.646.984-16) 
CO-AUTOR: PRISCILA FERNANDES MEIRELES (047.769.294-06) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é analisar o impacto de uma atividade educativa de enfermagem
relacionando saúde e ambiente desenvolvida para escolares de nível fundamental. Com o intuito de
verificar: a) a percepção dos alunos sobre: os principais problemas ambientais e sua relação com as
condições de saúde e agravantes de doenças; a importância das ações coletivas e individuais para a
preservação da natureza; c) a relevância da conscientização através das ações de auto-cuidado relacionada 
às condições ambientais. A ação foi realizada para setenta alunos do sétimo ano do ensino fundamental de
uma escola estadual do município de Natal. A ação mostrou que apesar dos alunos terem relativo
conhecimento sobre os problemas ambientais da atualidade há pouca associação com causas
interrelacionadas a agravos de doenças cotidianas, como as epidemias de dengue que a cidade vem
enfrentando. Eles mostraram-se perceber as práticas individuais de preservação ao meio ambiente pouco 
eficazes, desacreditados e pouco responsáveis pelo o ambiente que os cerca. Concluindo, o contexto
ambiental precisa ser priorizado para melhorar a compreensão das atitudes humanas sobre ele. No campo da
saúde, a enfermagem vem se firmar como uma de suas principais competências profissionais que é a prática
educativa, para conscientização da influência ambiental sobre a saúde da população. 

Palavras chave: Educação, Ambiente, Saúde. 



CÓDIGO: SB0909 
TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PREVALÊNCIA DA PRÁTICA MASTURBATÓRIA EM UMA 
AMOSTRA DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA. 
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Resumo:  
 
        A masturbação é uma prática sexual na qual o prazer é obtido por auto-estimulação direta dos genitais. 
Ela ajuda a aliviar as tensões físicas, sexuais e psicológicas de modo natural e saudável. Contudo a
masturbação feminina é um tema bastante controverso, pois muitos ainda a consideram como algo
moralmente incorreto. Segundo o Relatório Hite (1976) e as pesquisas de Kinsey (1953), 63% das mulheres
se masturbavam pelo menos uma vez na vida e 30% das casadas continuavam a se masturbar. O presente
estudo partiu de um inquérito com 74 mulheres em idade reprodutiva, freqüentadoras do ambulatório
ginecológico da Maternidade Escola da UFRN (MEJC), de maio a julho de 2006, objetivando determinar a
prevalência da prática masturbatória em relação ao estado civil, freqüência de relações sexuais e
escolaridade. Os dados revelam que as mulheres mais ativas sexualmente são as mais adeptas da prática; ao
contrário daquelas menos ativas, que quase nunca ou nunca se masturbam. As mulheres viúvas e
divorciadas apresentam a menor freqüência de masturbação. Cerca de 30% das casadas afirmaram manter a
prática masturbatória, contra 45% das solteiras. A correlação entre a prática masturbatória e a escolaridade
não apresentou grande variação entre as categorias. Em geral, os achados são semelhantes aos encontrados
em estudos anteriores, refletindo a forte influência dos padrões de comportamento, pouco tolerantes com a
sexualidade feminina. 

Palavras chave: Masturbação, Sexo Feminino, Idade Reprodutiva 



CÓDIGO: SB0920 
TÍTULO: EFEITOS DA “BABOSA” NOS PARÂMETROS LABORATORIAIS E NA 
BIODISTRIBUIÇÃO DO PERTECNETATO DE SÓDIO (NA99MTCO4) EM RATOS WISTAR. 
ALUNO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (059.861.314-52) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (200.170.654-53) 
CO-AUTOR: ELIAS HERCULANO DE OLIVEIRA (063.656.134-82) 
CO-AUTOR: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (052.540.684-00) 
CO-AUTOR: MONIQUE BATISTA DA COSTA (007.961.794-84) 

Resumo:  
 
        O extrato de Aloe vera, conhecido por babosa, é usado como analgésico, cicatrizante e fungicida,
popularmente. Objetivou-se avaliar a influência da babosa no hemograma, dosagens bioquímicas e
biodistribuição do Na99mTcO4 em ratos Wistar. 12 ratos foram divididos em grupos: controle e tratado. O
tratado recebeu diariamente 5mg/mL/dia do A. vera, via oral, por 10 dias. O controle recebeu sorbitol. Após
tratamento, retirou-se 5mL de sangue para exames laboratoriais, feitos por métodos automatizados. No 11º
dia, os animais receberam 0,1mL (3,7MBq) de Na99mTcO4, via plexo orbital, e após 1 h foram
sacrificados e o % de radioatividade por grama de órgão (%ATI/g) determinado. As análises estatísticas
demonstraram diminuição das dosagens (p<0,05), do tratado em relação ao controle, respectivamente:
creatinina (0,3±0,0 e 0,4±0,1mg/dL), uréia (34,6±5,7 e 43,8±8,1mg/dL) e transaminase glutâmico-pirúvica 
(48,8±17,1 e 82,5±29,9U/L). Houve ainda uma diminuição significativa (p<0,005) no %ATI/g, do tratado
em relação ao controle, respectivamente: coração (0,001±0,000 e 0,005±0,000), músculo (0,000±0,000 e 
0,005±0,002) e pâncreas (0,001±0,000 e 0,022±0,015). Tendo em vista o grande uso da babosa na medicina 
popular e que os dados obtidos revelaram alterações nos %ATI/g de órgãos de animais tratados
cronicamente por ela, é importante o conhecimento e divulgação desse estudo para a comunidade científica,
visando uma melhor interpretação de imagens de pacientes que fazem uso do A. vera. 

Palavras chave: Aloe vera, babosa, Na99mTcO4, biodistribuição. 



CÓDIGO: SB0925 
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CÉLULAS MESENQUIMAIS DA MEDULA DE CAMUNDONGOS 
ALUNO: LEONARDO CAPISTRANO FERREIRA (054.743.514-29) 
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CO-AUTOR: RANIERE FAGUNDES DE MELO SILVEIRA (052.411.304-11) 
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 

Resumo:  
 
        Utilizar células mesenquimais da medula óssea para o tratamento de diversas patologias representa
atualmente uma das mais avançadas medidas terapêuticas. Desenvolver um protocolo padrão de extração e
cultivo de células da medula óssea de camundongos com o máximo de rendimento de células mesenquimais
é o objetivo desse trabalho. Parâmetros fundamentais em uma cultura de células são analisados aqui, como
o período de pré-cultivo (PPC) sendo analisado em 24hs e 72hs; tempo de atuação da tripsina no subcultivo
(TT) analisando tempos de 10 e 20 minutos; e ainda a influência de um meio básico condicionado (IMC).
Análises através de contagem de células e da viabilidade celular a partir do primeiro subcultivo e o estudo
microscópico da morfologia celular mostraram que a utilização do meio condicionado não influência a
proliferação das células aderidas. Um período de pré-cultivo e um tempo de tripsinização mais prolongados 
parecem aumentar o rendimento da cultura das células mesenquimais extraídas da medula. 

Palavras chave: Cultivo celular; Célula tronco mesenquimal; Medula óssea 



CÓDIGO: SB0930 
TÍTULO: TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL DO PEIXE BARRIGUDINHO 
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CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20) 

Resumo:  
 
        No momento em que o metabolismo total do indivíduo se torna maior do que o de manutenção ocorre
a primeira maturação gonadal, ou seja, o indivíduo se torna apto a reproduzir. Tais dados auxiliam a tomada
de decisões quanto ao tamanho de captura ideal dos peixes adultos a fim de evitar prejuízos a população.
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo identificar o tamanho de primeira maturação gonadal
do peixe Poecilia vivipara presente no rio Ceará-Mirim, Taipu/RN. Foram capturados 2600 animais no
período de dezembro/99 a julho/00 e registrados valores referentes ao comprimento total e identiticação do
sexo e estádio de maturação gonadal. Em seguida foram contabilizados a quantidades de jovens e adultos
por classe de comprimento, calculada a freqüência percentual e construido o gráfico da freqüência de
adultos por cada classe. A população apresentou amplitude de comprimento de 0,5-5,9 cm, com os 
indivíduos de 0,5-1,7 representando os jovens sem sexo distinguível macroscopicamente. As fêmeas adultas 
apresentaram variação de 2,0-5,9cm e os machos adultos de 1,8-4,9 com maior freqüência nas classes de 
2,0-3,9 e 2,0-3,4, respectivamente. O tamanho de primeira maturação gonadal estimado foi de 2,6cm.
Apesar da população ter iniciado sua maturação precocemente em relação à animais em outras regiões,
verificou-se também que as fêmeas apresentaram baixa fecundidade sugerindo ser essa precocidade uma
estratégia eficiente para aumentar seu sucesso reprodutivo. 

Palavras chave: Peixe, Poecilia, maturação gonadal 



CÓDIGO: SB0932 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA MORINGA (MORINGA OLEIFERA LAM) 
ALUNO: IGOR RAFAEL SOARES GONCALO (013.767.394-96) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

Resumo:  
 
        O trabalho foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Agropecuária da
UFRN e objetivou avaliar as características bromatológicas da moringa (folhas, planta inteira e caule). A
moringa é uma espécie ainda pouco conhecida, mas pode tornar-se em breve uma das valiosas plantas em 
termo humanitário. A moringa é uma hortaliça arbórea nativa de algumas regiões do Noroeste da Índia e da
África sendo introduzida no Brasil a partir de 1950 como plantas ornamental. A moringa pode ser utilizada:
como uso agronômico, medicinal, industrial, alimento e na decantação de águas barrentas. Na alimentação
animal com ótima palatabilidade tanto para bovinos, caprinos, ovinos, suínos e peixes. O objetivo do
trabalho foi determinar os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro
(FDN). As folhas, a planta inteira triturada e os caules foram: 24,84%, 23,18% e 42,21%; 28,55%, 27,81%
e 5,39%; 25,82%, 30,73% e 76,17%, para os teores de MS, PB e FDN respectivamente. 

Palavras chave: Forragem, Produção animal, Produção de matéria seca. 



CÓDIGO: SB0934 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS INTRA E INTERESPECÍFICOS DE CAPIM-ELEFANTE NO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARCIO GLEYBSON DA SILVA BEZERRA (052.045.564-94) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
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Resumo:  
 
        O objetivo desse trabalho foi o de avaliar e selecionar híbridos intra e interespecíficos de capim-
elefante, para o sistema de corte, adaptados as condições edafoclimáticas do Rio Grande do Norte. Foram
avaliados 49 clones de propagação vegetativa (12 híbridos interespecíficos hexaplóides, 23 híbridos
interespecíficos triplóides, 12 híbridos interespecíficos tetraplóides e duas cultivares comerciais). O ensaio
foi implantado no delineamento de blocos casualizados com duas repetições. A parcela foi constituída de
uma fileira simples de 5,0 m de comprimento, com espaçamento entre parcelas de 1,5 m. As características
avaliadas foram: produções de matéria seca (PMS), número de perfilhos (NP), altura da planta (AP),
diâmetro do caule (DC), número de folhas por perfilho (NF), comprimento da folha (CF) e largura da folha
(LF). Todas as características avaliadas apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos
(P<0,05). As maiores PMS foram obtidas pelos híbridos tetraplóides CNPGL 00-1-1, CNPGL 96-25-3, 
CNPGL 92-37-5 e CNPGL 91-11-2, que apresentaram PMS variando de 16,16 a 9,87 t/ha/corte. Os
híbridos tetraplóides CNPGL 91-28-1, CNPGL 96-25-3, CNPGL, 93-44-1, CNPGL 00-1-1 e CNPGL 96-
23-1 apresentaram as maiores densidades populacional de perfilhos por metro linear (40 a 36). De maneira
geral, os híbridos hexaplóides apresentaram PMS, NP, AP, DC, NF, CF e LF inferiores às obtidas pelos
tetraplóides e triplóides. 

Palavras chave: Forragem, gramínea, Penisetum spp. 



CÓDIGO: SB0936 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA DO CORDÃO UMBILICAL DE CÃES 
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CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 

Resumo:  
 
        Dentre as células do cordão umbilical estão as células tronco mesenquimais, capazes de se diferenciar
em diversos tecidos existentes no organismo. Seu estudo pode trazer respostas a questões científicas em
torno da sua biologia, e assim permitir uma passagem mais rápida da fase de pesquisa para aplicação
clínica, como clonagem terapêutica e transplante, seja na área humana ou veterinária. Portanto, pretende-se 
com o presente trabalho caracterizar a anatomia e histologia do cordão umbilical de cães com ênfase na
descrição das células mesenquimais. Foram coletados 5 cordões umbilicais de cães neonatos a termo, em
clínica veterinária e fixados em solução aquosa de formol a 10% durante 24h para evitar a autólise celular,
a proliferação de microorganismos e permitir o tratamento e confecção de lâminas histológicas. Após
preparo do material foram feitas as análises macro e microscópica utilizando-se lupas e microscopia de luz. 
Verificou-se que na porção justa-fetal o número de vasos envolvidos com o transporte de substâncias
materno-fetais eram duas artérias, duas veias e o ducto alantóide, envoltos por uma substância de aspecto
gelatinoso; nas outras porções, além destes vasos foram identificados uma artéria e uma veia vitelínicas.
Microscopicamente, o cordão umbilical apresentou-se delimitado pelo epitélio amniótico, constituído por 
um estrato de células pavimentosas, e um tecido mucoso (mesênquima fetal), onde encontram-se as 
possíveis células tronco mesenquimais. 

Palavras chave: Cães, Cordão umbilical, Células mesenquimais 



CÓDIGO: SB0937 
TÍTULO: CONHECENDO A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PRÉ-ESCOLA 
ALUNO: LIVIA MARIA RODRIGUES DE PONTES (041.875.844-12) 
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho trata de uma pesquisa que está sendo realizada em uma escola de aplicação da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Nucleo de Educação Infantil (NEI). Objetiva contribuir
para a compreensão da prática inclusiva na educação infantil e os aspectos relacionados à alimentação das
crianças com necessidades especiais observados pelos docentes. Foi realizada uma revisão bibliográfica
sobre a Educação Nutricional de crianças com necessidades especiais e estão sendo feitas entrevistas com
docentes do referido espaço escolar que tenham mais de 10 anos de trabalho com Educação Inclusiva.
Resultados preliminares apontam para uma necessidade de maior inserção da educação nutricional na
prática inclusiva, uma vez que não foram encontrados trabalhos que abordem tal perspectiva na produção
científica pesquisada. 

Palavras chave: Educação Especial, Educação Nutricional, Educação Infantil 



CÓDIGO: SB0940 
TÍTULO: O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS NA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS 
PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL. 
ALUNO: KILIA LORENA DA SILVA FREITAS (064.584.194-30) 
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 

Resumo:  
 
        O presente trabalho versa sobre a pesquisa que está sendo realizada no Núcleo de Educação Infantil
(NEI). Objetiva relatar os passos que serão utilizados para o uso de uma forma (re) adaptada da Escala de
Envolvimento da Criança, constituída por duas componentes: uma lista de indicadores/sinais característicos
de um comportamento de envolvimento e os níveis de envolvimento. Serão utilizadas ferramentas
pedagógicas de Educação Nutricional (jogos, elaboração de livros, gestuais, aulas de culinária, brincando
de arrumar geladeira, etc) de acordo com as necessidades observadas no momento inicial da pesquisa, e em
consonância com o trabalho pedagógico dos professores. Durante a utilização das mesmas a criança será
observada em relação aos indicadores/sinais de envolvimento (Concentração, Complexidade e criatividade,
Persistência, Precisão, reação ao estímulo, Comentários verbais, Satisfação) e em relação aos níveis de
envolvimento (Nível 1: Ausência de atividade, Nível 2: Atividade frequentemente interrompida, Nível 3:
Atividade mais ou menos contínua, Nível 4: Atividade com momentos intensos, Nível 5: Atividade intensa
mantida). O pesquisador observará o desenvolvimento do trabalho pedagógico e anotará um X na Ficha de
acompanhamento do envolvimento da criança nas atividades de Educação Nutricional, nas variáveis acima
descritas (e detalhadas na ficha acima citada quanto à forma de avaliar a presença de cada variável) que
observar. 

Palavras chave: Educação Nutricional, Educação Infantil 



CÓDIGO: SB0943 
TÍTULO: TERAPÊUTICA DO TUMOR ESTROMAL GASTRINTESTINAL NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
ALUNO: RAPHAEL KLENIO CONFESSOR DE SOUSA (013.728.284-27) 
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CO-AUTOR: ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO (013.298.754-60) 

Resumo:  
 
        Embora raros, os tumores estromais gastrintestinais (GIST) são a maioria dos tumores mesenquimais
do trato digestivo e constituem 5% de todos os sarcomas. Com o objetivo de discutir aspectos do
diagnóstico, da terapêutica cirúrgica e da tendência atual de tratamento adjuvante com o Imatinib nas lesões
de alto grau foi feita uma revisão de prontuários de 05 pacientes portadores de GIST operados no HUOL,
todos confirmados com imunohistoquímica, c-Kit+ pós-ressecção. 

Palavras chave: GIST, sarcomas gastrintestinais, Tendências Terapêuticas 



CÓDIGO: SB0946 
TÍTULO: ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS DE NYMPHAEA SP. AO AMBIENTE AQUÁTICO. 
ALUNO: NEWTON DE SOUZA PEREIRA FILHO (059.490.304-19) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 
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Resumo:  
 
        Nymphaea sp. é uma planta herbácea aquática pertencente à família Nymphaeaceae, comumente
encontrada em lagos, lagoas e rios de regiões tropicais principalmente da América do sul. O objetivo deste
trabalho é analisar as adaptações anatômicas da Nymphaea sp. ao ambiente aquático. Foram coletadas
amostras da planta Nymphaea sp. no Rio Pitimbú – Natal/RN no dia 20 de abril de 2007 e feitos cortes 
transversais no caule, raiz e folha das amostras, os quais foram corados com Azul de Alcian 1% e Safranina
1%. A análise anatômica da Nymphaea sp. apresentou crescimento primário, com cutícula; epiderme;
aerênquima, astroesclereides; fibras esclerenquimáticas; endoderme e periciclo na raiz; fina camada de
exoderme no caule, colênquima, seguido de parênquima. Foi observado entre cada dois cilindros vasculares
um ducto, que provavelmente é ultilizado para transportar substâncias produzidas pela planta; folha
incompleta apresentando parênquima paliçádico com estômatos na zona axial. Após a análise morfológica,
observou-se que a Nymphaea sp. encontra-se adaptada ao ambiente aquático pois apresenta estruturas que a
adequam a este ambiente, tais como: aerênquima presente na folha, no caule e na raiz; astroesclereides
também presentes nas três estruturas; fina cutícula na epiderme; estômatos na região adaxial das folhas; e
porções de colênquima na região abaxial da folha. 

Palavras chave: Adaptações morfológicas; ambiente aquático; e Nymphaea sp. 



CÓDIGO: SB0953 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE PACIENTES PORTADORES DE 
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Resumo:  
 
        Introdução: a Insuficiência Renal Crônica (IRC) é um problema mundial, com expansão também no
Brasil. A osteodistrofia renal (OR) é uma grave complicação da IRC, com alterações no metabolismo
mineral pela falência renal; e a sua evolução natural exige a realização de paratireoidectomia total com
autotransplante (PTx). Objetivo: avaliar, clínica e laboratorialmente, a evolução de pacientes com OR em
diálise, nos 6 meses após a PTx, comparado com 6 meses antes da cirurgia. Métodos: estudo observacional,
transversal, descritivo; 21 pacientes, operados em Natal–RN, de 04/2002 a 03/2007; questionário 
padronizado, sobre queixas clínicas e dados laboratoriais; dosados cálcio, fósforo e PTH, 6 meses antes, e 6
meses após a cirurgia, e feita média aritmética dos valores; banco de dados gerado pelo software
Microsoft® ExcelXP. Resultados: os sintomas antes da cirurgia foram: prurido (78,9%), dor óssea (73,7%), 
fraqueza muscular (57,9%), deformidades ósseas (36,8%) e calcificações extra-ósseas (26,3%). Após 6 
meses houve melhora do prurido em 66,7% dos casos, dor óssea em 50%, fraqueza em 45,4%,
deformidades em 71,4 % e calcificações em 40%. Os níveis de cálcio reduziram em 80,9% dos pacientes, e
os de fósforo em 95,2% deles. O PTH diminuiu na totalidade dos casos. Conclusão: a PTx pode ser
considerada um bom método de controle das alterações da OR, contudo ainda é pouco realizada no Brasil;
incentivando-se novos estudos sobre o tema, para ratificar a sua importância. 

Palavras chave: IRC, osteodistrofia renal, paratireoidectomia total 



CÓDIGO: SB0963 
TÍTULO: INDICADORES DE ACOMETIMENTO HEPÁTICO NA ASSOCIAÇÃO SÍNDROME 
METABÓLICA-SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 
ALUNO: HERMANN DOS SANTOS FERNANDES (000.715.484-40) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 
CO-AUTOR: ALCINO PIRES GAMA (048.613.544-63) 
CO-AUTOR: CHRISTOPHE BEZERRA ANSELMO (061.825.944-97) 

Resumo:  
 
        Introdução:a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais freqüente na vida
reprodutiva feminina. É reconhecida como um dos componentes da síndrome metabólica (SM). Especula-se 
a possível relação da SOP com hepatopatia, conseqüência da SM. O objetivo deste trabalho é avaliar
associação entre SOP, SM e hepatopatia. Métodos:estudo transversal envolvendo 299 mulheres entre 20-34 
anos, sendo 102 pacientes com SOP e 197 mulheres não-grávidas da população geral. Para avaliação 
hepática foram analisados os níveis de alanina-aminotransferase(ALT), aspartato-aminotransferase(AST) e 
(GGT). A definição do tamanho amostral foi feita por técnica de amostragem por conglomerados,
adotando-se poder de 80% e alfa de 5%. A análise estatística foi feita através dos testes t-Student e qui-
quadrado, adotando-se nível de significância de 5%. Resultados:o grupo SOP apresentou médias
significativamente superiores ao grupo controle em relação aos parâmetros hepáticos considerados: AST
(26,4±9,6 e 19,7±5,9U/l; p<0,0001); ALT(25,6±16,4 e 12,0±7,0U/l; p<0,0001); GGT(22,8±13,5 e 
16,9±4,8U/l; p=0,01). As freqüências de valores alterados nos grupos SOP e controle foram: AST≥30U/l
(20,8 e 3,7%; p<0,0001); ALT≥35U/l (15,8% e 0%; p<0,0001); GGT (29,9% e 12,5%; p=0,04).
Conclusão:pacientes com SOP representam grupo de alto risco para apresentar anormalidades dos níveis de
AST, ALT e GGT, fazendo suspeitar de uma provável relação entre SOP, SM e doença hepática não
alcoólica. 

Palavras chave: infertilidade, hepatopatia, transaminases 



CÓDIGO: SB0967 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE 
VISCERAL NO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIA LUISA DO NASCIMENTO MOURA (045.229.914-44) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 

Resumo:  
 
        A leishmaniose visceral (LV), doença infecto-contagiosa, tem como principais achados febre, 
anorexia, palidez, hepatoesplenomegalia e pancitopenia. A co-infecção leishmania/HIV está emergindo em 
áreas endêmicas para LV, constituindo-se numa preocupação crescente para o tratamento das
leishmanioses. Objetivos: Avaliar alterações clínicas e laboratoriais na evolução de pacientes com LV no
Rio Grande do Norte. Materiais e Métodos: Pacientes internados em hospitais de referência em Natal-RN 
foram acompanhados semanalmente por consulta aos prontuários, entrevista direta, exames físico e
laboratorial. A participação efetuou-se por consentimento livre e esclarecido. Para análise dos dados, os
pacientes foram divididos em anti-HIV positivos e negativos. Resultados: Dentre 34 indivíduos anti-HIV 
negativos arrolados, observou-se febre (100%), palidez (97,6%), perda ponderal (76,47%), 
hepatoesplenomegalia (79,41%), dor abdominal (70,59%), pancitopenia (58,82%). A maioria (n=29)
realizou tratamento com antimonial pentavalente, com boa resposta terapêutica (mudança do medicamento
em 26%). Os pacientes anti-HIV+ (n=5) apresentavam palidez (100%), febre (80%), tosse (80%), perda 
ponderal (80%) e diarréia (60%). Estes tiveram resposta lenta à terapêutica (anfotericina lipossomal), alto
índice de recidivas de LV e pior prognóstico. Conclusão: os indivíduos em ambos os grupos apresentavam
sintomas clássicos da LV, com diferenças laboratoriais quanto à resposta terapêutica e ao prognóstico. 

Palavras chave: leishmaniose visceral, hiv 



CÓDIGO: SB0975 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO 
TIOBARBITÚRICO (SRAT) EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 
ALUNO: AMANDA COSTA BANDEIRA (055.880.554-03) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 

Resumo:  
 
        Os lipídios são uma classe alvo de biomoléculas mais envolvidas com o estresse oxidativo. A oxidação
lipídica proveniente de situações de estresse origina um elevado número de produtos secundários, entre
eles, o malondialdeído (MDA), que aparece como o principal e mais estudado produto de peroxidação de
ácidos graxos poliinsaturados. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar os níveis de substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT) em universitários saudáveis, utilizando como amostra o plasma. A
metodologia empregada baseia-se na determinação espectrofotométrica a 535nm do produto formado após 
reação entre o ácido tiobarbitúrico (TBA) e as substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (SRAT),
principalmente o malondialdeído (MDA). A média dos resultados obtidos foi de 6,29 +/- 0,82 μmol/L. Esse 
é um valor médio da quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, entre elas, do
malondialdeído (MDA), presente no plasma dos 35 indivíduos analisados Dessa forma, conclui-se que a 
determinação das SRAT no plasma desses indivíduos pode ser utilizada como parâmetro de comparação
para avaliar o nível de estresse oxidativo entre indivíduos saudáveis e aqueles com alguma patologia que
aumente essa situação, sendo útil quando empregado como um marcador do estresse oxidativo. 

Palavras chave: estresse oxidativo, malondialdeído, ácido tiobarbitúrico 



CÓDIGO: SB0976 
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA -PSF - SOBRE A ASSISTÊNCIA PRESTADA POR ESTUDANTES DO CURSO DE 
ENFERMAGEM DA UFRN 
ALUNO: GISELLE COSTA DE ARAUJO SOUZA (061.749.124-00) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 
CO-AUTOR: NATALIA FILGUEIRA DA SILVA (055.856.164-04) 
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 
CO-AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA DA COSTA (055.889.444-53) 

Resumo:  
 
        A pesquisa teve como objetivo investigar a percepção e a satisfação das famílias assistidas por
estudantes de enfermagem da disciplina Enfermagem Saúde Coletiva; investigar se, para as famílias, há
diferenças entre o atendimento prestado pelo grupo de estudante e o da equipe do PSF. Trata-se de um 
estudo do tipo descritivo, exploratório, realizado com famílias residentes do bairro Felipe Camarão-Natal, 
RN, cujos dados foram coletados por meio de um formulário, no ano de 2005. A análise mostrou que o
atendimento variou entre bom (70%) e ótimo (30%) sendo justificado nas seguintes afirmações: são
atenciosos(as), sabem orientar e dar atenção, esclarecem e escutam a gente. Identificamos que 80% das
famílias seguiram as orientações do grupo de estudantes nas questões referentes ao cuidar da higiene das
crianças e da casa, tratamento adequado do lixo, levar as crianças para o Programa de crescimento e
desenvolvimento, fazer pré-natal e fazer preventivo. A diferença entre os dois grupos de cuidados – PSF e 
estudantes - foi percebida por 70% das famílias. Mediante a exposição dos dados concluímos que a prática 
desenvolvida pelo grupo de estudantes foi relevante para as famílias investigadas uma vez que contribuiu
para a melhoria da qualidade de vida na questão promoção da saúde. 

Palavras chave: Saúde da família, assistência de enfermagem 



CÓDIGO: SB0979 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MASTITE BOVINA NUMA FAZENDA PRODUTORA DE LEITE TIPO 
C NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM – CE 
ALUNO: STELA ANTAS URBANO (058.280.804-90) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (051.956.018-36) 
CO-AUTOR: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO 
CO-AUTOR: CLODOALDO DE LIMA COSTA FILHO (058.898.294-67) 
CO-AUTOR: ANDREA TEIXEIRA CARDOSO (048.903.464-06) 

Resumo:  
 
        Entre os dias 18 e 25 de agosto de 2007 foi realizado um experimento com o objetivo de avaliar a
prevalência de mastite bovina num rebanho leiteiro de uma fazenda particular – Fazenda Canhotinho –
produtora de leite tipo C. Foram analisadas 192 vacas mestiças Holandês – Guzerá, originando 384 
resultados. Os animais foram submetidos ao “Califórnia Mastit Test” (CMT) – teste estimador do conteúdo 
de células somáticas do leite – imediatamente antes da ordenha. A análise do CMT indicou que 53,1% dos 
animais apresentaram diagnóstico negativo, ao passo que 46,9% do rebanho analisado mostrou-se reagente 
ao teste. Dentre o percentual de animais dados como positivos, 17,7% enquadrou-se no diagnóstico “+”
enquanto 29,2% foi diagnosticado como “++/+++”. O alto índice de prevalência pode ser justificado pela
higienização precária das mãos do ordenhador, as quais constituem uma fonte de patógenos causadores da
mastite, tal como Staphylococcus aureus, promovendo uma grande oportunidade de contaminação,
sobretudo, quando não é feita a higienização das mãos entre a ordenha de diferentes animais. Tal fato
proporciona a disseminação dos agentes causadores e, conseqüentemente, da infecção entre o rebanho. 

Palavras chave: qualidade do leite, ordenha manual, mastite, células somáticas. 



CÓDIGO: SB0980 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA RETAL E DA FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 
VACAS MESTIÇAS EM LACTAÇÃO NO SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ 
ALUNO: ANDREA TEIXEIRA CARDOSO (048.903.464-06) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (051.956.018-36) 
CO-AUTOR: MARCIO GLEYBSON DA SILVA BEZERRA (052.045.564-94) 
CO-AUTOR: ALAN FERREIRA DE FRANCA (013.208.914-97) 
CO-AUTOR: STELA ANTAS URBANO (058.280.804-90) 

Resumo:  
 
        O objetivo do presente trabalho foi avaliar a temperatura retal (TR) e a freqüência respiratória (FR) de
30 vacas mestiças Holandês – Guzerá, comparando as médias obtidas na ordenha da manhã e da tarde. O 
trabalho foi realizado em uma fazenda particular de exploração leiteira – Fazenda Canhotinho – localizada 
na cidade de Quixeramobim – CE, durante o mês de agosto de 2007. As ordenhas da manhã e tarde eram 
realizadas às 04:00h e 13:00h, respectivamente. A mensuração dos parâmetros avaliados era realizada
imediatamente após a ordenha de cada animal. A temperatura retal foi obtida com o auxílio de um
termômetro veterinário, já para a mensuração da freqüência respiratória procedeu-se a contagem dos 
movimentos respiratórios durante 30 segundos, os quais eram multiplicados por dois para obtenção de
movimentos/minuto. As diferenças entre as médias obtidas foram significativas ao nível de 5%, entretanto,
apesar disso, observou-se que as diferenças estabelecidas entre as ordenhas foram pequenas. A diferença
entre as médias da TR entre manhã e tarde foi de apenas 0,57ºC �0,08 ºC, já as médias da FR diferiram 5,5 
mov/min � 1,3mov/min entre os períodos estudados. A pequena variação pode ser justificada pela
mestiçagem dos animais com os zebuínos Guzerá, o que lhes confere maior adaptação às condições
climáticas adversas que caracterizam a hostil região do sertão central do Ceará, como elevadas temperaturas
ambientais, baixa umidade relativa do ar e alta radiação solar. 

Palavras chave: Adaptação, freqüência respiratória, temperatura retal, ordenha 



CÓDIGO: SB0983 
TÍTULO: VISÃO AMBIENTAL DE DOIS GRUPOS ESCOTEIROS DA CIDADE DE NATAL/RN 
SOBRE ARANHAS E ESCORPIÕES 
ALUNO: LIEVIN FAUSTINO VIRGINIO (046.727.744-30) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 
CO-AUTOR: JACIANA CASSIA BARBOSA (068.513.904-26) 
CO-AUTOR: JOYCE ELANNE MATEUS CELESTINO (013.737.824-63) 
CO-AUTOR: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (068.350.224-77) 

Resumo:  
 
        A Lei e Promessa Escoteira mencionam que “O Escoteiro é bom para animais e plantas, protege a vida
e a natureza”. Considerando a importância destes agentes para a conservação do meio, os objetivos deste
trabalho foram investigar sobre a visão ambiental dos escoteiros a respeito das aranhas e escorpiões,
animais estes, tão temidos pela população em geral. Foi aplicado um questionário contendo cinco questões
objetivas, para obter dados sobre as opiniões acerca das aranhas e escorpiões, para dois grupos escoteiros.
Dos 30 escoteiros entrevistados (10 do sexo feminino e 20 do sexo masculino), observou-se que o mais 
temido entre ambos é o escorpião e, o mais encontrado é a aranha. Quanto à reação que cada escoteiro pode
ter ao encontrá-los, eles informaram que chamam os responsáveis pela atividade (escotistas), preservando,
assim, não só a si mesmo, mas os animais encontrados. A consciência de que esses animais são importantes
para a natureza foi evidente, porém, alguns, ainda não percebem a importância ecológica desses organismos
para a natureza. Verificou-se, também, que a maioria já ingressa no Movimento Escoteiro com uma opinião
formada sobre tais aracnídeos, sendo ditada por seus próprios pais que, fornecem conclusões erradas e
contraditórias a respeito de alguns animais e, neste caso, de aranhas e escorpiões. Com isso, verifica-se a 
necessidade de implantar um projeto de educação ambiental, visando fomentar mais informações sobre
esses aracnídeos para o meio ambiente. 

Palavras chave: Lei Escoteira, Aracnídeos, Natureza, Educação. 



CÓDIGO: SB0989 
TÍTULO: SENTIDOS IMAGÉTICOS DO ESPAÇO E DO TEMPO NA DANÇA CONTEMPORÂNEA 
BRASILEIRA 
ALUNO: ANA APARECIDA TAVARES DA SILVEIRA (806.728.414-87) 
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO (597.781.724-04) 

Resumo:  
 
        Considerando que a dança contemporânea abre a possibilidade de trabalhar numa perspectiva de
hibridação de linguagens e que a estética que permeia esse gênero não se prende à fixação em um único
código gestual, instituindo muitas vezes um modo de configurar o movimento dançado de forma inovadora,
extremamente plástica, buscamos identificar as relações espaços-temporais que se configuram nas 
produções coreográficas desses grupos e estabelecer aproximações entre o modo de vivenciar as relações
espaços-temporais nas produções coreográficas dos grupos observados e o modo como essas produções 
vem se delineando na dança realizada na escola no contexto da Educação Física. A pesquisa é de
abordagem qualitativa e os dados foram coletados a partir da análise de imagens de vídeos de seis grupos de
dança contemporânea brasileira exibidos pelo Programa STV na Dança da rede SESC-SENAC, no período 
de 18 a 23 de julho de 2006. Foi possível constatar as relações espaços-temporais que são utilizadas por 
estes grupos, podendo-se então afirmar que os mesmos apresentaram as características da dança
contemporânea indicadas pelo referencial teórico estudado, ampliando ainda mais o conhecimento sobre
dança, isto porque oferecem um leque de possibilidades na construção de suas coreografias, utilizando-se 
acentuadamente de variações diversas no que se refere ao uso do espaço e do tempo. 

Palavras chave: Dança Contemporânea, espaço, tempo, dança na escola, educação física. 



CÓDIGO: SB0993 
TÍTULO: A IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DO CRYPTOSPORIDIUM SP. 
ALUNO: ALAOR FERREIRA PESSOA NETO (008.349.084-17) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 

Resumo:  
 
        A identificação laboratorial do Cryptosporidium sp. é importante, para que dados epidemiológicos e
programas de saúde pública possam ser justados, principalmente se levarmos em conta que o parasito é
considerado um problema de saúde pública não só nos países subdesenvolvidos, como nos desenvolvidos
também (EASOW et al. 2005, ANDRADE , 2000). O objetivo é avaliar a incidência do Cryptosporidium
sp. em pacientes atendidos no HUOL e atendidos no Laboratório LIAC. A coleta foi realizada no período
de março de 2006 a junho de 2007, em pacientes de 01 e 50 anos. Colocadas em recipientes fechados, as
amostras continham formol a 10 % como conservantes. As formas de oocistos de Cryptosporidium sp.
foram pesquisadas pela técnica de Ziehl_Neelsen modificado. Os ovos e as larvas de helmintos e cistos
também foram pesquisados através da técnica de Blagg. Os resultados compreenderam um número de 74
pacientes. Dentre estes 02 teve a amostra positiva para o parasito e 57 para as enteroparasitas 39,
Monoparasitados 18, ausentes 17. Para outros enteroparasitas foram encontrados, Ascaris lumbricoides
(20), Trichiuris trichiura (12), Ancilostomideo (04), Strongyloides stercoralis (02), Entamoeba coli (11),
Entamoeba histolytica/díspar (12), Giardia lamblia (06), Endolimax nana (28), Isospora belli (02) e
Ciclospora (01). O número de paciente foi relativamente pequeno entre as amostras analisadas, no entanto a
presença de outros enteroparasitas foi bastante significante. 

Palavras chave: Cryptosporidium sp., diarréia, enteroparasitas 



CÓDIGO: SB0997 
TÍTULO: A EFETIVIDADE DE ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS (ENF) PARA O ALÍVIO 
DA DOR DE PARTURIENTES 
ALUNO: CECILIA PESSOA PAIVA (010.233.584-25) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 

Resumo:  
 
        As mulheres experimentam um tipo de dor durante o trabalho de parto, porém as respostas a essa dor
são específicas a cada parturiente. A intensidade é de grande relevância e sua mensuração é indispensável
ao se planejar estratégica para o alívio da dor. Teve-se por objetivo avaliar a efetividade de Estratégias Não 
Farmacológicas (ENF) para o alívio da dor de parturientes. Utilizou-se a EAV para avaliar a intensidade 
“antes e após” a aplicação das estratégias (exercícios respiratórios, relaxamento muscular, massagem
lombossacral e banho de chuveiro) nas fases de aceleração, inclinação máxima e desaceleração. Os
resultados demonstraram que, das 100 parturientes, 60% estavam na faixa etária entre 20 a 30 anos e 85%
com ensino fundamental incompleto. Observou-se alívio médio da dor “antes e após” aplicação das ENF de 
forma combinada nos 6, 8 e 9 cm e isolada nos 8 e 9 cm. Conclui-se que as ENF utilizadas neste estudo de 
forma combinada e isolada foram efetivas no alívio da dor de parto. 

Palavras chave: Dor de parto, parturiente, estratégias não farmacológicas 



CÓDIGO: SB1001 
TÍTULO: A AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOS PORTADORES DE UV ATENDIDOS PELAS 
EQUIPES DO PSF NAS 31 USF DE NATAL 
ALUNO: DANIELE VIEIRA (008.008.974-71) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

Resumo:  
 
        As úlceras venosas (UV) de membros inferiores são resultado do inadequado retorno do sangue
venoso nos pés ou pernas, provocando considerável impacto econômico, social e psicológico. Estudo
descritivo com 74 portadores de UV atendidos pelas equipes do PSF nas 31 USF de Natal que objetivou
identificar como são assistidos os portadores de UV atendidos e analisar a resolutividade da assistência. A
avaliação da assistência foi realizada por meio das variáveis: diagnóstico da UV, exames realizados,
consulta angiologista, tratamento da dor, terapia compressiva no último ano, treinamento troca de curativo,
quite de curativo, terapia tópica, acompanhamento nos últimos 30 dias e continuidade do tratamento.
Verificou-se qualificação ruim (74,3%) e regular (16,2%) da assistência; consulta angiologista (36,5%) e
diagnóstico da lesão (52,7%). Concluímos que a assistência prestada foi assistemática, sem planejamento,
sem avaliação e pouco resolutiva, podendo ser qualificada como inadequada. 

Palavras chave: úlceras venosas, PSF, assistência 



CÓDIGO: SB1006 
TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS PARA A GERAÇÃO DE RENDA NA 
POPULAÇÃO RURAL DE BAIXA RENDA 
ALUNO: DAYANNE DA SILVA TOME (055.580.014-88) 
ORIENTADOR: PAGANDAI VAITHIANATHAN PANNIRSELVAM (230.155.603-44) 

Resumo:  
 
        A utilização de alimentos alternativos para a geração de renda na população rural de baixa renda é
assunto que tem recebido bastante atenção no Brasil nos últimos anos, especialmente em razão do drama
crescente da população carente. Entendendo o cenário de regiões rurais próximas a Natal, foi realizado um
estudo preliminar para saber se existia estrutura nas comunidades para implantação de uma cadeia
produtiva de alimentos adequada a realidade local. Nosso projeto de tecnologia social busca a produção de
alimentos de subsistência de forma sustentável para gerar renda para as famílias residentes na zona rural,
integrados no processo de cadeias produtivas de alimentos a base de resíduo (Okara) da soja, que vêm
sendo desperdiçado pelas comunidades, leite da soja, mandioca e frutas, afim de se poder comercializar
esses produtos no comércio local e conseqüentemente, gerar renda para a comunidade. 

Palavras chave: mandioca, soja, frutas 



CÓDIGO: SB1011 
TÍTULO: CONHECIMENTO CIENTÍFICO E SABERES DA TRADIÇÃO 
ALUNO: EDNALDA SOARES (012.687.274-07) 
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE ALMEIDA (277.088.024-15) 

Resumo:  
 
        Areia Branca Paitó - Imagens na cebeça, retratos no papel Livro-reportagem é obra literária que conta, 
numa grande reportagem em forma de livro, uma parte da história da comunidade de Areia Branca Piató,
em torno da Lagoa do Piató, em Assu-RN. Por meio dos diálogos com seus moradores e da
contextualização, feita por eles e relatada a mim, dos retratos que eles guardam, são narrados a vida
cotidiana, a sobrevivência no sertão e sua representação na fotografia. Pelas fotos feitas da Lagoa para o
marketing turístico é contado como essa comunidade vive com o turismo local ainda incipiente. Pelo
encadeamento dos diversos significados de diferentes fotografias presentes nessa narrativa são revelados
indícios dos valores, do imaginário, da condição social da localidade. 

Palavras chave: Jornalismo, Narrativa, Literatura, Cotidiano. 



CÓDIGO: SB1023 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E DE SAÚDE DOS 
PORTADORES DE UV ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USFS) DO 
MUNICÍPIO DE NATAL/RN 
ALUNO: GISLENE FREIRE DE MELO (030.301.674-45) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

Resumo:  
 
        As úlceras venosas (UV) de membros inferiores são resultado do inadequado retorno do sangue
venoso nos pés ou pernas, constituindo-se num problema mundialmente grave, acarretando importante
impacto econômico, social e psicológico nos portadores e familiares. Estudo descritivo com abordagem
quantitativa, com 74 portadores de UV atendidos pelas equipes do PSF nas 31 USF de Natal/RN, que
objetivou identificar as características sociodemográficas e de saúde dos portadores de UV atendidos pelas
Unidades de Saúde da Família (USFs) do município de Natal/RN. A maioria do sexo feminino (74,3%),
faixa etária ≥ 60 anos (67,6%), ensino fundamental (74,3%), renda familiar ≤ 2 SM (68,9%), presença de
tabagismo/etilismo atual e passado (54,1%) e doenças crônicas como IVC (100,0%), HAS (44,2%) e DM
(25,7%). Concluímos que os portadores de UV são em sua maioria do sexo feminino, predominância de
idosos, baixa escolaridade e renda, presença de etilismo ou tabagismo e doenças crônicas. 

Palavras chave: úlceras venosas, caracterização sociodemográfica e saúde. 



CÓDIGO: SB1024 
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DOS PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA 
PEDIÁTRICA COM DEFICIÊNCIA DE GH, DESTACANDO OS FATORES QUE CORROBORAM 
COM O SURGIMENTO E PERMANÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE CRESCIMENTO 
ALUNO: GIULLERME RODRIGUES DE ARAUJO (050.259.094-73) 
ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 

Resumo:  
 
        A deficiência isolada ou combinada de hormônio de crescimento (GH) tem sido estudada através de
avaliação de alguns fatores genômicos que parecem estar envolvidos na etiologia da baixa estatura
associada a defeitos ou desordens hipofisárias ou secundárias a uma resistência do receptor de GH. As
desordens hipofisárias incluem defeitos endócrinos e neuroanatômicos que implicam no déficit de um ou
mais hormônios da adeno-hipófise. O trabalho teve como objetivo realizar um estudo clínico contemplando 
pacientes do ambulatório de Endocrinologia Pediátrica com deficiência de GH, a fim de destacar os fatores
que corroboram com o surgimento e permanência da deficiência de crescimento. Para obter os dados, foram
consultados os prontuários de pacientes do ambulatório de Endocrinologia do Hospital de Pediatria
(HOSPED). Obtivemos como resultados que a velocidade de crescimento (VC) pós-GH foi superior à pré-
GH, exceto a partir do quarto ano de tratamento (100% faziam uso irregular). 52,2% fizeram exame de
imagem e este apresentou alterações envolvendo a hipófise em 66,7%. Concluímos que a irregularidade na
administração do GH provoca oscilações na curva da VC dos mesmos, prejudicando os resultados do
tratamento, e esse é um dos principais entraves a se enfrentar. Também foi possível destacar que foi baixa a
média das estaturas (EM) analisadas dos pais dos pacientes (EM mães = 151,1cm; EM pais = 163,8cm), o
que corrobora a hipótese genética de transmissão da deficiência de GH. 

Palavras chave: hormônio do crescimento, pan-hipopituitarismo, marcadores moleculares 



CÓDIGO: SB1025 
TÍTULO: VARIAÇÕES QUANTO AO NÚMERO E TEMPO DE INTERNAÇÃO MÉDIA ETÁRIA E 
EFEITO DO GÊNERO DOS PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS DO HOSPITAL DOUTOR JOÃO 
MACHADO 
ALUNO: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

Resumo:  
 
        Verificar as variações quanto ao número e tempo de internação, média etária e efeito do gênero dos
pacientes esquizofrênicos são objetivos deste trabalho. Para tanto buscamos dados no Hospital Doutor João
Machado, referência estadual psiquiátrica, situado em Natal/RN-Brasil, no período de 1999 a 2005. No 
período analisado, 12.732 pacientes foram internados. Os pacientes esquizofrênicos corresponderam a
35,35% (4.501). O tempo de internação foi 44,33 + 36,9 dias, diferente do tempo de internação dos
pacientes não esquizofrênicos, 29,5 + 61,6 dias (p < 0,0001). A idade média foi 38,7 + 13,5 anos, sendo a
maioria masculina, 65,78 %. Em 1999, de cada 100 pacientes internados 39,8 eram esquizofrênicos, e em
2005 houve redução para 30,1 pacientes esquizofrênicos. A Esquizofrenia Paranóide foi mais a mais
freqüente ocorrendo em 1.829 (40%) dos pacientes esquizofrênicos durante o período. O estudo aponta uma
tendência à redução no número de pacientes internados com esquizofrenia. 

Palavras chave: esquizofrenias, epidemiologia, diagnóstico. 



CÓDIGO: SB1027 
TÍTULO: EFEITOS DO TREINO SOBRE SUPERFÍCIES INCLINADAS NA MARCHA DE 
INDIVÍDUOS HEMIPLÉGICOS 
ALUNO: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (061.546.254-56) 
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (840.911.934-04) 

Resumo:  
 
        Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos do treino sobre superfícies inclinadas na marcha de
indivíduos hemiplégicos. Serão treinados e avaliados 20 sujeitos hemiparéticos, de ambos os sexos, com
faixa etária compreendida entre 40 e 65 anos. Os sujeitos serão treinados durante três vezes por semana, em
sessões de 20 minutos e serão submetidos à nove semanas de treinamento em esteira elétrica com
inclinações de 6 e 8 e 10%, sendo que este percentual será aumentado à cada 3 semanas de treinamento. Ao
início e final de cada terceira semana, será realizada a análise cinemática da marcha; avaliação das curvas
de força reação do solo, produzidas durante a locomoção, através da plataforma de pressão e softwares de
aquisição e processamento; será avaliada também a capacidade pulmonar dos sujeitos, através da
espirometria. Foi realizado treinamento da bolsista para possibilitar a construção de embasamento teórico
bem como treinamento quanto à metodologia a ser empregada. 

Palavras chave: Hemiparesia; treino de marcha; superfícies inclinadas 



CÓDIGO: SB1028 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM VITAMINA A DE PUÉRPERAS 
ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 
ALUNO: HELUISA HELENA BEZERRA DE SOUSA (050.071.044-93) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

Resumo:  
 
        O leite materno é considerado um alimento completo para os recém nascidos. Dessa forma, os
benefícios trazidos através do aleitamento materno se devem a vários nutrientes, entre eles à presença de
vitamina A. A identificação precoce dos indivíduos em risco de desenvolver a deficiência de vitamina A é
de extrema importância para que sirvam de subsídios a posteriores ações governamentais no sentido de
resolver esse problema. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional em
vitamina A de puérperas atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. Foram coletadas 90 amostras,
por expressão manual de uma das mamas. A vitamina A foi identificada através da Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (CLAE). Para as análises estatísticas foi utilizado o Test-t Student. Com o estudo 
observou-se que as parturientes analisadas possuíam um bom estado nutricional em vitamina A. 

Palavras chave: Retinol, hipovitaminose, puérpuras, estado nutricional 



CÓDIGO: SB1031 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PORTADORES DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS E 
DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE ENTRE INDIVÍDUOS COM 
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA 
ALUNO: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (057.734.574-58) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 

Resumo:  
 
        As anemias hereditárias estão entre as doenças genéticas mais comuns e compreendem as
hemoglobinopatias (hemoglobinas anormais e talassemias), a esferocitose hereditária e a deficiência da
enzima eritrocitária glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD). O presente estudo teve como objetivo 
identificar portadores de hemoglobinas anormais e deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase entre 
indivíduos com diagnóstico de anemia a esclarecer. Foram analisadas 139 amostras de sangue de indivíduos
de ambos os sexos com diagnostico de anemia a esclarecer. O diagnóstico foi obtido mediante a realização
de eletroforese de hemoglobina em pH alcalino, teste de solubilidade e determinação da atividade
enzimática da glicose-6-fosfato desidrogenase pela técnica de Brewer modificada para avaliação semi-
quantitativa. Dentre as 139 amostras analisadas, 09 apresentaram algum tipo de hemoglobina anormal e 06
amostras apresentaram atividade deficiente de G-6-PD. Entre as 09 amostras que apresentaram 
hemoglobina anormal, 06 tinham o traço falciforme (Hb AS) e 03 apresentaram anemia falciforme (Hb SS).
As 06 amostras que apresentaram atividade deficiente de glicose 6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) 
mostraram uma atividade enzimática reduzida com um valor médio de 19,1 % da atividade normal. Os
resultados obtidos demonstram a importância do reconhecimento dessas alterações genéticas permitindo um
diagnóstico mais preciso e conseqüentemente um tratamento adequado. 

Palavras chave: anemia falciforme, traço falciforme, deficiência de G-6-PD 



CÓDIGO: SB1034 
TÍTULO: AVERIGUAÇÃO DAS DIFICULDADES E IDENTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES DO HOMEM 
FRENTE ÀS ALTERAÇÕES QUE ELE VIVENCIA COM SUA ESPOSA GRÁVIDA 
ALUNO: JOANA DARC DANTAS SOARES (058.436.654-02) 
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (123.895.954-72) 

Resumo:  
 
        Trata-se de uma investigação exploratória descritiva sob uma abordagem quantitativa desenvolvida
junto a 27 homens que coabitavam com suas esposas, as quais deveriam estar inscritas no programa de pré
– natal de uma unidade de saúde da família e estarem entre o 2º e o 3º trimestre de gestação. Teve como 
objetivos: averiguar as dificuldades e identificar as reações do homem frente às alterações que ele vivencia
com sua esposa grávida. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, quantificados 
estatisticamente através de freqüências absoluta e relativa enquanto que as questões concernentes ao estudo
foram codificadas e categorizadas ,segundo os princípios da análise e conteúdo propostos por Bardin. Os
resultados revelaram que os homens vivenciam como dificuldades: as alterações de humor da companheira;
as mudanças na vida conjugal/sexual e na situação financeira. A pesquisa mostrou também que os pais
receberam a notícia da gestação da companheira com satisfação e naturalidade, como também convivem
com suas esposas em meio a sentimentos de medo, rejeição, passando por situações de estresse, chateações,
reclamações, cobranças, assim como cenas de ciúmes da mesma. Foi ainda observado que os homens
reagem com tranqüilidade e compreensão diante das dificuldades que ocorrem na gestação da companheira.

Palavras chave: Cônjuges-Gravidez-Problemas. 



CÓDIGO: SB1035 
TÍTULO: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LABORATÓRIO DE SISTEMAS DISPERSOS 
COM RELAÇÃO A ESTUDOS DE PRÉ-FORMULAÇÃO QUE GARANTEM A ESTABILIDADE NAS 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA PENICILINA G BENZATINA 
ALUNO: JOAO ARACATY CALDAS NETO (069.625.654-10) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 

Resumo:  
 
        O presente relatório tem a finalidade de expor as atividades desenvolvidas pelo Laboratório de
Sistemas Dispersos com relação a estudos de pré-formulação que garante a estabilidade nas propriedades
físico-químicas da Penicilina G Benzatina. A história do uso de substâncias químicas para mimetizar o
sofrimento ou para obtenção de sensações prazerosas surgiu e caminhou lado a lado com a própria história
do homem. Mas, juntamente com os benefícios, foi notado a ocorrência de eventos imprevistos, tais como:
intoxicações, reações alérgicas e situações complicadas na saúde do indivíduo e até mesmo à morte. Desde
então, pesquisas vêm sendo realizadas visando a criação de novos produtos isentos de episódios
indesejáveis. Com o advento da ciência, novas vias de administração vêm sendo desenvolvidas no campo
da biotecnologia: os chamados sistemas carreadores de drogas, tais como soluções micelares, vesículas,
lipossomas, micélios poliméricos, emulsões e cristais líquidos. 

Palavras chave: Penicilina G Benzatina; Soluções Micelares 



CÓDIGO: SB1043 
TÍTULO: ANÁLISE DE DANOS OXIDATIVOS EM CÉLULAS DO CÓRTEX E DO HIPOCAMPO DE 
RATOS COM MENINGITE BACTERIANA. 
ALUNO: JOYSE ASHLEY VITORINO DE MEDEIROS (072.839.494-45) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

Resumo:  
 
        As espécies reativas de oxigênio (EROs), são produzidas nas células aeróbicas em condições normais
e patológicas. Algumas drogas e pigmentos como o MB e RF podem gerar as EROs dentro das células
quando irradiados com luz visível, o qual pode causar danos ao DNA, proteínas e lipídeos. O oxigênio
singlete (1O2) é conhecido como o principal agente envolvido no estresse oxidativo relacionado com
apoptose, mutagênese e indução de doenças degenerativas, câncer e envelhecimento precoce. O objetivo
desse estudo foi analisar umas das vias de reparo do DNA envolvido nos danos oxidativos, bem como a
citotoxicidade e a mutagenicidade no tratamento direto das cepas de E.coli CC104 (proficiente em mutY-
glicosilase) BH980 (deficiente em mutY-glicosilase) em diferentes concentrações de MB e RF durante 20
minutos e 30 minutos respectivamente. Ambas as cepas tem mostrado aumento da frequência de mutação e
queda na taxa de sobrevivência. Nossos resultados mostram que a fotossensibilização dos dois pigmentos
promovem danos ao DNA e que a MutY-glicosilase possui um importante papel na mutagênese e 
prevenção da morte celular. 

Palavras chave: Mutagênese; estresse oxidativo; citotoxidade; reparo de DNA; MB; RF. 



CÓDIGO: SB1044 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS POSSIBILIDADES LIMITES DA RECUPERAÇÃO DO SONO DAS 
TRABALHADORAS DO PRONTO SOCORRO DE UM HOSPITAL PÚBLICO, EM NATAL/RN. 
ALUNO: JULIANA MEDEIROS BATISTA (052.816.684-04) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 

Resumo:  
 
        Trata-se de um desdobramento de uma dissertação de mestrado, que teve como objetivo específico
investigar as possibilidades limites da recuperação do sono das trabalhadoras, no contexto do objetivo
maior de análise da execução de suas atividades laborais em turno noturno e como vivenciam
cotidianamente seu trabalho no contexto de suas vidas no Pronto Socorro de um Hospital Público, em
Natal/RN. A metodologia foi pautada em um estudo analítico, com abordagem qualitativa. Na análise dos
dados, as entrevistas transcritas foram organizadas de acordo com o grupo a que pertencia e convergências
das falas com características comuns. Foram entrevistadas quinze trabalhadoras, correspondendo a nove
técnicas e seis auxiliares de enfermagem. Dentre as quinze entrevistadas, três atuam no pronto-socorro 
infantil e doze atuam no pronto-socorro adulto. Quanto ao sono dessas trabalhadoras, constatou-se um 
sofrimento fisiológico e psicológico. 

Palavras chave: Sono; Trabalho; Enfermagem 



CÓDIGO: SB1048 
TÍTULO: RETINOL DA GEMA DO OVO DE CODORNA 
ALUNO: KEITH HELLEN DIAS DA SILVA (055.624.444-37) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

Resumo:  
 
        A ingestão inadequada de alimentos fonte é o principal fator etiológico da carência de vitamina A. O
ovo é considerado uma importante fonte alimentar de vitamina A. Este estudo teve como objetivo avaliar as
concentrações de retinol nas gemas dos ovos de codorna, verificando também a influência das condições de
armazenamento nesses níveis. As amostras foram analisadas através da CLAE. Para as análises estatísticas
foi utilizada a ANOVA. O valor médio de retinol encontrado nas gemas dos ovos de codorna foi 636,56 ±
32,71g/100g. Observou-se que a partir do décimo dia de armazenamento, os níveis de retinol declinaram de
maneira significativa. Verificou-se que o consumo de 15 g pode cobrir até 32% das recomendações diárias
de retinol para crianças na faixa etária de 1 a 8 anos. Dessa forma, o tempo ótimo para o consumo dos ovos
deve ser de 10 dias e dado o fato deste ser uma boa fonte de vitamina A, pode contribuir para minimizar os
casos de hipovitaminose A no país. 

Palavras chave: Vitamina A, ovo de codorna, armazenamento e hipovitaminose A 



CÓDIGO: SB1050 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM 
FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 
ALUNO: LARISSA BANDEIRA FREIRE (061.553.374-46) 
ORIENTADOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: MARCOS CESAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA (027.130.854-03) 
CO-AUTOR: VIVIANE DO NASCIMENTO E SILVA (103.727.917-43) 

Resumo:  
 
        OBJETIVO: Avaliar a freqüência do Responsável Técnico em Farmácias Comunitárias, em Natal. A
amostra de 20 farmácias localizadas no Distrito Sanitário Leste, em Natal-RN, foi escolhida através de 
métodos estatísticos a partir de uma listagem fornecida pelo Conselho Regional de Farmácia/RN. Foram
relacionadas as visitas necessárias para localizar o Farmacêutico Responsável Técnico no estabelecimento
no horário de funcionamento, simulando um usuário que precisaria da orientação para utilização correta de
medicamentos. Das 20 farmácias visitadas, em 9 eles estavam presentes. Em 7, foram encontrados na
segunda visita. Em 2, farmácias, foram encontrados na terceira tentativa, e em outras 2 estavam sempre
ausente, sendo fornecidos os contatos pessoais. Os números apresentados mostram que a presença do
profissional farmacêutico, nem sempre é exigida pelo estabelecimento, ficando o usuário privado de
orientação farmacêutica, podendo correr riscos devido ao uso incorreto do medicamento. 

Palavras chave: Farmácia Comunitária, Responsável técnico, Farmácia 



CÓDIGO: SB1051 
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA 
PEDIÁTRICA COM DEFICIÊNCIA DE GH 
ALUNO: LARISSA DE CASTRO TOMASI (007.701.994-61) 
ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 

Resumo:  
 
        A deficiência isolada ou combinada de hormônio de crescimento (GH) tem sido estudada através de
avaliação de alguns fatores genômicos que parecem estar envolvidos na etiologia da baixa estatura
associada a defeitos ou desordens hipofisárias ou secundárias a uma resistência do receptor de GH. As
desordens hipofisárias incluem defeitos endócrinos e neuroanatômicos que implicam no déficit de um ou
mais hormônios da adeno-hipófise. O trabalho teve como objetivo realizar um estudo clínico contemplando 
pacientes do ambulatório de Endocrinologia Pediátrica com deficiência de GH, a fim de destacar os fatores
que corroboram com o surgimento e permanência da deficiência de crescimento. Para obter os dados, foram
consultados os prontuários de pacientes do ambulatório de Endocrinologia do Hospital de Pediatria
(HOSPED). Obtivemos como resultados que a velocidade de crescimento (VC) pós-GH foi superior à pré-
GH, exceto a partir do quarto ano de tratamento (100% faziam uso irregular). 52,2% fizeram exame de
imagem e este apresentou alterações envolvendo a hipófise em 66,7%. Concluímos que a irregularidade na
administração do GH provoca oscilações na curva da VC dos mesmos, prejudicando os resultados do
tratamento, e esse é um dos principais entraves a se enfrentar. Também foi possível destacar que foi baixa a
média das estaturas (EM) analisadas dos pais dos pacientes (EM mães = 151,1cm; EM pais = 163,8cm), o
que corrobora a hipótese genética de transmissão da deficiência de GH. 

Palavras chave: Deficiência de GH, deficiência de crescimento 



CÓDIGO: SB1056 
TÍTULO: ANÁLISE DO TIPO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO HOSPITAL DO CÂNCER DO 
CEARÁ 
ALUNO: LUCIANA ELOISA DA SILVA CASTRO (048.904.034-93) 
ORIENTADOR: EDNA MARIA DA SILVA (075.640.074-00) 

Resumo:  
 
        O presente estudo teve como principal objetivo analisar o tipo de assistência prestada pelo Hospital do
Câncer do Ceará, integrante do Instituto do Câncer, daquele Estado. Os dados a foram levantados entre os
integrantes da amostra de pacientes e equipe de saúde obedeceu a uma metodologia, que compatibiliza
dados qualitativos como complementares às análises quantitativas. Como instrumentos de obtenção de
informações, foram utilizados: uma entrevista com questões abertas e semi-estruturadas para o 
conhecimento da percepção dos usuários e equipe de saúde acerca da qualidade da assistência prestada. O
roteiro utilizado pelo pesquisador também foi um instrumento para observação do participante. Os dados
foram analisados de forma descritiva e também sob a forma de tabelas e quadros. De um modo geral o
Hospital atende como unidade de referência à grande Fortaleza, e a unidade de cabeça e pescoço tem
apresentado um crescimento de causuística em função, principalmente, do aumento da expectativa de vida e
hábitos nocivos. Destaca-se o atendimento à pacientes carentes. O paciente é atendido desde ao setor de 
diagnóstico, e sendo detectado algum tipo de neoplasia é realizado um encaminhamento para o recebimento
de um tratamento adequado. 

Palavras chave: Hospital do Câncer do Ceará; Instituto do Câncer do Ceará 



CÓDIGO: SB1060 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DAS DERMATOMICOSES NOS PACIENTES ATENDIDOS EM 
AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO E OUTRAS 
CLÍNICAS DERMATOLOGICAS DE NATAL 
ALUNO: MARCIA CHRISTINNY DE M NORONHA (051.067.364-39) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (703.379.504-15) 

Resumo:  
 
        Dermatomicose é a infecção fúngica dos pêlos, unhas, garras ou pele causada por agentes clássicos de
micoses superficiais e cutâneas, pertencentes aos gêneros Candida, Malassezia e Trichosporum e ainda, por
fungos oportunistas dos gêneros Fusarium, Natrassia e outros (Yera et al,2003;Sidrim,Rocha,2004).Nosso
estudo avalia a prevalência das dermatomicoses nos pacientes atendidos em ambulatório de dermatologia
do Hospital Giselda Trigueiro e outras clínicas dermatologicas de Natal, com o objetivo de identificar e
analisar as espécies envolvidas, suas caracteristicas clínica e seus fatores predisponentes.Todos os pacientes
de janeiro de 2006 a maio de 2007 do ambulatorio de dermatomicoses do Hospital Giselda Trigueiro e
alguns de outras clínicas de dermatologia de Natal foram encaminhados ao laboratorio de micologia do
mesmo Hospital para realização de exame micologico com cultura e exame direto. Observado o
crescimento de fungo, fez-se então o microcultivo para identificar as espécies. 

Palavras chave: Dermatomicoses 



CÓDIGO: SB1062 
TÍTULO: EFEITO DO CONGELAMENTO SOBRE OS NÍVEIS DE RETINOL EM FÍGADO DE 
CODORNA, UTILIZANDO A CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 
ALUNO: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS (064.606.474-61) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 

Resumo:  
 
        A carência de vitamina A tem sido caracterizada como um problema de saúde pública nos países em
desenvolvimento. Este trabalho analisou o efeito do congelamento sobre os níveis de retinol em fígado de
codorna, utilizando a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), bem como avaliou sua
contribuição para a ingestão dietética recomendada à crianças na faixa etária de 1 a 8 anos, homens e
mulheres. O valor médio de retinol encontrado nas amostras frescas e congeladas de fígado de codorna foi
de 6145,66 µg/100g e 5105,5 µg/100g, respectivamente. O congelamento causou uma redução significativa
nos seus níveis de retinol, ocasionando uma perda de 17% de retinol. Em relação à ingestão dietética
recomendada (RDA) de retinol para crianças na faixa de 1 a 3 anos e de 4 a 8 anos, um fígado de codorna, o
que equivale a 6g, contribui, respectivamente, com 123% e 92%.Já em adultos, este alimento contribui com
41% das necessidades diárias para homens e com 52% para mulheres. 

Palavras chave: Vitamina A; fígado de codorna; congelamento 



CÓDIGO: SB1066 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DOS HÁBITATS POR COLEODACTYLUS NATALENSIS FREIRE, 1999 
(SQUAMATA: GEKKONIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DAS DUNAS DO NATAL, RIO GRANDE 
DO NORTE 
ALUNO: MARIANA TOMAZ CAPISTRANO (056.286.644-21) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00) 

Resumo:  
 
        A Mata Atlântica, segunda maior floresta pluvial tropical americana, abriga uma grande diversidade de
espécies e endemismos, constituindo um dos 25 hotspot mundiais em biodiversidade. Apesar da ameaça
que vem sofrendo, muitas espécies vêm sendo descritas nos últimos anos, dentre estas, Coleodactylus
natalensis Freire, 1999, endêmica de remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte. A
população de C. natalensis em estudo habita o Parque Estadual das Dunas do Natal, um dos maiores
remanescentes urbanos de Mata Atlântica. Por se tratar de Unidade de Conservação inserida em área
urbana, onde há indí¬cios de impacto por pressão antrópica, é imprescindível a realização de estudos que 
possibilitem identificar e quantificar os hábitats utilizados por C. natalensis como subsídios à conservação
desta espécie. Utilizando a divisão fisionômica estabelecida, são reconhecidos os habitats de mata alta,
mata baixa, vegetação de restinga e vegetação de dunas da praia, foram obtidas amostragens através da
inspeção de trilhas em forma de quadrantes de 1m x 50m durantes os meses de dezembro de 2006 a junho
de 2007. Foram inspecionados 36 quadrantes por habitat, totalizando 144. Destes, apenas 33 (22,9%)
possuíam espécimes de C. natalensis: 13 na mata alta (39,4%), 11 na mata baixa (33,3%), três na restinga
(9,0%) e seis na vegetação de dunas da praia (18,2%), o que indica a preferência desta espécie por habitats
sombreados de mata, embora ocupe também ambientes mais abertos. 

Palavras chave: Coleodactylus natalensis, Mata Atlântica, Dunas, RN, Habitat. 



CÓDIGO: SB1067 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E AS QUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS 
ATRAVÉS DOS ESTÁGIOS MATURACIONAIS DE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, NA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: ANA PAULA DA SILVA COSTA (055.199.014-73) 
ORIENTADOR: MARIA IRANY KNACKFUSS (233.341.180-53) 

Resumo:  
 
        O estado de crescimento, incluindo o peso e a estatura de crianças, talvez seja o maior indicador geral
das condições de saúde e das circunstâncias nutricionais de uma comunidade, especialmente em áreas do
mundo desenvolvido ou em desenvolvimento. (MALINA, BOUCHARD, 2003). O objetivo desse estudo
centrou-se em analisar as características antropométricas e as qualidades físicas básicas de 160 escolares da
cidade do Natal, de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 9 anos. Para avaliar o peso e a estatura, foram
utilizados uma balança e um estadiômetro, e para as qualidades físicas básicas, foram aplicados os testes de
flexibilidade, Resistência Abdominal, força muscular de membros inferiores e força muscular de membros
superiores. Os resultados demonstram que os meninos apresentaram valores superiores na força dos
membros superiores, e abdominal, o que nos permite concluir que as diferenças encontradas entre os grupos
masculino e feminino, acontecem devido ao estímulo cultural. 

Palavras chave: Características antropométricas e qualidades físicas básicas 



CÓDIGO: SB1070 
TÍTULO: MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS UTILIZADOS PARA AVALIAR RISCO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES ENTRE ADOLESCENTES 
ALUNO: GLEYCE KELLY DE AZEVEDO SOARES (046.117.294-19) 
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 

Resumo:  
 
        A adolescência consiste no período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado por
intensas mudanças somáticas, psicológicas e sociais. Este trabalho teve por objetivo realizar uma revisão
bibliográfica sobre os métodos antropométricos utilizados para avaliar risco de doenças cardiovasculares
entre adolescentes e sistematizar os estudos sobre utilização do Índice de Conicidade (Índice C), como
discriminador de risco coronariano. Observou-se que o sobrepeso e a obesidade têm aumentado entre
adolescentes e se constitui em um dos principais fatores associados às doenças cardiovasculares (DCV). A
evolução e a gravidade dessas doenças estão relacionadas à presença, à magnitude e à duração de uma série
de fatores de riscos, sendo muitos destes, iniciados ou adquiridos na infância, tendendo a persistirem na
vida adulta. Dentre os métodos antropométricos, o Índice C foi o menos estudado. Foram encontrados
quatro estudos relacionando seu uso como discriminador coronariano e apenas um entre adolescentes.
Concluiu-se que, apesar dos poucos estudos encontrados, o Índice C foi considerado um bom marcador
para discriminar risco coronariano, porém necessita de mais estudos para validar seu uso tanto em
adolescentes quanto em adultos. Quando relacionado a outros parâmetros antropométricos e de distribuição
de gordura corporal, como o IMC e a circunferência da cintura, pode constituir em importante preditor de
doenças não transmissíveis associadas ao sobrepeso e a obesidade. 

Palavras chave: Índice de Conicidade, adolescentes, obesidade, risco coronariano. 



CÓDIGO: SB1072 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DA TESTOSTERONA TOTAL NO CICLO MENSTRUAL 
OVULATÓRIO EM MULHERES NORMAIS 
ALUNO: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (033.997.804-00) 
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 
CO-AUTOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 
CO-AUTOR: THIAGO DEMETRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA 
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA 

Resumo:  
 
        Objetivo: avaliar o nível de testosterona total nas diferentes fases do ciclo menstrual normal.
Metodologia: oito mulheres com ciclo regular participaram do estudo (idade 23,25 ± 2,37 anos e 
IMC=21,33 ± 0,97 kg/m2). Os parâmetros avaliados foram normais: glicemia de jejum 81,87 ± 7,54 mg/dl, 
uréia 23,5 ± 6,2 mg/dl, creatinina 0,6 ± 0,07 mg/dl, TGO 20,2 ± 4,7 U/I, TGP 19 ± 6,5 U/l, proteínas totais 
6,8 ± 0,4 g/dl, albumina 4,1 ± 0,3 g/dl, TSH 39,87 ± 1,55 mUl/ml; os ciclos foram ovulatórios (nível de 
progesterona 12,38 ± 4,17 ng/ml na fase lútea média). Condições clínicas como diabetes, hipotireoidismo e
anovulação, dentre outras, foram excluídas. As amostras sangüíneas foram coletadas nos 7°, 12° e 21° dias
do ciclo. Resultados: na fase folicular media, folicular tardia e lútea média, as concentrações médias da
testosterona basal (nmol/l) foram 0,90 ± 0,54; 1,34 ± 0,47 e 1,05 ± 0,20 (p=0,18), respectivamente. O IAL 
apresentou médias de 2,34 ± 1,49; 3,19 ± 1,4 e 2,41 ± 0,76 (p=0,43) nos mesmos dias. Conclusões: os 
resultados são de grande significado clínico na avaliação das alterações dos níveis androgênicos femininos,
principalmente para embasar o emprego da terapêutica androgênica na mulher. 

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



CÓDIGO: SB1076 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E ATIVIDADE FÍSICA DE 
ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE - NATAL/RN 
ALUNO: KEZIANNE ROSENO DE CASTRO (052.420.724-07) 
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 

Resumo:  
 
        A adolescência é considerada uma fase crítica durante o processo de crescimento e desenvolvimento
de órgãos e tecidos, merecendo atenção especial no que diz respeito à composição corporal e sua influência
na prevenção do desenvolvimento precoce de distúrbios metabólicos, tais como as dislipidemias, que
podem culminar no surgimento de doenças cardiovasculares. A prevalência de alterações do perfil lipídico
neste grupo etário vem se configurando mundialmente como um indicador de aumento do risco de
ocorrência de eventos cardiovasculares, em paralelo a um crescimento significativo da prevalência dos
estados de sobrepeso e obesidade na população pediátrica de modo geral. Desse modo, o presente trabalho
se propôs a fazer uma revisão bibliográfica acerca da relação existente entre a composição corporal de
adolescentes e sua influência no perfil lipídico destes indivíduos, com um enfoque sistematizado nos
estudos realizados sobre este tema no Brasil. Os resultados foram condizentes com aqueles já existentes na
literatura disponível, nos quais foi evidenciada uma relação positiva entre obesidade e alterações do perfil
lipídico em adolescentes, principalmente no gênero feminino. 

Palavras chave: Adolescência,composição corporal,obesidade,perfil lipídico 



CÓDIGO: SB1077 
TÍTULO: GLICOSIDASES E SULFATASES 
ALUNO: MARIA VITORIA ELIDA DO NASCIMENTO (009.613.434-86) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 

Resumo:  
 
        Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação de glicosaminoglicanos e
glicoconjugados. O objetivo deste trabalho foi identificar e isolar glicosidases e sulfatases existentes no
músculo do caranguejo Ucides cordatus. Este tecido foi homogeneizado utilizando tampão acetato de sódio
e centrifugados. Os extratos brutos foram utilizados para o fracionamento com sulfato de amônio em três
etapas: 0-30%(FI); 30-50(FII) e 50-80%(FIII). As atividades enzimáticas foram identificadas utilizando-se 
os derivados do p-nitrofenil como substratos: sulfato, alfa-D-galactopiranosídeo, beta-D-glucopiranosídeo e 
alfa-D-glucopiranosídeo. No extrato bruto as enzimas sulfatase e alfa-D-glucopiranosidase foram mais 
ativas, já em F-I foi a beta-D-glucosidase. Esta fração foi então submetida à uma cromatografia de troca
iônica em DEAE-Biogel, mas o perfil protéico e de atividade foram indefinidos demonstrando que este
sistema foi ineficaz na purificação da enzima. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, glicosidases e sulfatases 



CÓDIGO: SB1080 
TÍTULO: INVENTÁRIO DA HERPETOFAUNA DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA 
ESTACIONAL SEMIDECIDUAL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: PABLO AUGUSTO GURGEL DE SOUSA (053.829.864-28) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00) 

Resumo:  
 
        A Mata Atlântica, um dos biomas de maior biodiversidade do planeta, é um dos mais degradados,
especialmente na região Nordeste. Os remanescentes florestais desta região ainda detêm uma grande
diversidade de espécies de répteis, algumas recentemente descritas e endêmicas, inclusive do Rio Grande
do Norte. Contudo, o conhecimento acerca dos padrões e processos ecológicos a que estas populações
relictuais estão submetidas ainda é insuficiente, fato que torna premente a necessidade de estudos nestes
remanescentes. Com os objetivos de inventariar, analisar a composição, a utilização dos habitats e os
períodos de atividade das espécies de Squamata na Mata do Jiquí, Parnamirim-RN, foram realizadas 
incursões quinzenais a este remanescente, utilizando-se como metodologia de observações/coletas a busca 
ativa ao longo de cinco transecções pré-estabelecidas, além de armadilhas de queda. De setembro de 2005 a 
julho de 2007, totalizando 185 horas de trabalho (374 horas/homem), foram registradas 17 espécies (10 de
lagartos, 5 de serpentes e 2 de anfisbênia). A única espécie em atividade noturna foi Hemidactylus
mabouia. Registrou-se a ocorrência de Coleodactylus natalensis externo aos limites do Parque das Dunas.
Philodryas patagoniensis e Kentropyx calcarata foram catalogados pela primeira vez para o Estado. O
registro de apenas três espécies típicas de floresta, aliada a maior abundância de espécies de formações
abertas, são fortes indícios de que esta área está impactada. 

Palavras chave: Squamata, Diversidade, Mata Atlântica 



CÓDIGO: SB1084 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MICROBIANA EM SOLO DO PARQUE 
DAS DUNAS 
ALUNO: RALFO GOES PACCHIONI (046.447.394-21) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

Resumo:  
 
        A comunidade microbiana possui um papel crucial nos ecossistemas, e entender as dinâmicas que a
envolvem sempre foi um grande interesse. O número de células procarióticas na Terra é estimado em 4-
6x1030, dentre 106/108 genoespécies distintas. Tal comunidade constitui um enorme pool biológico e
genético a ser explorado para busca de novos genes, vias metabólicas inteiras, bem como seus produtos.
Solos parecem ser a maior reserva dessa diversidade genética, e em Natal, o Parque Estadual Dunas de
Natal constitui um inexplorado campo de estudo nessa área. Estimativas atuais indicam, porém, que menos
de 1% da comunidade microbiana pode ser cultivada por técnicas padrão. A metagenômica permite o
acesso ao potencial genômico de amostras diretamente ambientais. As amostras de solo do Parque serão
testadas para diferentes protocolos de extração de DNA ambiental, o produto será submetido à reações de
PCR para amplificação de genes para RNA 16S utilizando primers universais para eu e archeobactérias,
clonado em pGEM e sequenciado pelo método enzimático (Sanger et al., 1977) adaptado para
sequenciamento automático (MegaBace500, Amersham), visando um screening da diversidade microbiana
presente. As seqüências serão qualitativamente acessadas, alinhadas e classificadas; e os alinhamentos serão
refinados usando ARB. As análises filogenéticas serão feitas em ARB e PAUP. Métodos baseados na
análise gênica do rRNA 16S geram extensa informação sobre o táxon e espécies presentes em um ambiente.

Palavras chave: Metagenoma, biodiversidade, rRNA 16S 



CÓDIGO: SB1085 
TÍTULO: UM CARBOIDRATO PROVENIENTE DA PAREDE CELULAR INTERNA DO FUNGO 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
ALUNO: RENAN ARAUJO GOIS (049.523.024-31) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72) 

Resumo:  
 
        Vários estudos relatam a glucana, um carboidrato proveniente da parede celular interna do fungo
Saccharomyces cerevisiae, como um agente imunoestimulante, induzindo a debelação de infecções
bacterianas mais rápidamente que o normal, através principalmente da produção de um estado de
hiperfagocitose. Desta forma, este estudo visa determinar a ação da glucana sobre os leucócitos do sangue
periférico de camundongos BALB/c. Para tal, coletou-se amostras sanguíneas de 4 camundongos por 
punção do plexo retro-orbital, antes da administração da glucana (T=0) e após 6 horas da administração
(T=6). Foram administrados 10mg de glucana/1mL de solução salina (0,9% NaCl) por via intra-peritoneal 
(i.p.). O leucograma foi realizado em aparelho automatizado. Os resultados analisados estatísticamente pelo
Teste t de student, mostraram que a glucana insolúvel estimula um aumento no número absoluto e relativo
de granulócitos, e no número relativo de linfócitos. 

Palavras chave: Glucana, imunoestimulante. 



CÓDIGO: SB1087 
TÍTULO: COMPORTAMENTO SEXUAL E O RISCO DE INFECÇÃO PELO HIV ENTRE AS 
MULHERES ESTERILIZADAS E NÃO ESTERILIZADAS DE NATAL (RN) 
ALUNO: RITA DE CASSIA DE LIMA IDALINO (052.007.974-46) 
ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA (704.076.904-25) 

Resumo:  
 
        Atualmente, as mulheres representam 65% dos jovens entre 15 e 24 anos de idade infectados pelo
HIV/AIDS. Calcula-se que, em todo o mundo, cerca de metade das pessoas soropositivos sejam jovens e 
adultos do sexo feminino. As desigualdades e a violência entre os sexos constituem fatores essenciais dessa
crise, ao tornar as mulheres mais vulneráveis à epidemia e a suas conseqüências. UNESCO (2004). O
presente estudo tem como objetivo identificar os principais fatores considerados como determinantes no
uso do preservativo masculino na ultima relação sexual e a autopercepção do risco de infecção pelo HIV
entre mulheres residentes no município de Natal/RN e que participaram da pesquisa intitulada
“Comportamento sexual e o risco de infecção pelo HIV entre as mulheres esterilizadas e não esterilizadas
de Natal (RN)”, realizada na Maternidade Escola Januário Cicco e na Clínica Fertile entre 2005 e 2006.
Para análise desses fatores utilizou-se a técnica da regressão logística, pois ela se adequa melhor ao
propósito de se determinar com a maior exatidão a possível importância de covariáveis que explicam os
principais fatores que implicam na utilização do preservativo masculino na ultima relação e a
autopercepção do risco de contrair o HIV/AIDS. 

Palavras chave: Camisinha; Autopercepção; HIV/AIDS; Mulheres. 



CÓDIGO: SB1095 
TÍTULO: VÁRIOS FILOS DE INVERTEBRADOS ESTUDADOS 
ALUNO: SUZANNA KIMBERLLY DE MORAIS SILVA (069.537.294-73) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 

Resumo:  
 
        Vários filos de invertebrados estudados até hoje apresentam glicosaminoglicanos em seus tecidos. Isso
nos levou a investigar a presença de enzimas na espécie Holothuria gricea (pepino-do-mar). Distúrbios no 
metabolismo glicosaminoglicanos culminam em mucopolissacaridoses, que levam ao acúmulo celular
destes compostos, produzindo anormalidades físicas e mentais, podendo inclusive, levar à morte. O tecido
do molusco foi homogeinizado em tampão acetado de sódio 0,1M, pH 5,0. O extrato submetido a
concentrações crescentes de sulfato de amônio, e as frações obtidas incubadas com substratos naturais e
sintéticos, onde a fração F2 (50 – 80%), apresentou melhor atividade sobre a degradação dos GAGS. Foi
submetida a um fracionamento em gel filtração Bio-Gel A 0,5M, e as frações eluídas testadas com 
substratos sintéticos p-nitrofenil derivados, foi verificado a existência de endo e exoglicosidases, atividade
b-galactosaminidásica foi separada das demais, indicando um ótimo grau de purificação. 

Palavras chave: Holothuria griceae, b-galactosaminidase, glicosaminoglicanos 



CÓDIGO: SB1096 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE COLONIZAÇÃO EM MÃOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
ALUNO: TATIANE DELFINO FREIRE (048.643.684-57) 
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (703.379.504-15) 

Resumo:  
 
        Este estudo objetivou avaliar a prevalência de colonização em mãos de profissionais de saúde que
trabalham em Unidades de Tratamento Intensivo Maternidade Escola Januário Cicco, do Hospital
Maternidade Promater, do Hospital Giselda Trigueiro e do Hospital Professor Luís Soares (Policlínica). A
coleta foi realizada no horário de plantão, através da fricção de zaragatoa sobre as mãos e interdigitais,
seguida pela semeadura em ágar Sabouraud dextrose, ágar manitol e Mac Conkey. A identificação dos
microrganismos foi realizada através da utilização de provas morfológicas e bioquímicas. As leveduras
foram submetidas às provas de identificação pelo método clássico (Kreger van Rij, 1982) e às provas de
triagem de Candida dubliniensis. As bactérias gram positivas foram semeadas em ágar manitol salgado e
realizada a prova da catalase e coagulase já as bactérias gram-negativas foram semeadas em MacConkey e 
estocadas para posterior identificação. 

Palavras chave: Colonização,semeadura, leveduras 



CÓDIGO: SB1105 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM PRÉ-ESCOLARES NA CIDADE DO 
NATAL 
ALUNO: PRISCILLA VARGAS WALSH GONCALVES DOS SANTOS (011.846.094-38) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 

Resumo:  
 
        Identificar práticas e conhecimentos de pediatras sobre anemia ferropriva. Estudo transversal com 106
pediatras do Rio Grande do Norte, através de questionário sobre diagnóstico, terapêutica e profilaxia da
anemia. Ferritina sérica foi indicada por 50% como primeiro parâmetro afetado na deficiência férrica.
Hemoglobina de 11 g/dL (< 6 anos) e 11,5 g/dL (6-14 anos) foram consideradas referência diagnóstica por
54,3% e 46,0%. Recomendações dietéticas a pacientes anêmicos eram sempre feitas por 84,7% no serviço
privado e 77,4% no público. Sais ferrosos entre 3-5 mg/kg/dia para tratamento e sua manutenção por 2 -3 
meses eram as recomendações feitas por 61,1% e 38,6%, respectivamente. Suplemento de ferro profilático
em crianças em aleitamento materno exclusivo foi recomendado por 32,3%, em prematuros por 91,5%, em
lactentes em uso de fórmulas modificadas por 39,6% e em uso de fórmulas não enriquecidas com ferro por
97,1%. Há dificuldades no diagnóstico, tratamento e profilaxia da anemia ferropriva entre pediatras. OBS:
ESSE TRABALHO JÁ SERÁ APRESENTADO POR OUTRA ALUNA DA BASE DE PESQUISA (ANA
PAULA NEVES) 

Palavras chave: anemia ferropriva, conhecimentos, pediatras 
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Resumo:  
 
        A Síndrome Metabólica (SM) tem tido destaque, devido ao seu impacto sobre o risco cardiovascular.
Recentes dados sugerem que mulheres com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) têm aumentado risco
cardiovascular. O Objetivo foi estimar a prevalência da SM e seus componentes entre pacientes com LES,
conforme o (ATPIII). Foram avaliadas 86 mulheres, entre 18 e 45 anos, no HUOL. Trinta mulheres com
LES (ACR 1977) foram comparadas com 56 controles. A SM foi definida conforme o ATPIII pela presença
de pelo menos 3 das seguintes alterações: cintura > 88 cm; pressão arterial > 130/85mmHg; triglicerídeos >
150 mg/dl; HDL-col < 50mg/dl; glicose sérica > 110mg/dl). A SM e seus componentes foi mais prevalente
nas mulheres com LES (20%) em comparação com o grupo controle (5,4%) (p=0,03). As pacientes com
LES apresentaram valores mais altos de cintura, dos níveis tensionais, triglicerídeos e colesterol total. A
alta prevalência da SM denota importante risco de doença cardiovascular no LES. 

Palavras chave: Lupus Eritematoso Sistêmico (LES); Síndrome Metabólica (SM) 
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Resumo:  
 
        A creche é um espaço responsável pelo desenvolvimento biológico, cognitivo, emocional e social das
crianças, pois é um ambiente no qual elas passam a maior parte do dia. Isso torna necessário o
estabelecimento de protocolos de promoção à saúde. Em meio ao exposto, traçou-se como metas: 
apresentar os protocolos elaborados anteriormente para dirigentes e cuidadores da creche e consolida-los; e, 
levantar novas demandas a partir das necessidades apontadas pelos cuidadores e observação da realidade
local. A pesquisa abrangeu cerca de 250 crianças matriculadas na creche Nossa Senhora de Fátima, Felipe
Camarão, Natal/RN. Assim, obteve-se o levantamento dos protocolos já elaborados pelas pesquisadoras e
construção de novos; encontros universidade-equipe escolar; listagem de problemas identificados pelos
professores para determinar prioridades. Apesar das dificuldades, o projeto teve encaminhamento e
contribuiu para a qualidade da atenção à saúde das crianças da creche Nossa Senhora de Fátima. 

Palavras chave: Promoção a saúde; Atenção à saúde da criança; Protocolos de cuidados. 
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ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 

Resumo:  
 
        O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de óvulos de quitosana com Metronidazol para
tratamento ta triconomíase causada pelo Trichomonas vaginalis. Os óvulos foram elaborados em moldes
apropriados sendo utilizado a quitosana como polímero, o formaldeído como agente reticulante e a glicerina
como umectante. Foram avaliadas as características físico-quimicas dos óvulos tais como análise 
organoléptica, peso-médio, sinerese, intumescimento, grau de desacetilação da quitosana utilizada e
dissolução. O estudo revelou que os óvulos apresentaram adequadas características farmacotécnicas para
uma forma farmacêutica de liberação prolongada. As análises de estabilidade sugeriram que os óvulos
devem ser armazenados em geladeira, mas entre as formulações não ocorreu diferença significativa. Os
óvulos com maior quantidade de formaldeído apresentaram maior rigidez intumesceram mais lentamente
enquanto os óvulos com maior quantidade de glicerina apresentaram-se mais elásticos e intumesceram mais 
rapidamente. 

Palavras chave: Liberação prolongada ; Quitosana ; Metronidazol 
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Resumo:  
 
        A Turnera ulmifolia encontra-se distribuída pela região Nordeste do Brasil, sendo empregada
popularmente no tratamento de diversas afecções. A T. diffusa, muito semelhante à primeira, apresenta
ação estrogênica. Devido à semelhança entre ambas é comum a confusão destas por parte da população. O
objetivo deste trabalho foi verificar possíveis alterações na gestação e desempenho reprodutivo de ratas e
avaliar o comportamento sexual de suas proles. A análise estatística revelou não haver alterações no peso,
consumo de ração ou ingestão hídrica das mães durante o tratamento. Além disso, alterações também não
foram observadas na duração da prenhez, peso das ninhadas, número de filhotes, peso e comprimento
corporal dos filhotes. Não houve modificação no tempo de duração total do ciclo estral, nem variação em
suas fases. O estudo histopatológico mostrou que os órgãos mantiveram-se preservados e o comportamento 
sexual mostrou-se inalterado nos filhotes experimentais. 

Palavras chave: Turnera ulmifolia 
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Resumo:  
 
        Com os resíduos gerados a partir do beneficiamento do camarão pode-se obter a farinha precursora de 
vários produtos alimentícios. O presente trabalho teve como objeto a realização de análises físico-químicas 
de cefalotórax provenientes do beneficiamento do camarão Litopenaeus vannamei. De três lotes de resíduos
foram realizadas análises de umidade, cinzas e lipídios por gravimetria, proteínas por espectrofotometria, e
atividade de água pelo equipamento “Aqualab”. Foram verificados teores médios de 78,93% para umidade; 
3,51% de cinzas; 1,89% de proteínas; 2,01% de lipídios; e 0,981 para atividade de água. Observou-se ainda, 
o elevado teor de umidade e atividade de água nos resíduos analisados. Os teores de cinzas e proteínas
foram bem inferiores aos encontrados em outras pesquisas já realizadas. Uma variação importante de
resultados foi observada quanto aos teores de lipídios encontrados nas amostras, frente a de outros estudos.
Os resultados obtidos comprovam que os resíduos estudados apresentam consideráveis teores de nutrientes. 

Palavras chave: camarão; resíduos; análises físico-químicas. 
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Resumo: 

 
O medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência ou 

inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a 

expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB (Denominação 

Comum Brasileira) ou, na sua ausência, pela DCI (Denominação comum Internacional) (Lei 

9787/99). O objetivo deste trabalho é avaliar o nível de aceitação de consumidores da 

referida classe de medicamentos, atendidos em uma farmácia comunitária da cidade de 

Natal-RN. A avaliação foi realizada através da aplicação de questionário aprovado pelo 

Comitê de Ética do HOUL (054/06). A amostra de 21 questionários foi caracterizada por 

87,7% de pacientes do sexo feminino e 14,3% do sexo masculino, cuja faixa etária em sua 

maioria é de acima de 50 anos. Do total de entrevistados, 71,42% afirmaram já ter utilizado 

algum medicamento genérico, estando estes distribuídos entre pessoas com rendas de ate 3 

salários mínimos, 40,0%; entre 3 e 6 salários, 13,3X%; entre 7 e 9 salários, 13,3%; com 

mais de 10 salários, 20,0% e outros 13,3% não responderam. Os dados encontrados 

sugerem alguma relação entre renda familiar e o consumo da classe de medicamentos 

genérico. 

 

Palavras chave: medicamento, genérico, farmacia comunitaria 
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Resumo: 

 
Este estudo tem como objetivo conhecer a prática cotidiana da enfermeira nos 

Centros de Atenção Psicossocial do “Alto Sertão Paraibano”, a partir da visão dos demais 

profissionais da equipe terapêutica. O estudo é do tipo exploratório, com abordagem 

qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, com 

os seguintes profissionais: psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, terapeuta 

ocupacional, entre outros. Os dados foram analisados através da análise temática, 

emergindo dois temas: a enfermeira estabelece o primeiro contato com o usuário e a 

enfermeira como elo entre profissionais e usuários. A partir dos dados constata-se que a 

enfermeira configura-se como profissional de referência para a maioria dos usuários dos 

CAPS investigados, possibilitando vínculos afetivos, de confiança e de escuta. Observa-se 

também que a enfermeira proporciona mediação necessária para que informações 

importantes acerca dos usuários circulem, haja maior interação entre profissionais e 

usuários e continuidade no tratamento. A prática da enfermeira nesses serviços está sendo 

construída/desconstruída na convivência com os demais profissionais e usuários, de modo a 

possibilitar práticas criativas, dinâmicas e trocas entre as várias formas de saberes. 

Palavras chave: Prática de Enfermagem, Enfermagem Psiquiatrica, Saude Mental 
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Resumo: 

 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as vivências e as “perdas” relatadas pelos 

usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Cajazeiras – PB acerca da doença 

mental, por meio de narrativas. O estudo é do tipo exploratório com abordagem qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada com oito usuários por meio de entrevistas em profundidade. 

Os dados foram analisados através da análise temática, emergindo três temas: vivências e 

experiências na infância e adolescência; a percepção de estar doente e as conseqüências da 

doença para o paciente: um cenário de perdas. Os resultados demonstram que as vivências, 

na infância e adolescência, não se diferenciaram, demasiadamente, das de outros sujeitos. 

Observou-se também que os usuários relataram uma concepção de estar doente atrelada a 

uma sensação de abrupta mudança de vida após o primeiro episódio da doença mental. 

Percebeu-se ainda, a instalação de perdas sentidas na sensação de incapacidade e perdas 

decorrentes do processo de (re) internação psiquiátrica. Sair da surdez, escutar o outro e 

proporcionar o resgate de perdas implica novas formas de compreender e lidar com o 

doente mental. Espera-se que esta pesquisa possibilite reflexões sobre os saberes e práticas 

no campo da saúde mental. 
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Resumo: 

 
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da dieta hipoprotéica sobre a 

composição de tecidos mineralizados. Foram utilizados incisivos inferiores de ratos Wistar. 

No ensaio metabólico de desnutrição foram utilizados 18 fêmeas e 6 machos, das fêmeas, 

12 foram submetidas à dieta hipoprotéica (DH) e as outras 6 e os machos foram mantidos 

sob dieta controle (DC). As dietas foram mantidas durante o período de acasalamento, 

gestação, lactação e na prole até o sexagésimo dia de vida. Após esse período 20 animais 

foram sacrificados, sendo 10 do grupo DH e 10 do DC e os incisivos excisados para análise 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do esmalte e da dentina, bem como para 

análise de cálcio por absorbância atômica, do fósforo pelo método do vanadato-molibdato e 

de outros minerais através da Espectrometria por Dispersão de Energia de Raios-X(EDX). 

Ao MEV foi detectado em 90% dos animais do grupo DH que as extremidades dos 

incisivos estavam quebradiças e sem contorno definido; neste mesmo grupo foram 

detectadas microfendas extensas, 369,66 nm± 3,45, enquanto que no DC as fendas eram de 

174 nm±5,72. Em relação às concentrações de cálcio e fósforo houve redução significativa 

no grupo DH e para os demais minerais, quase todos se apresentaram diminuídos neste 

grupo exceto o Cl e o K. Pode-se concluir que a diminuição do aporte protéico influenciou 

na estrutura e composição mineral de tecidos dentários. 
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Resumo: 

 
O objetivo deste trabalho é analisar o impacto de uma atividade educativa de 

enfermagem relacionando saúde e ambiente desenvolvida para escolares de nível 

fundamental. Com o intuito de verificar: a) a percepção dos alunos sobre: os principais 

problemas ambientais e sua relação com as condições de saúde e agravantes de doenças; a 

importância das ações coletivas e individuais para a preservação da natureza; c) a relevância 

da conscientização através das ações de auto-cuidado relacionada às condições ambientais. 

A ação foi realizada para setenta alunos do sétimo ano do ensino fundamental de uma 

escola estadual do município de Natal. A ação mostrou que apesar dos alunos terem relativo 

conhecimento sobre os problemas ambientais da atualidade há pouca associação com causas 

interrelacionadas a agravos de doenças cotidianas, como as epidemias de dengue que a 

cidade vem enfrentando. Eles mostraram-se perceber as práticas individuais de preservação 

ao meio ambiente pouco eficazes, desacreditados e pouco responsáveis pelo o ambiente que 

os cerca. Concluindo, o contexto ambiental precisa ser priorizado para melhorar a 

compreensão das atitudes humanas sobre ele. No campo da saúde, a enfermagem vem se 

firmar como uma de suas principais competências profissionais que é a prática educativa, 

para conscientização da influência ambiental sobre a saúde da população PALAVRAS 

CHAVE: Educação, Ambiente, Saúde. 
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Resumo: 

 

As águas do rio Potengi, o principal rio do Estado do Rio Grande do Norte, vêm 

sofrendo há anos impactos negativos causados pela ação antrópica. Por esse motivo, faz-se 

necessário o monitoramento de suas águas. Vários métodos podem ser utilizados para 

avaliar a qualidade da água, entre eles os ecotoxicológicos, que determinam o potencial 

tóxico de substâncias em organismos aquáticos. Neste trabalho foi avaliada a toxicidade da 

água do rio Potengi em uma estação, no canal do Baldo (05°47S/035°13W), próximo a 

comunidade Passo da Pátria, utilizando o microcrustáceo Mysidopsis juniae, através de 

testes de toxidade aguda. Os organismos foram expostos a diferentes concentrações da água 

coletada por um período de 96 horas (6,25%; 12,5%; 25%; 50%; 100%). Observou-se uma 

mortalidade significativa dos organismos submetidos à concentração máxima (cerca de 

70%). Apesar desses testes serem preliminares, eles ressaltam a importância de um 

monitoramento contínuo sobre o estado qualitativo das águas e na identificação de fontes 

poluidoras que afetam o principal rio que corta a cidade do Natal/RN. 
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Resumo: 

 
A arteterapia é um campo recente de conhecimento complexo que se extende às 

várias áreas como saúde, educação, empresarial e pode ser empregada para o 

desenvolvimento humano utilizando recursos artísticos, pedagógicos e clínico-terapêuticos. 

A investigação como recursos da arteterapia podem ser aplicada em programas que 

contribuem para a elevação do nível de consciência ambiental. A pesquisa bibliográfica e 

pesquisa-ação qualitativa, através de vivências com recursos das artes plásticas, 

pedagógicos e encontros afetivos-terapêuticos foram aplicadas em uma comunidade que 

pratica carcinicultura marinha. Os resultados obtidos permitem inferir a aplicabilidade da 

arterapia e sua eficácia em processos reeducativos, particularmente ligados à questão 

ambiental. 
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Resumo: 

 

A algaroba (Prosopis juliflora), foi introduzida no Brasil 1942, é uma planta 

leguminosa, não oleaginosa que se desenvolveu bem no nordeste brasileiro. Esta xerófita 

atua como uma possível fonte de alimento funcional para o homem. A busca por 

alternativas alimentares, no combate a desnutrição, nos induziu a desenvolver este trabalho, 

que teve como objetivo avaliar a capacidade de repleção de dieta à base de farinha da 

semente de algaroba administrada a ratos Wistar, após a indução de desnutrição a partir do 

período fetal. Os resultados obtidos mostraram um PER de 1,80±0,11 para a dieta padrão e 

de 0,99±0,14 para a dieta contendo semente de algaroba, enquanto que para o FER foi 

determinado 0,35±0,02 e 0,19±0,02, respectivamente. Os teores para proteínas totais e 

albumina foram de 6,36±0,46 g/dL e 3,51±0,31g/dL para a dieta padrão e de 5,67±0,19 

g/dL e 2,94±0,35 g/dL para os animais repletados com a dieta da semente de algaroba, 

respectivamente. Esses resultados mostraram que a semente de algaroba foi capaz de 

normalizar as concentrações de proteínas totais e albumina, quando comparamos com o 

resultado obtido de 3,56 g/dL para proteína total e 1,50 g/dL para albumina, determinados 

em um pool de sangue dos animais desnutridos no início do experimento. Os animais que 

receberam dieta à base de semente de algaroba cresceram 45,8% quando comparados aos da 

dieta padrão, apesar da farinha da semente de algaroba apresentar 87,12% de inibição contra 

a tripsina. 
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Resumo: 

 

A mamografia é um exame que deve ser realizado periodicamente para tratamento e 

rastreamento do câncer de mama. Uma das alterações que pode ser detectada por esse 

método é a Densidade Assimétrica (DA) que na maioria das vezes corresponde a alterações 

benignas da mama em decorrência de processos involutivos fisiológicos, mas que, em 

alguns casos, é a única manifestação de um câncer de mama. Logo, a paciente com DA na 

mamografia deverá ser muito bem avaliada com exames corretos. Este estudo apresenta 

como objetivo correlacionar a densidade assimétrica identificada na mamografia com 

achados clínicos, ultra-sonográficos e histopatológicos. Assim, será avaliada a real 

necessidade da realização de todos esses exames. Ao final do projeto terão sido avaliadas 30 

mulheres com densidade assimétrica detectada em exames mamográficos rotineiros, 

realizados no serviço de Mamografia da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer em 

Natal-RN (LNRCC), no período de maio a dezembro de 2007. Elas são selecionadas a partir 

do exame mamográfico, que mostra a DA. Então elas são avaliadas clinicamente pelo 

mastologista, através do exame clínico das mamas e do questionário específico. Em 

seguida, são submetidas a ultrassonografia mamária no serviço de imagem da LNRCC. O 

tratamento cirúrgico complementar é indicado quando algum exame mostra indícios de 

malignidade. O trabalho está em andamento. Os resultados ainda são parciais e 

preliminares. 05 pacientes já estão participando. O exame clínico parece ser sempre 

fundamental, bem como a análise histopatológica. 

 

Palavras chave: Câncer de mama, Mamografia, Densidade Assimétrica 

  



CÓDIGO: SB1137 

TÍTULO: AVALIAÇÃO ESTRUTURAL “IN SILICO” DA PROTEÍNA ALKB EM 

PSEUDOMONAS UTILIZANDO MODELAGEM 3-D POR HOMOLOGIA 

ALUNO: BRUNO GOMES DE SOUSA 

ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA 

CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA 

 

 

 

 

 

Resumo: 

 

Muitas espécies de Pseudomonas que degradam alcanos possuem a proteína AlkB. 

Esta proteína seleciona substratos alcanos de tamanhos variados através de um mecanismo 

ainda não elucidado. Considerando que não existem dados 3-D de proteínas AlkB, neste 

estudo in silico objetivamos realizar uma avaliação estrutural de modelos 3-D de proteínas 

AlkB gerados por homologia. Foram escolhidas seqüências da proteína AlkB de 

Pseudomonas obtidas mediante o pacote BLAST do NCBI. Essas seqüências foram 

analisadas nos servidores on-line SWISS-MODEL e 3D-JIGSAW utilizando a proteína 

CYP153A6 de Mycobacterium sp. HXN-1500 como modelo. Na avaliação dos resultados, o 

servidor 3DJigsaw não foi eficaz por apresentar um “cut-off” de similaridades insuficiente 

para modelagem por homologia. O servidor SWISS-MODEL gerou modelos 3-D para as 

proteína AlkB de P. aeruginosa UCBPP, P. fluorescens Pf-5, P. aeruginosa PAO1. Foram 

observadas similaridades suficientes nas estruturas 3-D que permitem, a-priori, verificar a 

uma correlação parcial no posicionamento dos aminoácidos críticos para biodegradação de 

alcanos na seqüência protéica modelo com as seqüências AlkB de Pseudomonas. Estes 

dados permitem avaliar a localização espacial destes aminoácidos críticos para 

biodegradação e podem ser úteis para predições, desde que correlacionem com o fenótipo 

biodegradador, em quanto ao tamanho do substrato que pode ser discriminado pela proteína 

AlkB. 

 

Palavras chave: AlkB, modelagem 3-D, biodegradaçã 

 


	Menu
	Apresentação
	Dados Institucionais
	Programação
	Comissões
	Mini-Cursos
	ET - Exatas e Tecnológicas
	HS - Humanas e Sociais
	SB - Saúde e Biológicas
	Busca
	Sair



