
O: SB0001 

  
CÓDIG  

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE HÍBRIDOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS 
GENÉTICOS PARA SORGO GRANÍFERO CULTIVADO NO RIO GRANDE DO 
NORTE 
ALUNO: MARIA GABRIELA DA TRINDADE SILVA (073.392.454-99) 
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04) 
CO-AUTOR: JOÃO MARIA PINHEIRO DE LIMA (130.653.864-53) 

 
CÓDIGO: SB0004 
TÍTULO: ENDOGAMIA MÉDIA E GANHO GENÉTICO EM POPULAÇÕES 
SELECIONADAS CONSIDERANDO DIFERENTES MODELOS GENÉTICOS E TIPOS 
DE ACASALAMENTOS SOB SIMULAÇÃO 
ALUNO: DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES (075.974.234-03) 
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04) 
CO-AUTOR: ADRIANA DIOCLECIANO SOARES (009.941.860-61) 
CO-AUTOR: RICARDO FREDERICO EUCLYDES (209.701.706-10) 

 
CÓDIGO: SB0005 
TÍTULO: AMELOBLASTOMAS SÓLIDOS CONVENCIONAIS E UNICÍSTICOS - 
ESTUDO RETROSPECTIVO DE 25 CASOS 
ALUNO: RANIEL FERNANDES PEIXOTO (014.110.143-16) 
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA (027.819.324-26) 
CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS (037.892.724-85) 
CO-AUTOR: NATALIA GUEDES VINAGRE (008.147.714-75) 

 
CÓDIGO: SB0006 
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO GENÉTICA E FENOTÍPICA ENTRE CARACTERÍSTICAS 
PRODUTIVAS DE HÍBRIDOS DE SORGO GRANÍFERO 
ALUNO: LEONARDO SANTANA FERNANDES (061.396.174-99) 
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04) 
CO-AUTOR: JOÃO MARIA PINHEIRO DE LIMA (130.653.864-53) 

 
CÓDIGO: SB0009 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANDIDA SPP. EM PACIENTES 
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL NO 
MUNICÍPIO DE NATAL/RN 
ALUNO: DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO (068.372.774-56) 
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53) 

 
CÓDIGO: SB0013 
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUIMICA DE METALOPROTEINASES DA 
MATRIZ E SEUS INIBIDORES TECIDUAIS EM NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS 
SALIVARES 
ALUNO: MARCELL COSTA DE MEDEIROS (046.322.844-83) 
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (085.887.244-72) 
CO-AUTOR: MARILIA QUEIROGA ROCHA DA NOBREGA (059.205.474-80) 
CO-AUTOR: VALERIA SOUZA FREITAS (503.783.334-53) 
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CÓDIGO: SB0014 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA 
DIAGNÓSTICA ENTRE O CLÍNICO E O HISTOPATOLÓGICO DE LESÕES 
OROFACIAIS. 
ALUNO: CARLA SAMILY DE OLIVEIRA COSTA (060.990.474-41) 
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (016.087.894-20) 

 
CÓDIGO: SB0015 
TÍTULO: O RESPIRATORIANISMO E SUA INFLUÊNCIA NA ATITUDE 
ALIMENTAR DOS INDIVÍDUOS 
ALUNO: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25) 
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 

 
CÓDIGO: SB0016 
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES 
DISSOLVIDOS NA ÁGUA PELA AGAROFITA GRACILARIA 
ALUNO: ALEX BEZERRA DA COSTA (060.383.374-82) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (182.380.504-30) 
CO-AUTOR: ALINE HORACIO DA COSTA (076.047.754-03) 
CO-AUTOR: GUSTAVO LIMEIRA GOMES DE PAIVA BARROS (088.555.884-78) 
CO-AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS (046.731.394-61) 

 
CÓDIGO: SB0026 
TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM CHOURIÇO DE CAICÓ NA REGIÃO 
DO SERIDÓ DO RN 
ALUNO: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (058.604.124-95) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: RAÍSSA DE MELO SILVA (082.866.314-98) 
CO-AUTOR: RAYANNE KAREN CUNHA GURGEL (086.975.004-60) 
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA DE ARAUJO VALENÇA (072.513.484-46) 

 
CÓDIGO: SB0027 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FERRO EM AMOSTRAS DE CHOURIÇO DO 
SERIDÓ 
ALUNO: RENATA CRISTINA DE ARAUJO VALENÇA (072.513.484-46) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ERLHANE IRINEU LOURENÇO SILVA (068.775.094-63) 
CO-AUTOR: RAYANNE KAREN CUNHA GURGEL (086.975.004-60) 
CO-AUTOR: WILTON RICARDO SOUZA DE ASSIS (076.114.364-57) 

 
CÓDIGO: SB0028 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FOSFATO EM CHOURIÇO 
ALUNO: RAYANNE KAREN CUNHA GURGEL (086.975.004-60) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: ERLHANE IRINEU LOURENÇO SILVA (068.775.094-63) 
CO-AUTOR: RAÍSSA DE MELO SILVA (082.866.314-98) 
CO-AUTOR: WILTON RICARDO SOUZA DE ASSIS (076.114.364-57) 
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CÓDIGO: SB0029 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS EM CHOURIÇO DE CAICÓ 
ALUNO: ERLHANE IRINEU LOURENÇO SILVA (068.775.094-63) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04) 
CO-AUTOR: RAÍSSA DE MELO SILVA (082.866.314-98) 
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA DE ARAUJO VALENÇA (072.513.484-46) 
CO-AUTOR: WILTON RICARDO SOUZA DE ASSIS (076.114.364-57) 

 
CÓDIGO: SB0034 
TÍTULO: ESTUDO DE DIAGRAMAS PSEUDO-TERNÁRIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE EMULSÕES CONTENDO O ÓLEO DE CARAPA 
GUIANENSE 
ALUNO: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: DANIELLE BELIZARIO TERTO (055.496.704-96) 
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (511.661.862-53) 
CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52) 

 
CÓDIGO: SB0037 
TÍTULO: EFEITO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE TREINAMENTO DE FORÇA 
SOBRE A ETIOLOGIA DA DOR MUSCULAR DE INÍCIO TARDIO 
ALUNO: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 
ORIENTADOR: EDUARDO CALDAS COSTA (053.041.174-17) 
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13) 

 
CÓDIGO: SB0046 
TÍTULO: TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO EM CRIANÇAS COM 
LEUCEMIA AGUDA: RESULTADOS PRELIMINARES. 
ALUNO: KATIA MYLLENE COSTA OLIVEIRA (060.493.024-05) 
ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 
(722.988.634-15) 
CO-AUTOR: JANIARA BORGES DA COSTA MELO (068.960.214-62) 
CO-AUTOR: MARIANA FERNANDES DE MEDEIROS GERMANO (065.411.694-62) 
CO-AUTOR: THALITA MEDEIROS FERNANDES DE MACEDO (007.548.764-03) 

 
CÓDIGO: SB0047 
TÍTULO: POR QUÊ AS QUEDAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS 
ACONTECEM? 
ALUNO: ALLYNE KARLLA CUNHA GURGEL (073.580.054-57) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 
CO-AUTOR: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (061.568.204-93) 

 
CÓDIGO: SB0048 
TÍTULO: ACIDENTES E VIOLÊNCIAS SOFRIDAS PELAS CRIANÇAS 
ALUNO: ILANA BARROS GOMES (077.234.494-96) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 
CO-AUTOR: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (061.568.204-93) 
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CÓDIGO: SB0053 
TÍTULO: PERFIL IMUNO-HISTOQUÍMICO DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO NO 
FRONT DE INVASÃO EM CARCINOMAS EPIDERMÓIDES DE LÍNGUA E LÁBIO 
INFERIOR 
ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (009.063.074-22) 
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20) 
CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 
CO-AUTOR: MARCELO GADELHA VASCONCELOS (034.448.714-81) 
CO-AUTOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 

 
CÓDIGO: SB0054 
TÍTULO: FAZER PARTE DE UM GRUPO PROMOVE O ALTRUÍSMO? 
ALUNO: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (057.736.384-01) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 

 
CÓDIGO: SB0055 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO EM CRIANÇAS E SEU INCREMENTO 
DA FAIXA PRÉ-ESCOLAR PARA ESCOLAR 
ALUNO: CLARISSA MARQUES MARANHAO (014.192.444-69) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 
CO-AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR (061.618.934-60) 
CO-AUTOR: RENATA FERRAZ RAFAEL (068.101.034-73) 
CO-AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO (061.395.894-28) 

 
CÓDIGO: SB0058 
TÍTULO: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO MUSSUM, SYNBRANCHUS 
MARMORATUS, BLOCH, 1795 (OSTEICHTHYES: SYNBRANCHIDAE) DOS 
AÇUDES DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (075.367.084-40) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72) 
CO-AUTOR: HERQUILES LIMA DOS SANTOS (059.467.334-86) 
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL (030.959.504-54) 
CO-AUTOR: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (056.133.114-63) 

 
CÓDIGO: SB0063 
TÍTULO: A VEGETAÇÃO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DE NATAL-RN: ESTRUTURA, 
DIVERSIDADE E PERCEPÇÃO. 
ALUNO: MARIA ROSANGELA GOMES (053.918.254-07) 
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (776.911.138-20) 

 
CÓDIGO: SB0064 
TÍTULO: ANÁLISE BOTÂNICA MACRO E MICROSCÓPICA DE AMOSTRAS DE 
ACMELLA OLAREACEA, CHENNOPODIUM AMBROSIOIDES, MENTHA PIPERITA 
E TURNERA SUBULATA UTILIZADAS COMO MEDICAMENTO POR IDOSOS NA 
CIDADE DE NATAL-RN 
ALUNO: JULIANA FELIX DA SILVA (071.344.214-06) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: IZABEL MARIA TOMAZ (074.451.264-65) 
CO-AUTOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: MICAELLY MOURA DE MEDEIROS (081.370.864-80) 
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CÓDIGO: SB0067 
TÍTULO: PLANEJAMENTO FATORIAL APLICADO NA OTIMIZAÇÃO DE 
PARÂMETROS DE EXTRAÇÃO DAS FOLHAS DE GINKGO BILOBA 
ALUNO: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60) 
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 

 
CÓDIGO: SB0072 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DA PAREDE INTESTINAL (JEJUNO) E 
ULTRAESTRURA DOS NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS DE RATOS EM PROCESSO 
DE ENVELHECIMENTO TRATADOS COM DIETA COM DIFERENTES NÍVEIS 
CALÓRICOS. 
ALUNO: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (362.877.868-92) 

 
CÓDIGO: SB0073 
TÍTULO: CONSUMO DE FIBRA ALIMENTAR ENTRE ADOLESCENTES DA 
CIDADE DE NATAL-RN. UM ESTUDO PILOTO. 
ALUNO: HERMILLA TORRES PEREIRA (071.875.274-03) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (565.583.094-91) 
CO-AUTOR: LUANA PERSILIA GOMES REGO (064.417.724-18) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 

 
CÓDIGO: SB0074 
TÍTULO: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE VITAMINA A EM SARDINHA 
ENLATADA 
ALUNO: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS (068.061.444-38) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINE PEREZ MEDEIROS (009.847.574-65) 
CO-AUTOR: KATHERINE FEITOSA DE ARAÚJO (057.517.974-00) 
CO-AUTOR: LAHYANA RAFAELLA DE FREITAS CUNHA (052.063.354-79) 

 
CÓDIGO: SB0075 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 
DE ALGAS MARINHAS VERDES 
ALUNO: GABRIEL PEREIRA FIDELIS (061.418.874-14) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
CO-AUTOR: DIEGO DE ARAUJO SABRY (052.345.174-11) 
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46) 
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO (011.681.494-28) 
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CÓDIGO: SB0078 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MACROALGAS COMO 
BIORREMEDIADORAS DE NITROGÊNIO 
ALUNO: ALINE HORACIO DA COSTA (076.047.754-03) 
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (182.380.504-30) 
CO-AUTOR: ALEX BEZERRA DA COSTA (060.383.374-82) 
CO-AUTOR: GUSTAVO LIMEIRA GOMES DE PAIVA BARROS (088.555.884-78) 
CO-AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS (046.731.394-61) 

 
CÓDIGO: SB0079 
TÍTULO: DISLIPIDEMIAS EM ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE -
NATAL/RN - UM ESTUDO PILOTO. 
ALUNO: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (060.756.014-22) 
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: INGRID FREITAS DA SILVA (066.436.904-98) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 

 
CÓDIGO: SB0082 
TÍTULO: A PRÁTICA E A CONSCIÊNCIA DA REGRA NA VISÃO PIAGETIANA 
ALUNO: ELLEN VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA (068.708.894-14) 
ORIENTADOR: ELIZABETH JATOBA BEZERRA TINOCO (142.974.774-91) 
CO-AUTOR: ELAINE SILVA DO NASCIMENTO (083.754.054-26) 
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09) 

 
CÓDIGO: SB0089 
TÍTULO: VALORAÇÃO DA SAÚDE BUCAL POR IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS NO BRASIL E CATALUNHA: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
ALUNO: GIOVANA MEDEIROS FULCO (073.979.004-88) 
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (503.371.574-72) 
CO-AUTOR: GRASIELA PIUVEZAM (023.714.124-81) 

 
CÓDIGO: SB0094 
TÍTULO: EFEITOS DE EFLUENTES DA CARCINICULTURA SOB OS 
PARÂMETROS AMBIENTAIS E COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA EM UM 
RESERVATÓRIO NA MICRORREGIÃO DA BORBOREMA POTIGUAR 
BRASILEIRA. 
ALUNO: LEILA LAISE SOUZA SANTOS (082.582.254-80) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-
15) 
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 
CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO DE LIMA (050.093.504-16) 
CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 
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CÓDIGO: SB0097 
TÍTULO: PERFIL MICROBIOLÓGICO DE COQUETÉIS DE FRUTAS À BASE DE 
KEFIR 
ALUNO: RAQUEL DE MEDEIROS MAIA CAMPOS (069.500.314-32) 
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (060.500.263-00) 

 
CÓDIGO: SB0100 
TÍTULO: O ENSINO DA DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
COMO E O QUE ENSINAR? 
ALUNO: LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CRUZ (075.496.244-02) 
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO 
(597.781.724-04) 
CO-AUTOR: ELAINE SILVA DO NASCIMENTO (083.754.054-26) 
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09) 

 
CÓDIGO: SB0101 
TÍTULO: ANÁLISE DA PERSISTÊNCIA NA LACTAÇÃO DE VACAS JERSEY 
CRIADAS NA REGIÃO LITORÂNEA DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: MARIANA CAMPELO MEDEIROS (068.540.554-07) 
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (092.060.274-
68) 
CO-AUTOR: DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES (075.974.234-03) 
CO-AUTOR: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (038.786.204-89) 
CO-AUTOR: MARIA GABRIELA DA TRINDADE SILVA (073.392.454-99) 

 
CÓDIGO: SB0103 
TÍTULO: DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO OVÁRIO DE POECILIA VIVIPARA, 
BLOCK E SCHNEIDER, 1801. PRESENTE NO RIO CEARÁ-MIRIM/RN. 
ALUNO: IRALICE MONTENEGRO DE MEDEIROS (059.271.714-35) 
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91) 

 
CÓDIGO: SB0109 
TÍTULO: INSETOS NA RPPN FAZENDA ALMA, PARAÍBA. 
ALUNO: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80) 
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89) 
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (049.860.334-25) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31) 

 
CÓDIGO: SB0111 
TÍTULO: SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO DE MÉDICOS QUE 
TRABALHAM EM TURNOS 
ALUNO: JIVAGO BARBALHO DE MACEDO (060.830.014-47) 
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO (196.539.304-78) 

 
CÓDIGO: SB0113 
TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA 
ABORDAGEM BASEADA NAS ANÁLISES POR CITOMETRIA DE FLUXO 
ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (938.543.233-87) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (108.612.034-53) 
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CÓDIGO: SB0116 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM PACIENTES COM 
ATEROSCLEROSE TRATADOS COM ESTATINAS ATENDIDOS NO NATAL 
HOSPITAL CENTER 
ALUNO: NEIDJANY PATRICIA LIMA TORRES (066.081.104-99) 
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA 
(981.421.514-72) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: RENATA NAYANE FERNANDES DOS SANTOS (066.008.614-01) 

 
CÓDIGO: SB0118 
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DE RETINOL E ALFA TOCOFEROL NO LEITE 
MADURO DE PUÉRPERAS ADULTAS E ADOLESCENTES DA CIDADE DE 
NATAL/RN 
ALUNO: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (062.120.374-26) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: JEANE FRANCO PIRES (061.331.334-81) 
CO-AUTOR: LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA (009.595.814-21) 
CO-AUTOR: THAMIZY MORAIS DA SILVA MACEDO (075.896.024-77) 

 
CÓDIGO: SB0121 
TÍTULO: PROTEÔMICA DA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM: EXPRESSÃO 
DIFERENCIAL EM RESPOSTA ADAPTATIVA A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 
DE FE. 
ALUNO: DANIEL CHAVES DE LIMA (067.569.274-18) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20) 
CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE (030.636.804-86) 
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (010.567.454-01) 

 
CÓDIGO: SB0122 
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DE RETINOL NO COLOSTRO DE PUÉRPERAS 
ADULTAS E ADOLESCENTES DA CIDADE DE NATAL/RN. 
ALUNO: THAMIZY MORAIS DA SILVA MACEDO (075.896.024-77) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (062.120.374-26) 
CO-AUTOR: JEANE FRANCO PIRES (061.331.334-81) 
CO-AUTOR: LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA (009.595.814-21) 

 
CÓDIGO: SB0124 
TÍTULO: DESENVOLVIMETO DE METODOLOGIA ESPECTROFOTOMÉTRICA 
PARA O DOSEAMENTO DE TANINOS TOTAIS NO EXTRATO SECO DO 
SANATIVO 
ALUNO: ROSANA MAYARLA DUARTE DA SILVA (059.923.314-17) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (448.077.754-72) 
CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 
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CÓDIGO: SB0125 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO TECNOLOGICA DE EXTRATO SECO DO 
SANATIVO 
ALUNO: THACIANE DA CUNHA SOARES (075.873.934-63) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (448.077.754-72) 
CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 

 
CÓDIGO: SB0126 
TÍTULO: PREPARAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS SECOS POR ASPERSÃO 
ALUNO: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: KEIZIANNY SAHVEDRO DE BARROS (069.089.834-71) 
CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

 
CÓDIGO: SB0131 
TÍTULO: LEVANTAMENTO CARIOEVOLUTIVO EM CICHLIDAE 
(PERCIFORMES): HEMICHROMIS LIFALILI E ETROPLUS MACULATUS. 
ALUNO: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: EMANUELL DUARTE RIBEIRO (014.125.574-96) 
CO-AUTOR: GEORGE ANTUNES PACHECO (066.910.864-22) 
CO-AUTOR: RODRIGO XAVIER SOARES (013.896.194-86) 

 
CÓDIGO: SB0135 
TÍTULO: PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE MUSCULAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: ELIAS DOS SANTOS BATISTA (058.795.174-54) 
ORIENTADOR: EDUARDO CALDAS COSTA (053.041.174-17) 
CO-AUTOR: DIOGO DANIEL DE ALMEIDA (009.939.314-05) 
CO-AUTOR: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE FRANCA (034.716.664-43) 

 
CÓDIGO: SB0136 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DA COMUNIDADE 
FITOPLANCTÔNICA DA LAGOA DO JIQUI, PARNAMIRIM/RN 
ALUNO: TALITA ARAUJO DE ANDRADE (068.732.574-94) 
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-
15) 
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08) 
CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO DE LIMA (050.093.504-16) 
CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06) 
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CÓDIGO: SB0137 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE ZINCO, SELÊNIO E COBRE EM 
PACIENTES COM ATEROSCLEROSE TRATADOS COM ESTATINAS 
ALUNO: HELIANE MOURA (055.185.814-16) 
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA 
(981.421.514-72) 
CO-AUTOR: CAROLINE MEDEIROS MACHADO (025.808.603-39) 
CO-AUTOR: DIANA QUITERIA CABRAL FERREIRA (047.741.554-70) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 

 
CÓDIGO: SB0138 
TÍTULO: PERFIL DE GLICOSAMINOGLICANOS SULFATADOS NO ÚTERO DE 
CABRAS AO LONGO DO CICLO ESTRAL 
ALUNO: SILVIA DINARA DO NASCIMENTO ALVES (011.778.794-92) 
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (035.979.594-31) 
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHAES (007.420.454-80) 
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20) 

 
CÓDIGO: SB0140 
TÍTULO: ANÁLISE DAS MUTAÇÕES C282Y E H63D NO GENE DA PROTEÍNA 
HFR EM PACIENTES COM FERRITINA ELEVADA. 
ALUNO: JULIANA MENDONCA FREIRE (050.983.244-08) 
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (108.612.034-53) 

 
CÓDIGO: SB0142 
TÍTULO: ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA DE GERMES DENTAIS 
ALUNO: NATALIA GUEDES VINAGRE (008.147.714-75) 
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA (027.819.324-26) 
CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS (037.892.724-85) 
CO-AUTOR: RANIEL FERNANDES PEIXOTO (014.110.143-16) 

 
CÓDIGO: SB0143 
TÍTULO: AMAMENTAÇÃO NO PÓS-PARTO IMEDIATO: IMPORTÂNCIA E 
VÍNCULO AFETIVO - UMA REVISÃO DE LITERATURA 
ALUNO: GABRIELA MIRANDA MOTA (067.099.194-55) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 

 
CÓDIGO: SB0144 
TÍTULO: EFEITOS DA PRÁTICA DISTRIBUÍDA E DA PRÁTICA MACIÇA NA 
APRENDIZAGEM DE UMA HABILIDADE MOTORA 
ALUNO: ELAINE SILVA DO NASCIMENTO (083.754.054-26) 
ORIENTADOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS (885.168.577-00) 
CO-AUTOR: ELLEN VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA (068.708.894-14) 
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09) 
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CÓDIGO: SB0148 
TÍTULO: ESTUDOS MORFO-ANATÔMICOS DE CNIDOSCOLUS QUERCIFOLIUS 
(FAVELEIRA SEM ESPINHOS), ESPÉCIE COTADA PARA A PRODUÇÃO DE 
BIODIESEL. 
ALUNO: MARINA DE SIQUEIRA (069.657.544-27) 
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89) 
CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES (075.662.764-84) 

 
CÓDIGO: SB0151 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ENDO E EXOGLICOSIDASES NO MOLUSCO 
TERRESTRE BULIMULUS TENUISSIMUS 
ALUNO: PAULO LEONARDO ARAUJO DE GOIS MORAIS (066.871.464-67) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 
CO-AUTOR: GALILEU RODRIGUES BORGES (073.702.344-95) 

 
CÓDIGO: SB0157 
TÍTULO: MITOS ALIMENTARES E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA 
OBSERVAÇÃO ENTRE NATALENSES 
ALUNO: CAMILA VANESSA DA SILVA MOREIRA (078.167.484-00) 
ORIENTADOR: MARIA VERONICA DE MORAIS OLIVEIRA (050.034.444-27) 
CO-AUTOR: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO (083.827.884-16) 
CO-AUTOR: LUZIA VILMA DELGADO (013.598.424-62) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 

 
CÓDIGO: SB0158 
TÍTULO: ENCEFALOPATIA INFANTIL CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA: 
DETERMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS FORMAS DE EPILEPSIAS E CRISES 
EPILÉPTICAS 
ALUNO: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (012.166.454-69) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 
CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (046.465.874-83) 
CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (013.833.434-03) 
CO-AUTOR: MIGUEL ROGERIO DE MELO GURGEL SEGUNDO (013.593.174-65) 

 
CÓDIGO: SB0160 
TÍTULO: CIRURGIA DE REDUÇÃO GÁSTRICA DO TIPO CAPELLA: 
REPERCUSSÕES METABÓLICAS E MICROBIOLÓGICAS 
ALUNO: LAYRA RIBEIRO DE SOUSA LEAO (054.046.124-52) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 

 
CÓDIGO: SB0161 
TÍTULO: ECTOPARASITO CRUSTÁCEO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES 
MARINHOS DAS ÁGUAS COSTEIRAS DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (056.133.114-63) 
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72) 
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (104.073.404-91) 
CO-AUTOR: MIRLLA CIBELY GOMES DE SOUZA (010.363.684-67) 
CO-AUTOR: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (075.367.084-40) 
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CÓDIGO: SB0162 
TÍTULO: INGESTÃO DE LIPÍDEOS DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO 
PNAE – NATAL/RN - UM ESTUDO PILOTO 
ALUNO: INGRID FREITAS DA SILVA (066.436.904-98) 
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 
CO-AUTOR: ALINE TUANE OLIVEIRA DA CUNHA (065.289.694-42) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (060.756.014-22) 

 
CÓDIGO: SB0163 
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES QUE 
HABITAM A ZONA OESTE DA CIDADEDE NATAL 
ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (012.104.024-08) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA (018.178.207-37) 
CO-AUTOR: LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS (050.535.494-27) 
CO-AUTOR: PATRICIA CARVALHO PALHANO (052.226.884-61) 

 
CÓDIGO: SB0164 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO N° DE TBAR’S NA CARNE DO CAMARÃO 
LITOPENAEUS VANNAMEI DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO. 
ALUNO: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS (064.606.474-61) 
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES 
DAMASCENO (876.586.744-00) 

 
CÓDIGO: SB0165 
TÍTULO: ESTUDO DA AVIFAUNA DE TRÊS FRAGMENTOS DE MATA 
ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN. 
ALUNO: DAMIÃO VALDENOR DE OLIVEIRA (066.637.354-03) 
ORIENTADOR: MAURO PICHORIM (503.736.259-87) 
CO-AUTOR: DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS (054.761.234-66) 
CO-AUTOR: FÁBIO BATISTA FREITAG (011.701.364-19) 
CO-AUTOR: RHUDSON HENRIQUE SANTOS FERREIRA DA CRUZ (075.924.744-
76) 

 
CÓDIGO: SB0170 
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DE ALFA TOCOFEROL NO COLOSTRO DE 
PUÉRPERAS ADULTAS E ADOLESCENTES DA CIDADE DE NATAL/RN. 
ALUNO: JEANE FRANCO PIRES (061.331.334-81) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: KATHERINE FEITOSA DE ARAÚJO (057.517.974-00) 
CO-AUTOR: LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA (009.595.814-21) 
CO-AUTOR: THAMIZY MORAIS DA SILVA MACEDO (075.896.024-77) 
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CÓDIGO: SB0171 
TÍTULO: CONSUMO DE SÓDIO EM ESCOLARES DA CIDADE DE NATAL 
ALUNO: ALINE TUANE OLIVEIRA DA CUNHA (065.289.694-42) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (060.980.564-98) 
CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (254.487.654-91) 

 
CÓDIGO: SB0172 
TÍTULO: EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE HEXOSAMINIDASES DO 
MOLUSCO THAIS HAEMASTOMA 
ALUNO: GALILEU RODRIGUES BORGES (073.702.344-95) 
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78) 
CO-AUTOR: PAULO LEONARDO ARAUJO DE GOIS MORAIS (066.871.464-67) 

 
CÓDIGO: SB0175 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE ADOLESCENTES 
BENEFICIÁRIOS DO PNAE-NATAL/RN: UM ESTUDO PILOTO 
ALUNO: JAYANA NAYARA BELO TORQUATO (060.980.564-98) 
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 
CO-AUTOR: ALINE TUANE OLIVEIRA DA CUNHA (065.289.694-42) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 

 
CÓDIGO: SB0181 
TÍTULO: EFEITOS CITOTÓXICOS INDUZIDOS PELO PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO (H2O2) EM CÉLULAS DE MAMÍFEROS PROFICIENTES E 
DEFICIENTES EM REPARO DE DNA 
ALUNO: JULIANA ALVES BRANDAO (013.826.454-65) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02) 
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (061.505.374-20) 

 
CÓDIGO: SB0184 
TÍTULO: HIPERTENSÃO ARTERIAL E ESTADO NUTRICIONAL DE 
ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE NATAL/RN – 2007/2008. 
ALUNO: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (061.370.284-02) 
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (254.487.654-91) 
CO-AUTOR: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (069.085.084-04) 
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 

 

 

 

 

 

 

 

13



CÓDIGO: SB0185 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE MACRONUTRIENTES EM PACIENTES 
COM ATEROSCLEROSE TRATADOS COM ESTATINAS 
ALUNO: CAROLINE MEDEIROS MACHADO (025.808.603-39) 
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA 
(981.421.514-72) 
CO-AUTOR: HELIANE MOURA (055.185.814-16) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: PAULA CRISTINA SILVEIRA DIAS (052.324.894-61) 

 
CÓDIGO: SB0186 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL DE ADOLESCENTES 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NATAL 
ALUNO: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (069.085.084-04) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (565.583.094-91) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (061.370.284-02) 

 
CÓDIGO: SB0192 
TÍTULO: VALIDAÇÃO CITOGENÉTICA E MOLECULAR DA NOVA ESPÉCIE 
LUTJANUS ALEXANDREI (LUTJANIDAE, PERCIFORMES) 
ALUNO: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JUNIOR (008.397.824-03) 

 
CÓDIGO: SB0194 
TÍTULO: OBESIDADE CENTRALIZADA ENTRE ADOLESCENTES 
BENEFICIÁRIOS DO PNAE DE DOIS DISTRITOS SANITÁRIOS DA CIDADE DO 
NATAL-RN 
ALUNO: ANA LUCIA MIRANDA (065.897.974-47) 
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (065.490.594-02) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 

 
CÓDIGO: SB0198 
TÍTULO: REPERCUSSÕES NA BIODISTRIBUIÇÃO DO RADIOFÁRMACO 
PERTECNETATO DE SÓDIO APÓS CIRURGIA DE CAPELLA 
ALUNO: DANIEL TORRES JACOME (056.436.524-63) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 
CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (916.193.004-00) 
CO-AUTOR: MARIANA LIMA TORRES (075.645.214-73) 
CO-AUTOR: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (056.728.754-83) 
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CÓDIGO: SB0203 
TÍTULO: A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E SUA INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE 
ALUNO: LAISLA DIANNE DE MACEDO DANTAS (075.482.024-66) 
ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA (301.193.084-87) 
CO-AUTOR: EMANUELLE DAYANA VIEIRA DANTAS (046.729.634-03) 

 
CÓDIGO: SB0211 
TÍTULO: PERFIL DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 
RELACIONADO ÀS INFECÇÕES NOSOCOMIAIS 
ALUNO: INGRID GURGEL AMORIM (071.716.314-86) 
ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA (429.971.864-04) 
CO-AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA (066.882.444-11) 
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21) 
CO-AUTOR: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41) 

 
CÓDIGO: SB0212 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO N° DE TBAR’S DO CAMARÃO LITOPENAEUS 
VANNAMEI, COM EXOESQUELETO, DURANTE O PERÍODO DE 
ARMAZENAMENTO 
ALUNO: CAMILA RICIOLI DA SILVA (061.720.854-92) 
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES 
DAMASCENO (876.586.744-00) 

 
CÓDIGO: SB0213 
TÍTULO: CONSUMO DE FRUTAS E VERDURAS EM ADOLESCENTES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DOS DISTRITOS SUL E LESTE DE NATAL-RN. 
ALUNO: LUANA PERSILIA GOMES REGO (064.417.724-18) 
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (565.583.094-91) 
CO-AUTOR: HERMILLA TORRES PEREIRA (071.875.274-03) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 

 
CÓDIGO: SB0214 
TÍTULO: A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO HOSPITALAR 
RELACIONADA AO CATETERISMO VENOSO CENTRAL EM NEONATOS: 
REVISÃO DE LITERATURA 
ALUNO: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA (066.882.444-11) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: INGRID GURGEL AMORIM (071.716.314-86) 
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21) 
CO-AUTOR: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41) 
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CÓDIGO: SB0216 
TÍTULO: A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINAÇÃO 
ALUNO: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: INGRID GURGEL AMORIM (071.716.314-86) 
CO-AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA (066.882.444-11) 
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21) 

 
CÓDIGO: SB0218 
TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPLO: ESTUDOS BIOQUÍMICOS E IMUNOLÓGICOS 
ALUNO: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (014.309.294-48) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS LOPES CAMARA (065.630.224-05) 

 
CÓDIGO: SB0219 
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA DE MEDICINA E ARTE PARA A 
AQUISIÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO MÉDICO GENERALISTA 
ALUNO: GABRIELA DANTAS MUNIZ (079.420.694-86) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 
CO-AUTOR: DUANNA DAMAESKA NOGUEIRA (079.527.274-00) 
CO-AUTOR: JOAQUIM LUIZ DE FIGUEIREDO NETO (082.391.474-70) 
CO-AUTOR: RAMSES DANTAS DA COSTA (073.456.964-56) 

 
CÓDIGO: SB0220 
TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DA DANÇA NA PERIFERIA URBANA NATALENSE 
ALUNO: MARIA DILLIANY LIMA URBANO (075.414.434-84) 
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (566.130.674-15) 

 
CÓDIGO: SB0221 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO SANITÁRIO DO CAMARÃO CULTIVADO NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (069.060.054-21) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (012.044.234-58) 
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (067.650.104-40) 
CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (074.950.264-99) 

 
CÓDIGO: SB0225 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE PRESSÃO INSPIRATÓRIA NASAL E PRESSÃO 
INSPIRATÓRIA MÁXIMA EM PACIENTES COM DISTROFIA MIOTÔNICA 
ALUNO: INGRID GUERRA AZEVEDO (047.701.414-32) 
ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI (023.573.079-
35) 
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CÓDIGO: SB0226 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS EFEITOS CLIMÁTICOS EM VACAS MESTIÇAS NO 
LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: WINNIE KARINE PONTES HENRIQUE (059.401.564-28) 
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (092.060.274-
68) 
CO-AUTOR: LEONARDO SANTANA FERNANDES (061.396.174-99) 
CO-AUTOR: TABATTA CRISTINE CHAVES DE LIMA (084.057.054-65) 
CO-AUTOR: THALITA POLYANA MONTEIRO ARAUJO (056.549.144-05) 

 
CÓDIGO: SB0229 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIHEMOSTÁTICA DE 
GLICOSAMINOGLICANOS OBTIDOS DE ESPÉCIES DE CRUSTÁCEOS 
ALUNO: ANA CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES GABRIEL FERREIRA 
(000.616.434-08) 
ORIENTADOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA (829.103.834-
15) 
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 
CO-AUTOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (452.758.314-04) 
CO-AUTOR: RAQUEL HELEN BRITO DE ARAUJO (064.492.954-57) 

 
CÓDIGO: SB0236 
TÍTULO: CÉLULAS T CD4+, T CD8+, CARGA VIRAL E COMPLICAÇÕES 
ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES HIV+ 
ALUNO: LEONARDO MIGUEL MADEIRA SILVA (061.435.314-98) 
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 
CO-AUTOR: DOMINGOS FLÁVIO SALDANHA PACHECO (023.696.624-33) 
CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (316.961.124-00) 
CO-AUTOR: MANUEL ANTONIO GORDÓN-NÚÑEZ (978.663.264-87) 

 
CÓDIGO: SB0245 
TÍTULO: VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR 
ESPECTROFOTOMETRIA UV PARA ANÁLISE DE CLORPROPAMIDA A PARTIR 
DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO COM CICLODEXTRINAS. 
ALUNO: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO (051.912.984-97) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 
CO-AUTOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: JANAINA DA SILVA GOES (065.209.894-01) 
CO-AUTOR: KTARINA DANTAS DE MOURA NOBRE (034.446.244-76) 

 
CÓDIGO: SB0246 
TÍTULO: ACESSIBILIDADE AMBIENTAL DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN 
ALUNO: GABRIELA SUELLEN DA SILVA CHAVES (061.510.754-04) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (554.356.104-00) 
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CÓDIGO: SB0248 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE GASTEROMYCETES NA RESERVA PARTICULAR 
DO PATRIMÔNIO NATURAL - MATA ESTRELA - SENADOR ANTÔNIO FARIAS, 
RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: RHUDSON HENRIQUE SANTOS FERREIRA DA CRUZ (075.924.744-76) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20) 

 
CÓDIGO: SB0250 
TÍTULO: EFEITO DE EXTRATO METANÓLICO DA ALGA CAULERPA 
RACEMOSA EM DIFERENTES MODELOS DE INFLAMAÇÃO 
ALUNO: GRACIELLE RODRIGUES DANTAS (064.979.294-79) 
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (616.898.584-00) 
CO-AUTOR: BARBARA VIVIANA DE OLIVEIRA SANTOS (426.083.333-20) 
CO-AUTOR: DAYSIANNE PEREIRA DE LIRA (048.690.654-01) 
CO-AUTOR: MARIANA ANGELICA OLIVEIRA BITENCOURT (045.240.434-70) 

 
CÓDIGO: SB0251 
TÍTULO: COMPLICAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES HIV 
POSITIVOS: CORRELAÇÕES CLINICO - DEMOGRÁFICAS E LABORATORIAIS 
ALUNO: JUAN ERICO DE XEREZ (084.153.554-08) 
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (412.918.244-72) 
CO-AUTOR: DOMINGOS FLÁVIO SALDANHA PACHECO (023.696.624-33) 
CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (316.961.124-00) 
CO-AUTOR: MANUEL ANTONIO GORDON NUNEZ (978.663.264-87) 

 
CÓDIGO: SB0253 
TÍTULO: PERFIL HORMONAL DE MACHOS E FÊMEAS DE CALLITHRIX 
JACCHUS 
ALUNO: VICTOR KENJI MEDEIROS SHIRAMIZU (014.290.984-06) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO (913.504.174-91) 

 
CÓDIGO: SB0257 
TÍTULO: ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE UMA 
MICROEMULSÃO CONTENDO ANFOTERICINA B PARA APLICAÇÃO TÓPICA 
OCULAR 
ALUNO: AIRANUEDIDA SILVA SOARES (070.810.954-37) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: FERNANDA DO COUTO BRASIL (069.293.594-08) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (009.850.414-20) 
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CÓDIGO: SB0259 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA MICROEMULSÃO 
CONTENDO SINVASTATINA PARA APLICAÇÃO TÓPICA 
ALUNO: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (068.208.304-67) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(916.167.541-87) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 
CO-AUTOR: LAURA DA FONSECA FERREIRA (067.103.944-09) 

 
CÓDIGO: SB0260 
TÍTULO: ESTUDO DA CINÉTICA DE ACIDIFICAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE 
LEITE PARA PRODUÇÃO DE IOGURTE 
ALUNO: ADJA CRISTINA LIRA DE MEDEIROS (052.679.304-07) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 
CO-AUTOR: KATIA CRISTINA BORGES (029.669.684-60) 

 
CÓDIGO: SB0265 
TÍTULO: ECÓTOPOS NATURAIS E ARTIFICIAIS DE TRIATOMINEOS NO SEMI-
ÁRIDO NORTERIOGRANDENSE 
ALUNO: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (012.292.314-63) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34) 
CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 
CO-AUTOR: JOSE HILARIO TAVARES DA SILVA (053.752.524-65) 
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (035.060.524-62) 

 
CÓDIGO: SB0269 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PROMOTOR SCMUTM2 
ALUNO: ADILSON SILVA DA TRINDADE (053.680.644-62) 
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) 

 
CÓDIGO: SB0270 
TÍTULO: ADESÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS DO LIGAMENTO 
PERIODONTAL DE RATOS A DIFERENTES SUPERFÍCIES DE TITÂNIO: ESTUDO 
IN VITRO 
ALUNO: FERNANDA GINANI ANTUNES (069.656.774-14) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68) 
CO-AUTOR: JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA (592.411.446-53) 
CO-AUTOR: LUCIANA BASTOS ALVES (009.092.934-90) 
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CÓDIGO: SB0272 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO HORMÔNIO DA PARATIREÓIDE (PTH) NO PROCESSO 
DE REMODELAMENTO ÓSSEO IN VITRO. 
ALUNO: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 
CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (069.656.774-14) 
CO-AUTOR: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (007.433.874-
90) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 

 
CÓDIGO: SB0275 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE ENCAPSULAÇÃO DE DICLOFENACO DE 
SÓDIO EM 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 (044.123.874-29) 
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (511.661.862-53) 
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JUNIOR (027.051.874-64) 

 
CÓDIGO: SB0276 
TÍTULO: DETECÇÃO DE COR E FORMA POR CALLITHRIX JACCHUS EM 
CATIVEIRO 
ALUNO: POLLYANA GOMES DE SOUZA (095.375.087-65) 
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (915.660.884-53) 
CO-AUTOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA (819.021.401-25) 
CO-AUTOR: JALISON FIGUEREDO REGO (754.427.363-68) 
CO-AUTOR: PRISCILLA KELLY DA SILVA BARROS (012.591.754-64) 

 
CÓDIGO: SB0279 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA HEPATOPANCREATITE 
NECROSANTE (NHP) EM CAMARÕES MARINHOS LITOPENAEUS VANNAMEI 
CULTIVADOS EM FAZENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE E A RELAÇÃO COM 
PARÂMETROS AMBIENTAIS 
ALUNO: KELIANE GOMES RIBEIRO (058.588.734-99) 
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67) 
CO-AUTOR: MARIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA (012.123.424-02) 
CO-AUTOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67) 

 
CÓDIGO: SB0281 
TÍTULO: AVALIAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DOS ESTADOS DE 
AGREGAÇÃO DA ANFOTERICINA B MICELAR OBTIDA POR AQUECIMENTO 
CONTROLADO 
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: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (010.313.554-56) 
CO-AUTOR: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA (014.198.864-95) 
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CÓDIGO: SB0284 
TÍTULO: AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SOB A ÓTICA DA PESSOA COM 
DEFICIENCIA 
ALUNO: JULIANA FERNANDES DE SOUZA (065.162.794-03) 
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (554.356.104-00) 
CO-AUTOR: FLAVIO SANTOS DA SILVA (068.336.234-81) 
CO-AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66) 
CO-AUTOR: MURILLO JALES LINS DE LIRA (013.990.004-70) 

 
CÓDIGO: SB0286 
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL EM NATAL 
ALUNO: JOAO VICENTE SOARES MARTINS (056.617.374-32) 
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (430.066.987-20) 
CO-AUTOR: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (627.590.517-49) 

 
CÓDIGO: SB0291 
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL E HORMONAL DE MACHOS 
ADULTOS DE SAGÜI, CALLITHRIX JACCHUS, A VISÃO DE FILHOTES RECÉM-
NASCIDOS NÃO APARENTADOS. 
ALUNO: ANA KAROLINA DOS SANTOS (009.500.364-98) 
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (378.475.384-15) 
CO-AUTOR: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA (028.256.284-25) 

 
CÓDIGO: SB0292 
TÍTULO: CORPOREIDADE E TRANSCENDÊNCIA: EDUCAR PARA O ENCONTRO 
COM O OUTRO 
ALUNO: MICHELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA (075.827.084-40) 
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (188.226.654-49) 

 
CÓDIGO: SB0296 
TÍTULO: ESTUDO IN VITRO DA INFLUÊNCIA DO CAMPO MAGNÉTICO SOBRE 
A PERMEAÇÃO TRANSDÉRMICA DE FÁRMACOS 
ALUNO: THALES RENAN FERREIRA PONTES (079.237.014-74) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 
CO-AUTOR: ERICA LIRA DA SILVA (057.384.614-60) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28) 

 
CÓDIGO: SB0298 
TÍTULO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SOB O OLHAR MASCULINO 
ALUNO: DANYELLE LEONETTE ARAUJO DOS SANTOS (055.529.944-93) 
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (123.895.954-72) 
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CÓDIGO: SB0299 
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E MICROBIOLÓGICA DAS CONDIÇÕES DE 
SAÚDE BUCAL DOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL – RN. 
ALUNO: HYLARINA MONTENEGRO DINIZ SILVA (057.787.564-70) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (398.172.704-59) 
CO-AUTOR: KELITA SARA BEZERRA FRANCO (057.226.654-52) 
CO-AUTOR: MARIANA GUIMARAES DINIZ (048.341.404-23) 

 
CÓDIGO: SB0300 
TÍTULO: PUBLICIDADE DE ALIMENTO ATRAVÉS DE RÁDIO E TELEVISÃO: 
ELEVADO RISCO SANITÁRIO EM INADEQUADAS ALEGAÇÕES TERAPÊUTICAS. 
ALUNO: FABIO RESENDE DE ARAUJO (062.105.054-73) 
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (139.084.644-
04) 
CO-AUTOR: CLAUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (073.507.954-40) 
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (027.143.199-71) 
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25) 

 
CÓDIGO: SB0303 
TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE DO ÓLEO DE COPAIBA: ESTUDO DE PRÉ-
FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMULSIONADOS 
ALUNO: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JUNIOR (061.096.714-28) 
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70) 

 
CÓDIGO: SB0304 
TÍTULO: TRABALHADORES E SEU TRABALHO: QUANDO A BANALIZAÇÃO 
DOS PROBLEMAS REPERCUTE NA SAÚDE DE TODOS 
ALUNO: MITSI SILVA MOISES (057.076.204-94) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 
CO-AUTOR: NEYLA IVANETE GOMES DE FARIAS ALVES BILA (308.084.644-34) 
CO-AUTOR: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85) 

 
CÓDIGO: SB0305 
TÍTULO: ESTUDO HISTOMÉTRICO E BIOQUÍMICO DE ÓRGÃOS ÓSSEOS 
CULTIVADOS COM VITAMINA D 
ALUNO: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (007.433.874-90) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 
CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (069.656.774-14) 
CO-AUTOR: SERGIO ADRIANE BEZERRA DE MOURA (663.989.084-49) 
CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04) 

 
CÓDIGO: SB0312 
TÍTULO: POLIMORFISMOS FUNCIONAIS NOS GENES DE 
METALOPROTEINASES DE MATRIZ EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 
ALUNO: LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE (052.158.194-08) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 
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CÓDIGO: SB0313 
TÍTULO: TESTES DE ESPALHABILIDADE DE FORMULAÇÕES 
FOTOPROTETORAS CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO 
ALUNO: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA (014.198.864-95) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: KAROLYNE DOS SANTOS SILVA (050.959.094-21) 
CO-AUTOR: LEONARDO MEDEIROS DE QUADROS BARBOSA (837.507.544-20) 
CO-AUTOR: LUCIANA LOFFREDO SURMAN (269.034.128-08) 

 
CÓDIGO: SB0315 
TÍTULO: ÍNDICE DE CONICIDADE EM ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO 
PNAE DE DOIS DISTRITOS SANITÁRIOS DA CIDADE DO NATAL-RN 
ALUNO: MARCELA PINHEIRO MARQUES (065.490.594-02) 
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD 
(175.476.444-49) 
CO-AUTOR: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (069.085.084-04) 
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34) 

 
CÓDIGO: SB0317 
TÍTULO: INFECÇÃO HOSPITALAR ASSOCIADO AO USO DE CATÉTER 
VASCULAR E A QUEBRA DE PROTOCOLOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
NA UTI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE NATAL-RN 
ALUNO: THALYNE YURI ARAUJO FARIAS (050.736.994-75) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: ANALUCIA FILGUEIRA GOUVEIA BARRETO (242.424.704-87) 
CO-AUTOR: ISABELLE KATHERINNE FERNANDES COSTA (066.058.834-03) 
CO-AUTOR: QUINIDIA LUCIA DUARTE DE ALMEIDA QUITHE DE 
VASCONCELOS (069.296.954-32) 

 
CÓDIGO: SB0319 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE FORMULAÇÕES CONTENDO 
ANFOTERICINA B EM CAMUNDONGOS DO TIPO BALB/C FRENTE À INFECÇÃO 
POR CANDIDA PARAPSILOSIS 
ALUNO: LAURA DA FONSECA FERREIRA (067.103.944-09) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(916.167.541-87) 
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68) 
CO-AUTOR: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (068.208.304-67) 

 
CÓDIGO: SB0321 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA ESTUDOS ACERCA DA 
PERMEAÇÃO DE FÁRMACOS EM MEMBRANAS BIOLÓGICAS 
ALUNO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28) 
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PESSOA CAPISTRANO (108.768.394-72) 
CO-AUTOR: SILLAS SAMYR SILVEIRA DE MOURA (071.703.084-95) 
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CÓDIGO: SB0323 
TÍTULO: COMPORTAMENTO INGESTIVO DE OVINOS ALIMENTADOS COM 
DIFERENTES NÍVEIS DE SILAGEM DE GIRASSOL EM SUBSTITUIÇÃO A 
SILAGEM DE SORGO 
ALUNO: AUREA YELLENA DA SILVA GALVAO (051.746.574-41) 
ORIENTADOR: ANDRE FERNANDES DA FONSECA TINOCO (916.413.734-15) 
CO-AUTOR: ADELÍLIAN BARACHO RIBEIRO (012.607.024-56) 
CO-AUTOR: KATIUSCIA AZEVEDO BEZERRA (011.673.374-84) 
CO-AUTOR: RENAN FAGUNDES DE MELO SILVEIRA (060.469.504-73) 

 
CÓDIGO: SB0324 
TÍTULO: EFEITO DA INGESTÃO DE CARBOIDRATOS COMPLEXOS EM 
MARCADORES DE RESPOSTA A ESTRESSE E RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
ALUNO: PAULO RICARDO PORFIRIO DO NASCIMENTO (069.030.114-63) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13) 
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 
CO-AUTOR: PAULO LEONARDO ARAUJO DE GOIS MORAIS (066.871.464-67) 

 
CÓDIGO: SB0327 
TÍTULO: AVALIAÇÃO GERAL DA SANIDADE DO CAMARÃO MARINHO, 
LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADO NA REGIÃO DE 
GUARAÍRA (RN). 
ALUNO: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (012.044.234-58) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (069.060.054-21) 
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA (079.318.794-06) 
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (067.650.104-40) 

 
CÓDIGO: SB0328 
TÍTULO: AVALIAÇÃO GERAL DA SANIDADE DO CAMARÃO MARINHO, 
LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADO NA REGIÃO DO RIO 
POTENGI (RN). 
ALUNO: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (074.950.264-99) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA (079.318.794-06) 
CO-AUTOR: MARLISSON PAULO PINHEIRO DA SILVA (089.214.314-58) 
CO-AUTOR: STELLA ALYNY DE AQUINO COSTA (095.119.514-08) 

 
CÓDIGO: SB0330 
TÍTULO: ANÁLISE DO POLIMORFISMO 141A/G DO GENE APE2 EM PACIENTES 
COM MENINGITE. 
ALUNO: LUIZA FERREIRA DE ARAUJO (047.889.284-50) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: FABRICIA LIMA FONTES (057.529.674-73) 
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (009.697.174-66) 
CO-AUTOR: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (046.731.014-99) 
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CÓDIGO: SB0335 
TÍTULO: CORPOREIDADE E LUDICIDADE: SABERES NECESSÁRIOS PARA 
IMPULSIONAR VIVÊNCIAS ESPORTIVAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS. 
ALUNO: OSMAR BATISTA DE AMORIM JÚNIOR (075.456.414-26) 
ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91) 

 
CÓDIGO: SB0336 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA ELÉTRICA 
INCLINADA SOBRE A VARIABILIDADE E ESTABILIDADE DA MARCHA DE 
CRIANÇAS PORTADORAS DE SINDROME DE DOWN 
ALUNO: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (061.546.254-56) 
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (840.911.934-04) 
CO-AUTOR: THAYSE DE LUCENA E MOURA (010.523.054-58) 

 
CÓDIGO: SB0339 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATASES EXTRAÍDAS DE 
CABEÇAS DE CAMARÕES QUE APRESENTAM ATIVIDADE DEGRADATIVA 
SOBRE FUCANAS 
ALUNO: DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA FERNANDES (072.400.794-65) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58) 
CO-AUTOR: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA (014.281.584-56) 

 
CÓDIGO: SB0340 
TÍTULO: LECTINA DO FUNGO CLAVARIA CRISTATA: PURIFICAÇÃO, 
CARACTERIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DE MACRÓFAGOS IN VITRO 
ALUNO: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO (068.631.604-55) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 
CO-AUTOR: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (055.993.104-26) 
CO-AUTOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20) 

 
CÓDIGO: SB0341 
TÍTULO: ESTRUTURA E DEFORMIDADES DE CHIRONOMIDAE NO RIO 
PIRANHAS AÇU. 
ALUNO: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31) 
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (049.860.334-25) 
CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80) 

 
CÓDIGO: SB0344 
TÍTULO: INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE 
BOVINOS LEITEIROS 
ALUNO: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: FERNANDO VIANA NOBRE (004.317.024-20) 
CO-AUTOR: LORENA CUNHA MOTA (048.780.234-90) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
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CÓDIGO: SB0345 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA AQUÁTICA DO RIO DOCE, 
EXTREMOZ (RN, BRASIL) 
ALUNO: IVANA LORENA DE OLIVEIRA NICACIO (068.600.414-04) 
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31) 

 
CÓDIGO: SB0349 
TÍTULO: ANÁLISE PRESUNTIVA DA SANIDADE DA TILÁPIA DO NILO 
(OREOCHROMIS NILOTICUS) NO ASSENTAMENTO ARACATI- RN 
ALUNO: ANA RITA TEIXEIRA FERNANDES (066.209.844-79) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: TIAGO PEREIRA (037.785.086-10) 

 
CÓDIGO: SB0352 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA 
LIODISPONIBILIDADE DE PRODUTO FITOTERÁPICO 
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) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 

 
CÓDIGO: SB0353 
TÍTULO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À ENXAQUECA NA 
POPULAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFRN, EM 2008. 
ALUNO: ANA LUISA CHAVES DE OLIVEIRA (009.904.584-23) 
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (430.066.987-20) 
CO-AUTOR: ERIKA GABRIELLE PINHEIRO XIMENES (055.731.864-50) 
CO-AUTOR: SAMARA CAMILO DE OLIVEIRA (058.464.504-07) 
CO-AUTOR: THIAGO CARLOS BEZERRIL DE OLIVEIRA (068.871.054-97) 

 
CÓDIGO: SB0356 
TÍTULO: PARTICULARIDADES ESTRUTURAIS DO HEPARAM SULFATO 
PURIFICADO DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI 
ALUNO: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO (069.869.134-27) 
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (452.758.314-04) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES GABRIEL FERREIRA 
(000.616.434-08) 
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 
CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20) 

 
CÓDIGO: SB0357 
TÍTULO: COLONIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
ALUNO: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 
CO-AUTOR: JANNYCE GUEDES DA COSTA (056.888.434-54) 
CO-AUTOR: PEDRO RAUEL CÂNDIDO DOMINGOS (065.209.084-28) 
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CÓDIGO: SB0358 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS DA FAMÍLIA MARASMIACEAE 
(BASIDIOMYCOTA) EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E CAATINGA NO RIO 
GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: JADSON JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (011.340.584-70) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20) 

 
CÓDIGO: SB0360 
TÍTULO: HANSENÍASE: ENFOCANDO O AUTO CUIDADO A USUÁRIOS DO 
HOSPITAL GISELDA TRIGRUEIRO-RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: VIVIANNE RAFAELLE CORREIA DOS SANTOS (055.377.254-60) 
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72) 

 
CÓDIGO: SB0363 
TÍTULO: DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS PARA A DISSEMINAÇÃO DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA ENFERMAGEM: PESQUISANDO A 
LITERATURA - PREPARO PARA A PESQUISA AÇÃO EM UM DISTRITO 
SANITÁRIO DE SAÚDE DA SMS EM NATAL, RN. 
ALUNO: MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA (069.135.144-92) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

 
CÓDIGO: SB0365 
TÍTULO: ANÁLISE GERMINATIVA FEMININAS DE TILÁPIA DO NILO 
(OREOCHROMIS NILOTICUS L.) 
ALUNO: SAMANTHA CHUNG (057.933.324-80) 
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91) 
CO-AUTOR: ALINE DA COSTA BOMFIM (086.298.024-05) 
CO-AUTOR: DIVANA ELIVA OLIVEIRA ALVES (055.336.804-46) 
CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA (671.964.034-
87) 

 
CÓDIGO: SB0367 
TÍTULO: EFEITOS DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE CUTÂNEA E 
TEMPERATURA RETAL EM VACAS MESTIÇAS CRIADAS EM REGIÕES 
LITORÂNEAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: LARISSA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA (014.015.534-19) 
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (051.956.018-36) 
CO-AUTOR: JOAO CORCINO BARBOSA NETO (050.983.764-67) 
CO-AUTOR: THALITA POLYANA MONTEIRO ARAUJO (056.549.144-05) 
CO-AUTOR: THIAGO FELIPE DE MEDEIROS TRINDADE (066.699.904-05) 

 
CÓDIGO: SB0368 
TÍTULO: SINDROME PÓS-LAQUEADURA: UMA CARACTERIZAÇÃO DA 
PATOLOGIA BASEADA NA LITERATURA NACIONAL 
ALUNO: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31) 
ORIENTADOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 
CO-AUTOR: CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (011.713.224-10) 
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-
80) 
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CÓDIGO: SB0369 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MANDIOCA NA CULINÁRIA ACARIENSE 
ALUNO: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO (083.827.884-16) 
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 
CO-AUTOR: CAMILA VANESSA DA SILVA MOREIRA (078.167.484-00) 
CO-AUTOR: DIÔGO VALE (084.187.524-32) 
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07) 

 
CÓDIGO: SB0371 
TÍTULO: LEVANTAMETO E ESTUDO TAXONÔMICO DAS ESPÉCIES DE 
FABACEAE (LEGUMINOSAE) OCORRENTES NA RPPN STOESSEL DE BRITTO, 
JUCURUTU, RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JANES LUCAS DA COSTA LIMA (086.141.774-70) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 

 
CÓDIGO: SB0372 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
NO CONTEXTO HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA. 
ALUNO: JULIANA MEDEIROS BATISTA (052.816.684-04) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 

 
CÓDIGO: SB0373 
TÍTULO: ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO RIO GRANDE DO 
NORTE: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 
ALUNO: EDINARA TARGINO DE MELO (013.589.134-55) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS GERALDI 
(024.529.684-04) 
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES (301.190.814-15) 

 
CÓDIGO: SB0379 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ANTIMICROBIANO “OSAMET SHRIMP” PARA O 
CONTROLE DE NHP EM CULTIVO DE CAMARÕES PENAEÍDEOS. 
ALUNO: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA (079.318.794-06) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (069.060.054-21) 
CO-AUTOR: IZADORA RAIANNY DA SILVA PERES (086.572.514-42) 
CO-AUTOR: MAGNO HUDSON DA COSTA GOMES (072.860.624-09) 

 
CÓDIGO: SB0380 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ANTIMICROBIANO “OSAMET SHRIMP” PARA O 
CONTROLE DE VIBRIOSES EM CULTIVO DE CAMARÕES PENAEÍDEOS. 
ALUNO: MICHELLY REIS DE LIMA (067.650.104-40) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (012.044.234-58) 
CO-AUTOR: PATRICIA MADRUGA DOS SANTOS (055.484.664-02) 
CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (074.950.264-99) 
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CÓDIGO: SB0383 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA MEGADOSE (200000 UI) DE RETINIL PALMITATO, 
ADMINISTRADO NO PÓS PARTO, SOBRE OS NÍVEIS DE IGA NO COLOSTRO DE 
24 E 48 HORAS 
ALUNO: ANA PAULA DIAS INOCENCIO (061.019.114-46) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINE PEREZ MEDEIROS (009.847.574-65) 
CO-AUTOR: LAHYANA RAFAELLA DE FREITAS CUNHA (052.063.354-79) 

 
CÓDIGO: SB0384 
TÍTULO: PROSPECÇÃO DE BIOPOLIMEROS SULFATADOS DE ALGAS 
MARINHAS COM ATIVIDADE ANTICOAGULANTE 
ALUNO: DAYANNE LOPES GOMES (065.046.384-62) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (051.161.584-11) 
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46) 
CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (021.340.034-05) 

 
CÓDIGO: SB0385 
TÍTULO: ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DA HEPARINA CÚPRICA E SEU EFEITO 
NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS TUMORAIS HUMANAS. 
ALUNO: DEBORAH RAMOS CARDOSO BANDEIRA (014.500.604-20) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20) 
CO-AUTOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA (829.103.834-15) 
CO-AUTOR: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (069.498.214-84) 
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (048.693.954-52) 

 
CÓDIGO: SB0387 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SANIDADE DA TILÁPIA-DO-NILO (OREOCHROMIS 
NILOTICUS), CULTIVADA EM VIVEIROS ESCAVADOS NA REGIÃO DO MATO 
GRANDE (RN). 
ALUNO: TIAGO PEREIRA (037.785.086-10) 
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04) 
CO-AUTOR: ANA RITA TEIXEIRA FERNANDES (066.209.844-79) 
CO-AUTOR: ERIC FERREIRA DA SILVA (090.240.334-62) 
CO-AUTOR: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (051.702.364-41) 

 
CÓDIGO: SB0389 
TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE DE EMULSÕES À BASE DE ÓLEO DE 
GERGELIM. 
ALUNO: KAREN CYBELLE DE HOLANDA SILVA (061.039.724-93) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ALEXANDRINO JÚNIOR (043.682.014-50) 
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70) 
CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52) 
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CÓDIGO: SB0391 
TÍTULO: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE LEITE BOVINO DE ANIMAIS COM 
MASTITE SUBCLÍNICA OBTIDO EM PROPRIEDADES DA GRANDE NATAL. 
ALUNO: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA 
(059.028.273-53) 
CO-AUTOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (407.136.364-91) 
CO-AUTOR: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01) 

 
CÓDIGO: SB0394 
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
ALUNO: JOAQUIM MAFALDO DE OLIVEIRA NETO (052.361.654-66) 
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (230.421.094-53) 

 
CÓDIGO: SB0395 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL ATRAVÉS DO TESTE DA 
CAMINHADA DOS SEIS MINUTOS EM OBESOS GRAUS III E IV 
ALUNO: LAIZE PESSOA LEITE DE BRITTO CASTRO (009.867.934-18) 
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (444.560.424-00) 

 
CÓDIGO: SB0396 
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DA SOMATOTIPIA DE ATLETAS 
DE ALTO RENDIMENTO DO JIU-JITSU BRASILEIRO MASCULINO ADULTO 
ALUNO: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (065.957.144-77) 
ORIENTADOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS (885.168.577-00) 
CO-AUTOR: ANNE KALYNNE MONTEIRO DE ARAÚJO (079.880.884-59) 
CO-AUTOR: MARCIO FELIPE LOPES ELIAS (014.236.464-95) 
CO-AUTOR: PABLO YURI LEMOS ARAGAO (069.562.744-93) 

 
CÓDIGO: SB0401 
TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE DE FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS 
EM FARMÁCIAS COMERCIAIS DE NATAL. 
ALUNO: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60) 
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 

 
CÓDIGO: SB0407 
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE DIAGRAMAS DE FASES PSEUDOTERNÁRIO 
DE ÓLEO DE COPAÍBA/TWEEN 20/ PHOSPHOLIPON 100H E ÁGUA 
ALUNO: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JUNIOR (061.096.714-28) 
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70) 
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CÓDIGO: SB0412 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
DEPENDENTES 
ALUNO: RODOLPH VINICIUS SIQUEIRA PESSOA (057.610.904-57) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: AMINNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA (068.827.774-89) 
CO-AUTOR: DALIANE DEBORAH NEGREIROS DA SILVA (064.607.874-76) 
CO-AUTOR: LUCIANA ARAUJO DOS REIS (000.156.935-03) 

 
CÓDIGO: SB0413 
TÍTULO: HISTÓRIA DAS IDÉIAS SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UFRN: A 
CONSTRUÇÃO DE UM ARQUIVO 
ALUNO: MOALDECIR FREIRE DOMINGOS JUNIOR (058.495.244-95) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (522.718.114-49) 

 
CÓDIGO: SB0415 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV 
ALUNO: LIVIA SEMELE CAMARA BALDUINO (060.368.864-03) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: DANIELE VIEIRA (008.008.974-71) 
CO-AUTOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54) 

 
CÓDIGO: SB0421 
TÍTULO: FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM ESCOLARES DO SEXO 
MASCULINO DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DA CIDADE DO NATAL-RN 
ALUNO: CLEIDSON ALEX CAMPELO ARAUJO (052.425.984-41) 
ORIENTADOR: ROMILSON DE LIMA NUNES (143.854.734-04) 
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13) 
CO-AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (065.957.144-77) 

 
CÓDIGO: SB0422 
TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DE TZDS NA DIFERENCIAÇÃO OSTEBLÁSTICA 
DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 
ALUNO: ANA PAULA COSTA DE PONTES (064.067.014-88) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 

 
CÓDIGO: SB0424 
TÍTULO: ESTABILIDADE DA AMPICILINA EM PH ÁCIDO APÓS 
ENCAPSULAMENTO EM MICROESFERA DE QUITOSANA 
ALUNO: JANAINA DA SILVA GOES (065.209.894-01) 
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04) 
CO-AUTOR: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO (051.912.984-97) 
CO-AUTOR: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (012.955.474-06) 
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CÓDIGO: SB0426 
TÍTULO: MOSQUITOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ NO RIO GRANDE 
DO NORTE: HAEMAGOGUS E AEDES AEGYPTI EM ÁREA DE CAATINGA 
PRESERVADA 
ALUNO: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34) 
CO-AUTOR: KATRINE BEZERRA CAVALCANTI (047.542.864-13) 
CO-AUTOR: THIAGO BRUNO DE ARAUJO (077.625.494-47) 
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 

 
CÓDIGO: SB0433 
TÍTULO: AVALIAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL DA CEREUS JAMACARU 
EM RATOS 
ALUNO: FERNANDO MARLISSON DE QUEIROZ (055.956.384-19) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (030.650.396-48) 
CO-AUTOR: DEBORAH MUNIQUE NOGUEIRA DE SOUSA (061.331.234-19) 
CO-AUTOR: PAULO RICARDO SILVA PEREIRA (076.112.524-88) 
CO-AUTOR: RAFAELLA NAYARA ANDRADE MARINHO (061.202.444-09) 

 
CÓDIGO: SB0436 
TÍTULO: PROSPECÇÃO DE NOVOS GENES COM POTENCIAL 
BIOTECNOLÓGICO 
ALUNO: LARISSA AZEVEDO DE MEDEIROS (070.249.154-39) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: DELANNE CRISTINA SOUZA DE SENA (009.054.174-02) 
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA BARRETO DA SILVA (034.456.554-80) 

 
CÓDIGO: SB0438 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PIRANHAS-AÇU/RN 
SEGUNDO O ÍNDICE BIÓTICO BMWP’ 
ALUNO: ISABEL MEDEIROS DOS SANTOS (009.783.364-96) 
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15) 
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (049.860.334-25) 
CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80) 
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31) 

 
CÓDIGO: SB0439 
TÍTULO: UMA VISÃO MÉDICA: A INFLUÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO 
MUNICÍPIO DE NATAL NO PERÍODO ENTRE 2004 A 2007 
ALUNO: DEBORAH CACHINA DE CARVALHO (014.069.804-39) 
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (242.621.534-87) 
CO-AUTOR: BRUNA SOARES SERAFIM (011.731.374-24) 
CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO (014.192.444-69) 
CO-AUTOR: DAVI ARAGAO ALVES DA COSTA (004.759.033-58) 
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CÓDIGO: SB0440 
TÍTULO: PERFIL DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA TRILHAS 
POTIGUARES NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA 
ALUNO: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (014.509.164-30) 
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (932.614.384-87) 
CO-AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE SOUZA (065.162.794-03) 

 
CÓDIGO: SB0445 
TÍTULO: CUIDADOS PRESTADOS DURANTE A ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL 
EM PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA -NATAL/RN 
ALUNO: MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS (065.841.344-90) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 

 
CÓDIGO: SB0447 
TÍTULO: EFEITO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOBRE O SONO EM 
ADOLESCENTES NO PRÉ-VESTIBULAR 
ALUNO: FERNANDA FERNANDES KOLODIUK (071.237.884-78) 
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (619.036.804-25) 
CO-AUTOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (875.911.894-68) 

 
CÓDIGO: SB0449 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE TÉRMITAS DA FLONA DE AÇU, 
RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
ALUNO: RODRIGO AUGUSTO BELLEZONI (295.690.908-80) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34) 

 
CÓDIGO: SB0452 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES SALINIDADES NO COMPORTAMENTO 
DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931). 
ALUNO: FERNANDA LOURENCO DA SILVA (065.897.894-28) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (094.539.974-04) 
CO-AUTOR: PATRICIA PEREIRA DE LIMA (024.471.814-85) 

 
CÓDIGO: SB0455 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DO FUNGO PICHIA ANOMALA EM PACIENTES 
PEDIÁTRICOS INTERNADOS NO HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES, NATAL 
– RN (2006-2007) 
ALUNO: RENATO MELO TORRES (065.553.534-90) 
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00) 
CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26) 
CO-AUTOR: TRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA (050.394.924-80) 

 
CÓDIGO: SB0459 
TÍTULO: RUBIACEAE JUSS. OCORRENTES NO PARQUE DA CIDADE DOM 
NIVALDO MONTE, NATAL – RN, BRASIL 
ALUNO: AMARILYS DANTAS BEZERRA (064.783.434-05) 
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91) 
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CÓDIGO: SB0460 
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE 
ACIDENTES COM ESCORPIÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: JULIANA LUZ RODRIGUES (068.961.014-90) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: DIEGO DANTAS ALMEIDA (064.939.514-02) 
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES (301.190.814-15) 
CO-AUTOR: RÔMULO CAMILLE FERNANDES COSTA (052.077.304-79) 

 
CÓDIGO: SB0465 
TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS DOS ACIDENTES COM 
SERPENTES DOS GÊNEROS BOTHROPS E CROTALUS NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
ALUNO: YAMARA ARRUDA SILVA DE MENEZES (067.469.464-36) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: JOSÉ ROBERTO FREIRE OLIVEIRA (261.452.784-04) 
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES (301.190.814-15) 
CO-AUTOR: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (013.863.564-17) 

 
CÓDIGO: SB0467 
TÍTULO: CAPACIDADE FUNCIONAL, FORÇA MUSCULAR E EQUILÍBRIO EM 
IDOSAS HIPERTENSAS 
ALUNO: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 

 
CÓDIGO: SB0468 
TÍTULO: PROLIFERAÇÃO CELULAR E FATORES DE REABSORÇÃO ÓSSEA EM 
LESÕES CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES E LESÕES PERIFÉRICAS DE 
CÉLULAS GIGANTES 
ALUNO: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA (062.308.444-94) 
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (323.816.114-87) 

 
CÓDIGO: SB0470 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VITAMINA B6 COMO TERAPIA NA REDUÇÃO DE 
DANOS CEREBRAIS ATRAVÉS DA EXPRESSÃO DE GENES REPARO, MORTE 
CELULAR E INFLAMAÇÃO EM MENINGITE BACTERIANA EXPERIMENTAL 
ALUNO: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA (076.619.654-29) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: JULIANA ALVES BRANDAO (013.826.454-65) 
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (061.505.374-20) 
CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (012.545.014-10) 

 
CÓDIGO: SB0472 
TÍTULO: ASPECTOS ESTRUTURAIS DE UMA HEPARINA DE CRUSTÁCEO COM 
REDUZIDO EFEITOANTI-HEMOSTÁTICO 
ALUNO: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (069.498.214-84) 
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20) 
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (050.596.284-50) 
CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO (069.869.134-27) 
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17) 
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CÓDIGO: SB0477 
TÍTULO: ANÁLISE DO SNP -308G/A DO GENE TNFα EM PACIENTES COM 
MENINGITE. 
ALUNO: FABRICIA LIMA FONTES (057.529.674-73) 
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (009.697.174-66) 
CO-AUTOR: LUIZA FERREIRA DE ARAUJO (047.889.284-50) 
CO-AUTOR: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (046.731.014-99) 

 
CÓDIGO: SB0481 
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO RESIDUO DE BISCOITO PARA A 
UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL. 
ALUNO: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: DIEGO AUGUSTO NOVO DE HOLANDA (010.719.664-64) 
CO-AUTOR: FLAUBERT HIGOR CAMARA DE SOUZA (068.188.514-95) 
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80) 

 
CÓDIGO: SB0483 
TÍTULO: FONTES ALIMENTARES DE LARVAS DE SIALIDAE (INSECTA: 
MEGALOPTERA) NO IGARAPÉ BARRO BRANCO, RESERVA FLORESTAL 
ADOLPHO DUCKE, MANAUS, AM 
ALUNO: FERNANDA HELENA BOSCO DE MIRANDA (060.834.594-60) 
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89) 
CO-AUTOR: NEUSA HAMADA (056.948.438-35) 

 
CÓDIGO: SB0484 
TÍTULO: ASSIMETRIA NOS DENTES DO ÁPICE DO OVIPOSITOR EM ESPÉCIES E 
HÍBRIDOS DO COMPLEXO ANASTREPHA FRATERCULUS (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE). 
ALUNO: ALICE DE CASTRO CANELA (047.112.054-54) 
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (155.635.704-44) 
CO-AUTOR: MILSON BEZERRA DE GOUVEIA (074.183.534-72) 
CO-AUTOR: TALLES TACITO DE CASTRO SILVA (064.272.024-05) 

 
CÓDIGO: SB0485 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FARMACOLÓGICO DE EXTRATOS DE 
PLANTAS E DERIVADOS UTILIZANDO O MODELO DE MALÁRIA MURINA 
ALUNO: LIS TAVARES COELHO LOBO (010.197.233-43) 
ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO (596.263.054-87) 

 
CÓDIGO: SB0486 
TÍTULO: DIFERENCIAÇÃO DE CASTAS EM LABIOTERMES LABRALIS 
(ISOPTERA, TERMITIDAE) 
ALUNO: HEITOR BRUNO DE ARAUJO SOUZA (057.436.614-80) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34) 
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CÓDIGO: SB0488 
TÍTULO: ATIVIDADE DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES EM FOLHAS DE PLANTAS 
DE FEIJÃO CAUPI [VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP.] SUBMETIDAS AO 
ESTRESSE HÍDRICO 
ALUNO: IVANICE BEZERRA DA SILVA (065.649.234-14) 
ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA (793.320.213-68) 

 
CÓDIGO: SB0491 
TÍTULO: CÁRIE OCLUSAL DENTINÁRIA SUBMETIDOS A TRATAMENTO NÃO 
INVASIVO : UMA AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE 
ALUNO: RAFAELLY DOMINGOS CAMPOS DE SOUZA (068.744.654-65) 
ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO PINHEIRO (664.279.834-15) 
CO-AUTOR: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES (061.401.074-82) 
CO-AUTOR: PRYSCYLA PASCALLY TARGINO ARAUJO (013.592.514-21) 

 
CÓDIGO: SB0493 
TÍTULO: ANÁLISE MORFOQUANTITATIVA DOS NEURÔNIOS COLINÉRGICOS 
DO PLEXO MIOENTÉRICO JEJUNAL DE RATOS DURANTE O 
ENVELHECIMENTO TRATADOS COM DIETAS COM DIFERENTES NÍVEIS 
CALÓRICOS 
ALUNO: ANY KELLY GOMES DE LIMA (362.877.868-92) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09) 

 
CÓDIGO: SB0496 
TÍTULO: SAUDE BUCAL DE IMIGRANTES PORTUGUESES: UMA ABORDAGEM 
PSICOSSOCIAL 
ALUNO: LUCYANA DA SILVA RAMALHO (069.005.794-69) 
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES (155.900.974-87) 

 
CÓDIGO: SB0497 
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS E 
REMUNERADOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM NA FORÇA DE 
TRABALHO EM UM HOSPITAL DE ENSINO. 
ALUNO: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (060.546.274-73) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 
CO-AUTOR: JONAS SAMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (035.926.444-16) 

 
CÓDIGO: SB0498 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL IMUNOMODULADOR DA HEPARINA 
SOBRE POPULAÇÕES CELULARES EM MODELO DE PERITONITE AGUDA 
ALUNO: FERNANDA MARQUES DE AZEVEDO (061.698.464-29) 
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: DEBORAH RAMOS CARDOSO BANDEIRA (014.500.604-20) 
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CÓDIGO: SB0499 
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO CAMARÃO LITOPENAEUS 
VANNAMEI (COM E SEM EXOESQUELETO) DURANTE O PERÍODO DE 
ARMAZENAMENTO 
ALUNO: CAMILA DE CARVALHO GOMES (012.203.794-41) 
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES 
DAMASCENO (876.586.744-00) 

 
CÓDIGO: SB0500 
TÍTULO: PREJUÍZOS ÀS MEMÓRIAS EPISÓDICA E OPERACIONAL INDUZIDOS 
PELO TRATAMENTO CRÔNICO COM ETANOL EM RATAS ADOLESCENTES 
ALUNO: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES (065.391.624-80) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-
31) 
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62) 
CO-AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO (046.084.924-70) 

 
CÓDIGO: SB0501 
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES NA VELOCIDADE DE 
MARCHA E FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 
ALUNO: LOUISE MACEDO DE ARAUJO (047.632.234-02) 
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (932.614.384-87) 
CO-AUTOR: BRUNA SILVA OLIVEIRA (057.297.104-45) 

 
CÓDIGO: SB0503 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO FOLHA/CAULE (F/C) DO CAPIM 
BRACHIARIA BRIZANTHA CULTIVAR MG5 SUBMETIDO A TRÊS CORTES 
ALEATÓRIOS 
ALUNO: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO (068.535.624-88) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: CARLA LAILANE DIAS DE LIMA (061.266.044-31) 
CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES (068.675.484-07) 
CO-AUTOR: SAMANTHA CHUNG (057.933.324-80) 

 
CÓDIGO: SB0504 
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO JUAZEIRO (ZIZYPHUS JOAZEIRO 
MART. ) PARA A UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL. 
ALUNO: CARINA MONICA FRASAO DE VASCONCELOS (074.868.294-52) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80) 
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40) 
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CÓDIGO: SB0505 
TÍTULO: EFEITOS METABÓLICOS DA INGESTÃO DE CARBOIDRATOS 
COMPLEXOS ASSOCIADA A TREINAMENTO FÍSICO EM RATOS WISTAR COM 
SOBREPESO. 
ALUNO: PAULA ANGELA D'OLIVEIRA ARAUJO (076.367.624-12) 
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90) 
CO-AUTOR: FRANCELIUSA DELYS DE OLIVEIRA (069.772.954-06) 
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 

 
CÓDIGO: SB0508 
TÍTULO: CLADÓCERO CERIODAPHNIA DUBIA UTILIZADO NO 
BIOMONITORAMENTO DE CIANOTOXINAS NO RESERVATÓRIO 
GARGALHEIRAS (RN) 
ALUNO: LEIDE AMARA PEREIRA DA SILVA (063.136.824-83) 
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06) 
CO-AUTOR: KELLIANNE PRISCILLA GOMES PEREIRA (056.195.234-54) 

 
CÓDIGO: SB0511 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA POR 
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS PARA HIDROCLOROTIAZIDA A PARTIR DE 
COMPLEXOS DE INCLUSÃO ASSOCIADAS A TRIENTANOLAMINA 
ALUNO: FERNANDO WEIBE FERREIRA DE PAIVA (068.688.214-84) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: MARIA LUIZA GOIS CAMPOS (069.005.784-97) 

 
CÓDIGO: SB0513 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA A 
FUROSEMIDA A PARTIR DE COMPLEXOS DE COMPLEXOS TERNÁRIOS POR 
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS 
ALUNO: MARIA LUIZA GOIS CAMPOS (069.005.784-97) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: FERNANDO WEIBE FERREIRA DE PAIVA (068.688.214-84) 

 
CÓDIGO: SB0517 
TÍTULO: VIOLÊNCIA NO TRABALHO: UMA AMEAÇA A SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
ALUNO: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 
CO-AUTOR: NEYLA IVANETE GOMES DE FARIAS ALVES BILA (308.084.644-34) 
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CÓDIGO: SB0522 
TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE SEMENTES DE AUXEMMA 
ONCOCALYX TAUB. (PAU-BRANCO) 
ALUNO: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: CLAUDIUS MONTE DE SENA (199.525.894-68) 
CO-AUTOR: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO (065.119.054-11) 
CO-AUTOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-70) 

 
CÓDIGO: SB0524 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE ESPÉCIES TRANSMISSORAS DE ARBOVÍRUS 
NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
ALUNO: THIAGO BRUNO DE ARAUJO (077.625.494-47) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34) 
CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37) 
CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (012.292.314-63) 
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 

 
CÓDIGO: SB0525 
TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE SEMENTES DE ERYTHINA 
VELUTINA WILD. (MULUNGU) 
ALUNO: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO (065.119.054-11) 
ORIENTADOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-
70) 
CO-AUTOR: CLAUDIUS MONTE DE SENA (199.525.894-68) 
CO-AUTOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

 
CÓDIGO: SB0529 
TÍTULO: MUNDO DO TRABALHO ATUAL E AS IMPLICAÇÕES MENTAIS PARA 
OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA: SINAIS, EMBLEMAS E 
(RE)SIGNIFICAÇÕES 
ALUNO: ISABEL NEVES DUARTE LISBOA (067.361.454-90) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 
CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (060.546.274-73) 
CO-AUTOR: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85) 

 
CÓDIGO: SB0531 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM JUNTO A 
USUÁRIOS IDOSOS FRAGILIZADOS DOMICILIADOS EM ÁREAS ADSCRITAS ÀS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO OESTE DO MUNICÍPIO DE 
NATAL, RN. 
ALUNO: ANA ANGELICA REGO DE QUEIROZ (050.398.894-45) 
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44) 
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CÓDIGO: SB0533 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CICLO VIGÍLIA-SONO NA FUNÇÃO COGNITIVA E NA 
QUALIDADE DE VIDA APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
ALUNO: DEBORA CARVALHO DE OLIVEIRA (012.531.274-17) 
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (603.366.414-00) 
CO-AUTOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87) 
CO-AUTOR: PAULA REGINA AGUIAR CAVALCANTI (039.572.124-56) 

 
CÓDIGO: SB0534 
TÍTULO: DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE SAGUIS: INFLUÊNCIA DO ALIMENTO 
ALUNO: CAROLINA SANTOS DE MIRANDA (067.686.034-69) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15) 
CO-AUTOR: AUDRA REGINA COLOMBO (315.637.238-24) 

 
CÓDIGO: SB0535 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE FISSÃO DE COLÔNIA SOBRE O 
COMPORTAMENTO EXTRA-NINHO DE OPERÁRIAS DE DINOPONERA 
QUADRICEPS 
ALUNO: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS (058.848.114-97) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15) 

 
CÓDIGO: SB0536 
TÍTULO: CENTROS VISUAIS E ÓPTICOS SUBCORTICAIS EM KERODON 
RUPESTRIS: UM ESTUDO DE TRAÇADO ANTERÓGRADO COM A SUBUNIDADE 
B DA TOXINA COLÉRICA (CTB) 
ALUNO: TWYLA BARROS DE SOUSA (068.056.324-55) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04) 
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: SB0537 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS CONCEPÇÕES ESPONTÂNEAS DE POFESSORES 
E ALUNOS REFERENTES À QUALIDADE E AO CICLO DA ÁGUA NO SEMI-
ÁRIDO. 
ALUNO: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (022.532.841-06) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-
00) 

 
CÓDIGO: SB0538 
TÍTULO: ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O ALÍVIO DA DOR DE 
PARTURIENTES PRIMÍPARAS ADULTAS NA FASE ATIVA DO TRABALHO DE 
PARTO 
ALUNO: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (049.161.704-66) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 
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CÓDIGO: SB0542 
TÍTULO: CLIMA E DENGUE NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN: AVALIAÇÃO 
BIOCLIMÁTICA COM VISTAS A TOMADA DE DECISÃO. 
ALUNO: BRUNO CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA (037.131.384-86) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 
CO-AUTOR: BRENO MEDEIROS MENEZES DE AGUIAR (082.598.264-29) 
CO-AUTOR: LUIS HENRIQUE TORQUATO COSTA (061.292.104-26) 
CO-AUTOR: THALES ALBERTO FREITAS DA PAIXÃO (090.996.044-59) 

 
CÓDIGO: SB0544 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE TÉCNICA ANALÍTICA PARA DOSEAMENTO DE 
FLAVONÓIDES TOTAIS EM KALANCHOE BRASILIENSIS 
ALUNO: GRAZIENE LOPES DE SOUZA (068.676.664-42) 
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: ALMIR GONCALVES WANDERLEY (448.077.754-72) 
CO-AUTOR: LIVIA LOPES MATOS (010.616.014-12) 
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (494.441.152-91) 

 
CÓDIGO: SB0545 
TÍTULO: DETECÇÃO DE VICILINAS NA HEMOLINFA DE LARVAS DE 
ACANTHOSCELIDES OBTECTUS. 
ALUNO: TALYTA DELFINO ROLIM DE ALBUQUERQUE (057.414.744-62) 
ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20) 

 
CÓDIGO: SB0548 
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: LUANA LIMA DE MOURA (008.872.794-73) 
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (086.149.384-20) 

 
CÓDIGO: SB0551 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE MARCADORES GENÉTICOS PARA DEFEITOS 
HIPOFISÁRIOS EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO-AUXOLÓGICO DE 
DEFICIÊNCIA ISOLADA OU COMBINADA (PAN-HIPOPITUITARISMO) DE 
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) 
ALUNO: JOANA MENDEZ DANTAS DE MIRANDA (055.463.764-22) 
ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00) 
CO-AUTOR: ALINE TEIXEIRA DA SILVA SANTOS (065.615.764-03) 
CO-AUTOR: MARINA ROMERO COSTA (025.510.084-17) 

 
CÓDIGO: SB0561 
TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA E 
QUALIDADE DE VIDA ENTRE USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL DUPLA E 
SOBREDENTADURAS IMPLANTOSUPORTADAS COM ANTAGONISTA PRÓTESE 
TOTAL CONVENCIONAL. 
ALUNO: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (013.594.494-50) 
ORIENTADOR: ADRIANA DA FONTE PORTO CARREIRO (899.544.914-49) 
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CÓDIGO: SB0562 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E NÍVEL DE ANSIEDADE EM 
PACIENTES COM DIFERENTES NÍVEIS DE DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR 
ALUNO: RACHEL GOMES CARDOSO (044.915.084-45) 
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA (007.948.534-04) 

 
CÓDIGO: SB0564 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA A 
TRIANCINOLONA A PARTIR DE COMPLEXOS TERNÁRIOS 
ALUNO: GEORGE DARLOS DE ARAUJO AQUINO (051.672.444-47) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72) 
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: ROBERTA TALITA STOPILHA (058.217.594-12) 

 
CÓDIGO: SB0565 
TÍTULO: PARASITAS INTESTINAIS EM GESTANTES ADOLESCENTES 
ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO. 
ALUNO: LILIAN KALINE MARTIN SOUSA (055.204.124-64) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72) 
CO-AUTOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 
CO-AUTOR: MILENA THAISA FIGUEIREDO DE ARAUJO (013.057.684-00) 

 
CÓDIGO: SB0572 
TÍTULO: INFUÊNCIA DO CICLO ESTRAL EM MEMÓRIA E ANSIEDADE EM 
RATOS 
ALUNO: RAI ALVARES EUFRASIO (046.084.924-70) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-
31) 
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62) 
CO-AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES (065.391.624-80) 

 
CÓDIGO: SB0577 
TÍTULO: ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A 
REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL UTILIZANDO O MODELO DE TROCAS DE 
CALOR - ITU 
ALUNO: JULIANA RAYSSA SILVA COSTA (049.219.914-05) 
ORIENTADOR: FERNANDO MOREIRA DA SILVA (206.107.004-30) 

 
CÓDIGO: SB0588 
TÍTULO: PERFIL DE IDOSOS FRÁGEIS RESIDENTES EM ÁREAS ADSCRITAS ÀS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE NATAL, RN. 
ALUNO: ILLA DANTAS CIRINO (064.430.654-84) 
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44) 
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CÓDIGO: SB0589 
TÍTULO: TRAJETOS DE PESQUISA DOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DANÇA: 
UMA EXPERIÊNCIA COM O GRUPO PARAFOLCLÓRICO DA UFRN 
ALUNO: EMANUELLE JUSTINO DOS SANTOS (013.496.454-35) 
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO 
(597.781.724-04) 

 
CÓDIGO: SB0590 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL E DESENVOLVIMENTO DE 
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PARA A INDÚSTRIA FARMOQUÍMICA A 
PARTIR DA FAUNA E FLORA DO RIO GRANDE DO NORTE (ARRANJO TBF01: 
QUITINA E QUITOSANA) 
ALUNO: SARAH RAFAELLY ARAÚJO SANTOS (018.910.643-39) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: IZADORA DE SOUZA (946.596.132-91) 
CO-AUTOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS GERALDI 
(024.529.684-04) 
CO-AUTOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 

 
CÓDIGO: SB0591 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM 
SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 
ALUNO: SALICIANO ALVES DE LIMA (013.612.684-76) 
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91) 

 
CÓDIGO: SB0595 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA O 
METOTREXATO A PARTIR DE COMPLEXOS TERNÁRIOS POR 
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS 
ALUNO: CYRO VIDAL (043.754.334-00) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (007.484.503-94) 
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72) 
CO-AUTOR: PHILIPPE DE CASTRO MESQUITA (067.601.874-23) 

 
CÓDIGO: SB0596 
TÍTULO: MONITORAMENTO DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE 
TÓXICAS EM TRÊS RESERVATÓRIOS DA BACIA PIRANHAS-AÇU NO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: ANA PAULA CARDOSO SILVA (063.870.864-85) 
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (274.719.344-68) 
CO-AUTOR: MARGARIDA DE LOURDES MELO NELSON DOS SANTOS 
(044.241.264-98) 
CO-AUTOR: PRYSCILA CYNARA SOARES VIEIRA (060.742.994-12) 
CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (058.150.344-95) 
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CÓDIGO: SB0597 
TÍTULO: MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANA CONTENDO METOTREXATO 
OBTIDAS POR “SPRAY DRYING” 
ALUNO: PHILIPPE DE CASTRO MESQUITA (067.601.874-23) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (007.484.503-94) 
CO-AUTOR: CYRO VIDAL (043.754.334-00) 

 
CÓDIGO: SB0599 
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS E EVOLUTIVAS DE 
CRIANÇAS ATENDIDAS EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO 
DE FÓRMULAS ALIMENTARES PARA ALERGIA ALIMENTAR NO HOSPITAL DE 
PEDIATRIA DA UFRN. 
ALUNO: LIVIA CARVALHO SPINELLI (057.814.704-17) 
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04) 
CO-AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR (061.618.934-60) 
CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO (014.192.444-69) 
CO-AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO (061.395.894-28) 

 
CÓDIGO: SB0600 
TÍTULO: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA E REPETIDA DE CAFEÍNA 
SOBRE O DÉFICIT COLINÉRGICO INDUZIDO PELA ESCOPOLAMINA 
ALUNO: PRISCILA TAVARES MACEDO (050.959.514-60) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-
31) 
CO-AUTOR: DIEGO SILVEIRA SOUSA (052.560.194-57) 
CO-AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES (065.391.624-80) 

 
CÓDIGO: SB0606 
TÍTULO: A ESTRUTURAÇÃO DO CONHECIMENTO NOS CURRÍCULOS DE 
FORMAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRN 
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (055.102.064-46) 
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (522.718.114-49) 

 
CÓDIGO: SB0609 
TÍTULO: CALOS DE CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDOS A ESTRESSE SALINO E 
HÍDRICO NA REGENERÃÇÃO 
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: YUGO LIMA MELO (090.349.674-76) 
CO-AUTOR: YURI LIMA MELO (065.163.834-80) 
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CÓDIGO: SB0611 
TÍTULO: O ERRO DE MEDICAÇÃO E A SUA ABORDAGEM SISTÊMICA: 
REDEFINIÇÃO DE CONCEITOS E SEGURANÇA NA TERAPIA MEDICAMENTOSA 
ALUNO: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14) 
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50) 
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47) 

 
CÓDIGO: SB0614 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE ÚLCERAS DE 
PRESSÃO E SUAS APLICAÇÕES NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM. 
ALUNO: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42) 
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14) 
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50) 

 
CÓDIGO: SB0615 
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 
ALUNO: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42) 
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14) 
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47) 

 
CÓDIGO: SB0616 
TÍTULO: OS EFEITOS DO DIAZEPAM NA EVOCAÇÃO DE MEMÓRIA NÃO 
ESTÃO RELACIONADOS À ANSIEDADE 
ALUNO: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-31) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62) 
CO-AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES (065.391.624-80) 
CO-AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO (046.084.924-70) 

 
CÓDIGO: SB0617 
TÍTULO: BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN: AVALIAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DE ESCOLARES. 
ALUNO: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70) 
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72) 
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66) 
CO-AUTOR: LOURDES GABRIELLE FELIX BEZERRA (012.818.844-80) 
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61) 
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CÓDIGO: SB0618 
TÍTULO: BIOPROSPECÇÃO DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS BACTERIANAS E 
FÚNGICAS COM AÇÃO DEGRADATIVA SOBRE CARBOIDRATOS DE INTERESSE 
COMERCIAL 
ALUNO: KALINNE CRIS SILVA DE ASEVEDO (011.456.464-76) 
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58) 

 
CÓDIGO: SB0620 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS GERMINATIVAS FEMININAS EM 
CURIMATÃ COMUM PROCHILODUS BREVIS (STEINDACHNER, 1875) 
ALUNO: ALINE DA COSTA BOMFIM (086.298.024-05) 
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91) 
CO-AUTOR: DIVANA ELIVA OLIVEIRA ALVES (055.336.804-46) 
CO-AUTOR: SAMANTHA CHUNG (057.933.324-80) 
CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA (671.964.034-
87) 

 
CÓDIGO: SB0624 
TÍTULO: ECOLOGIA DO FITOPLÂNCTON EM VIVEIRO DE CAMARÃO DE ÁGUA 
SALGADA LOCALIZADO EM AMBIENTE TROPICAL EUTROFIZADO (BRASIL) 
ALUNO: LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS (065.681.804-24) 
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (274.719.344-68) 
CO-AUTOR: ANA PAULA CARDOSO SILVA (063.870.864-85) 
CO-AUTOR: MARGARIDA DE LOURDES MELO NELSON DOS SANTOS 
(044.241.264-98) 

 
CÓDIGO: SB0626 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTURAIS EM CRIANÇAS DE 
IDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-RN. 
ALUNO: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (060.419.444-75) 
ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA (970.281.694-72) 
CO-AUTOR: ARIANE EMERENCIANO DA CAMARA (056.597.054-21) 
CO-AUTOR: JANIARA BORGES DA COSTA MELO (068.960.214-62) 
CO-AUTOR: RAFAELA ANDRADE DO NASCIMENTO (013.595.434-73) 

 
CÓDIGO: SB0627 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO 
GABAÉRGICA NA MEMÓRIA AVERSIVA E NO MEDO INATO DE RATOS 
ALUNO: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO (264.038.248-99) 
CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (012.021.504-70) 
CO-AUTOR: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (074.348.654-40) 

 
CÓDIGO: SB0629 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PUBERDADE SOBRE A RITMICIDADE CIRCADIANA 
DO COMPORTAMENTO SOCIAL EM SAGÜIS 
ALUNO: HENRIQUE JAMES (011.743.464-77) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (108.450.544-49) 
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CÓDIGO: SB0630 
TÍTULO: INTERCORRÊNCIAS FREQUENTES NO PROCESSO DE ALEITAMENTO: 
A PARTICIPAÇÃO PROFISSIONAL E DE TERCEIROS NA RESOLUÇÃO DESSES 
PROBLEMAS JUNTO A PRÍMIPARAS. 
ALUNO: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: VALERIA JANE JACOME FERNANDES (053.104.634-61) 

 
CÓDIGO: SB0631 
TÍTULO: O NÚCLEO GENICULADO LATERAL DORSAL DO SAGÜI (CALLITHRIX 
JACCHUS): PROJEÇÃO RETINIANA E CARACTERIZAÇÃO NEUROQUÍMICA. 
ALUNO: RAYSA OLIVEIRA DE MEDEIROS (075.542.884-66) 
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 
CO-AUTOR: JANAINA SIQUEIRA BORDA (010.667.744-63) 
CO-AUTOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04) 

 
CÓDIGO: SB0632 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS COMPORTAMENTAIS DO 
NEUROPEPTIDEO S EM RATOS SUBMETIDOS AO TESTE DA ESQUIVA 
DISCRIMINATIVA EM LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO 
ALUNO: LISIANE DE SANTANA SOUZA (073.977.904-45) 
ORIENTADOR: ELAINE CRISTINA GAVIOLI (970.133.909-68) 
CO-AUTOR: LUANA LIMA SILVA DE ARAÚJO (076.942.584-46) 
CO-AUTOR: MANARA BEZERRA BARBOSA COSTA (075.596.804-29) 
CO-AUTOR: VICTOR ANASTÁCIO DUARTE HOLANDA (089.072.754-67) 

 
CÓDIGO: SB0634 
TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A INCIDÊNCIA DE PARTOS 
NORMAIS EM ADOLESCENTES PRIMÍPARAS. 
ALUNO: JANARA JOCIFRANIA DIAS DE MENESES (061.561.914-29) 
ORIENTADOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 
CO-AUTOR: CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (011.713.224-10) 
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-
80) 
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31) 

 
CÓDIGO: SB0635 
TÍTULO: INFECÇÃO PUERPERAL: IDENTIFICANDO FATORES 
DETERMINANTES NA LITERATURA 
ALUNO: MÔNICA GISELE COSTA PINHEIRO (082.628.974-63) 
ORIENTADOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 
CO-AUTOR: CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (011.713.224-10) 
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-
80) 
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31) 
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CÓDIGO: SB0636 
TÍTULO: PERFIL METABÓLICO DE PACIENTES COM SOP EM COMPARAÇÃO À 
POPULAÇÃO GERAL 
ALUNO: HERMANN DOS SANTOS FERNANDES (000.715.484-40) 
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 
CO-AUTOR: ALCINO PIRES GAMA (048.613.544-63) 
CO-AUTOR: CHRISTOPHE BEZERRA ANSELMO (061.825.944-97) 

 
CÓDIGO: SB0637 
TÍTULO: INFORMAÇÕES A CERCA DA HANSENÍASE AOS ESCOLARES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DO BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA, 
EM PARNAMIRIM/RN. 
ALUNO: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-80) 
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72) 
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70) 
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47) 
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31) 

 
CÓDIGO: SB0638 
TÍTULO: O IMPACTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SOBRE O RISCO DE 
ADOECER EM HANSENÍASE, NOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN. 
ALUNO: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66) 
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72) 
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42) 
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61) 
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14) 

 
CÓDIGO: SB0640 
TÍTULO: COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE CATETERISMO VENOSO 
CENTRAL E SUAS PERSPECTIVAS PROFILÁTICAS 
ALUNO: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42) 
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50) 
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47) 

 
CÓDIGO: SB0641 
TÍTULO: ASPECTO DA SAÚDE AMBIENTAL QUANTO AO DESTINO DE 
DEJETOS DO BAIRRO PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN. 
ALUNO: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61) 
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72) 
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66) 
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70) 
CO-AUTOR: LOURDES GABRIELLE FELIX BEZERRA (012.818.844-80) 
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CÓDIGO: SB0643 
TÍTULO: HISTERECTOMIA: FATORES E PATOLOGIAS QUE PREDISPÕEM SUA 
PRÁTICA 
ALUNO: ÂNGELA CRISTINA DE SOUZA (040.115.754-70) 
ORIENTADOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16) 
CO-AUTOR: CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (011.713.224-10) 
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-
80) 
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31) 

 
CÓDIGO: SB0644 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE ÚLCERAS VENOSAS 
TRATADAS COM B-1,3 GLUCANA 
ALUNO: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (061.748.784-73) 
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72) 
CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (916.193.004-00) 
CO-AUTOR: KEYLA BORGES FERREIRA ROCHA (751.997.344-15) 
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (010.571.714-25) 

 
CÓDIGO: SB0650 
TÍTULO: ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE VIDA E DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO 
BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN. 
ALUNO: LOURDES GABRIELLE FELIX BEZERRA (012.818.844-80) 
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72) 
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66) 
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70) 
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61) 

 
CÓDIGO: SB0651 
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIULCEROSA DA PSIDIUM GUAJAVA 
UTILIZANDO MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA 
COM INDOMETACINA EM RATOS 
ALUNO: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA (055.609.794-73) 
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (379.639.534-15) 
CO-AUTOR: MARYANNE NUNES DE MELO (061.143.354-06) 

 
CÓDIGO: SB0652 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SECAGEM DE MISTURAS DE POLPAS 
DE FRUTAS COM COMPOSIÇÃO MODIFICADA 
ALUNO: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (061.135.714-32) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: JOSE ANDERSANDS FLAUZINO CHAVES (077.516.324-45) 
CO-AUTOR: JOSILMA SILVA DE SOUZA (812.679.404-68) 
CO-AUTOR: THAYSE NAIANNE PIRES DANTAS (011.654.984-05) 
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CÓDIGO: SB0654 
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIULCEROSA DA PHYLLANTHUS NIRURI 
UTILIZANDO MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA 
COM INDOMETACINA EM RATOS 
ALUNO: MARYANNE NUNES DE MELO (061.143.354-06) 
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (379.639.534-15) 
CO-AUTOR: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA (055.609.794-73) 

 
CÓDIGO: SB0664 
TÍTULO: PERFIL DE LACTATO SANGUÍNEO DURANTE TREINO INTERVALADO 
EM ESTEIRA ROLANTE COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM BIOQUÍMICA NO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
ALUNO: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13) 
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87) 
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (413.056.554-00) 
CO-AUTOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA (793.320.213-68) 
CO-AUTOR: JUDSON CAVALCANTE BEZERRA (082.615.974-58) 

 
CÓDIGO: SB0666 
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE PACIENTES COM 
LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: ALISON WAGNER AZEVEDO BARROSO (062.147.434-76) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 
CO-AUTOR: TAYSA MABELLY MARTINS FEITOSA (013.136.314-00) 
CO-AUTOR: VINICIUS DOS SANTOS TINOCO (052.459.614-07) 

 
CÓDIGO: SB0667 
TÍTULO: ALTERAÇÃO DO METABOLISMO LIPÍDICO EM DOENÇAS 
DESENCADEADAS POR MICROORGANISMOS INTRACELULARES 
ALUNO: TAYSA MABELLY MARTINS FEITOSA (013.136.314-00) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 

 
CÓDIGO: SB0668 
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E RONCO 
EM HIPERTENSAS 
ALUNO: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA (052.931.244-12) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 
CO-AUTOR: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 
CO-AUTOR: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91) 
CO-AUTOR: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39) 

 
CÓDIGO: SB0669 
TÍTULO: POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EXTRAÍDOS DA ALGA MARINHA 
GRACILARIA CAUDATA COM PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
ALUNO: MOACIR FERNANDES DE QUEIROZ NETO (072.384.424-00) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
CO-AUTOR: GABRIEL PEREIRA FIDELIS (061.418.874-14) 
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46) 
CO-AUTOR: RUTH MEDEIROS DE OLIVEIRA (059.623.624-70) 
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CÓDIGO: SB0676 
TÍTULO: ONTOGÊNESE DO PADRÃO LOCOMOTOR EM SAGÜI: COMPARAÇÃO 
ENTRE INFANTES C. JACCHUS CATIVOS 
ALUNO: MYCARLA NELY RODRIGUES DOS SANTOS (074.439.404-08) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (094.539.974-04) 
CO-AUTOR: EVERTON XAVIER DE LIMA (067.213.754-27) 
CO-AUTOR: LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS (065.681.804-24) 

 
CÓDIGO: SB0685 
TÍTULO: O ESTÁGIO CURRICULAR EM ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA: VIVÊNCIA E SENTIMENTOS 
ALUNO: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO (065.723.034-03) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 

 
CÓDIGO: SB0694 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE UMA 
COMUNIDADE PESQUEIRA EM MACAU, RN 
ALUNO: ROSA SA DE OLIVEIRA NETA (068.369.964-40) 
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (155.763.024-00) 
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72) 
CO-AUTOR: LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO (031.262.894-36) 
CO-AUTOR: LIDIANE LIMA FERNANDES (011.076.224-09) 

 
CÓDIGO: SB0695 
TÍTULO: ESTUDO DA AÇÃO DA SINVASTATINA EM CÉLULAS TRONCO 
MESENQUIMAIS DA PAREDE DO CORDÃO UMBILICAL E NA ESTABILIDADE 
GÊNICA DE OSTEOBLASTOS HUMANOS. 
ALUNO: HUDSON LENORMANDO DE OLIVEIRA BEZERRA (050.883.084-26) 
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68) 
CO-AUTOR: GABRIELA VASCONCELOS DE ANDRADE (876.775.714-68) 
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (010.567.454-01) 

 
CÓDIGO: SB0697 
TÍTULO: VALORES DE REFERÊNCIA PARA FERRITINA SÉRICA NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: VERONICA MEDEIROS DE AZEVEDO (063.756.394-84) 
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25) 
CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31) 
CO-AUTOR: VALDJANE SALDANHA (007.538.724-71) 

 
CÓDIGO: SB0702 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO HUMANIZADA AO 
ABORTAMENTO NO SUS-RN: ESTUDO DE AVALIABILIDADE 
ALUNO: VANESSA CRISTINA BEZERRA DE MEDEIROS (068.719.184-00) 
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (451.759.936-15) 
CO-AUTOR: ANELLYSA PEREIRA CAVALCANTE (053.951.334-29) 
CO-AUTOR: EVANIA LEIROS DE SOUZA (086.147.094-04) 
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CÓDIGO: SB0706 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO QUÍMICA DOS CONSTITUINTES PRESENTES NAS 
ESPÉCIES VEGETAIS CHENNOPODIUM AMBROSIOIDES L., MENTHA PIPERITA 
L. E ACMELLA OLERACEA (L.)R.K.JANSEN. 
ALUNO: IZABEL MARIA TOMAZ (074.451.264-65) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: ANASSELY BEZERRA BESSA (055.721.874-88) 
CO-AUTOR: JULIANA FELIX DA SILVA (071.344.214-06) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 

 
CÓDIGO: SB0707 
TÍTULO: ANÁLISE PARASITOLÓGICA EM CRIANÇAS DA CRECHE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE FELIPE CAMARÃO,NATAL 
ALUNO: DANIEL LUIZ DE MEDEIROS (072.839.664-55) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 
CO-AUTOR: CAIO FLAVIO DE LIMA BEZERRA MARQUES (064.680.924-50) 
CO-AUTOR: GEANE SANTIAGO BISPO (057.614.934-97) 

 
CÓDIGO: SB0712 
TÍTULO: AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA DO FACHEIRO E XIQUEXIQUE 
ALUNO: GUSTAVO JOSE AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA (060.311.074-65) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80) 
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA (214.528.814-72) 
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40) 

 
CÓDIGO: SB0713 
TÍTULO: ESTUDOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-CLÍNICOS DE UMA NAFTOQUINONA 
COM ATIVIDADE LEISHMANICIDA 
ALUNO: BRUNO MATTOS SILVA WANDERLEY (051.444.874-16) 
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 
CO-AUTOR: LORENA MACHADO HERBSTER (011.080.403-14) 
CO-AUTOR: MONICA CORTEZ GOMES DA SILVA (052.864.404-10) 
CO-AUTOR: VANESSA BARBOZA DE SOUZA (010.397.934-44) 

 
CÓDIGO: SB0719 
TÍTULO: ESTUDO IN SILICO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM 
OLIGOPEPTÍDEOS: NOVAS PESPECTIVAS PARA NANOTECNOLOGIA 
MOLECULAR 
ALUNO: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97) 
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO (671.966.754-87) 
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (050.111.244-87) 
CO-AUTOR: JOSE XAVIER DE LIMA NETO (076.114.664-45) 

 
CÓDIGO: SB0721 
TÍTULO: NÍVEL DE CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA 
SOBRE BIOÉTICA 
ALUNO: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVAO (012.257.124-08) 
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53) 
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CÓDIGO: SB0724 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS TERMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS EM 
DIPEPTÍDEOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE MODELAGEM MOLECULAR. 
ALUNO: JOSE XAVIER DE LIMA NETO (076.114.664-45) 
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO (671.966.754-87) 
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (050.111.244-87) 
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97) 

 
CÓDIGO: SB0729 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE SBTI (INIBIDOR DE TRIPSINA DE SOJA) 
SOBRE A ELASTASE DE NEUTRÓFILOS HUMANOS: MODELO IN VITRO E IN 
VIVO 
ALUNO: FABIOLA PATRICIA DA SILVA RUFINO (066.153.584-33) 
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91) 
CO-AUTOR: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (010.125.893-31) 
CO-AUTOR: RAFAELLA ADALGISA SILVA DO NASCIMENTO (066.066.034-20) 
CO-AUTOR: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO (068.631.604-55) 

 
CÓDIGO: SB0730 
TÍTULO: CATALOGAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE 
MACROFUNGOS DO SEMI-ÁRIDO DEPOSITADOS NO HERBÁRIO UFRN 
ALUNO: MARIA IZABEL MEDEIROS COCENTINO (069.416.144-63) 
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20) 

 
CÓDIGO: SB0732 
TÍTULO: PERFIL DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL NO RIO 
GRANDE DO NORTE NO ANO DE 2007 
ALUNO: AMANDA BRILHANTE FREITAS (048.007.384-82) 
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (033.709.254-00) 
CO-AUTOR: ANA ESTER PEREIRA PEIXOTO (012.605.464-97) 
CO-AUTOR: ANDERSON DE LIMA MARTINS (058.604.214-86) 
CO-AUTOR: ARTUR SOUSA AZEVEDO (064.800.944-09) 

 
CÓDIGO: SB0733 
TÍTULO: AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA DO FACHEIRO 
ALUNO: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: GUSTAVO JOSE AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA (060.311.074-65) 
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA (214.528.814-72) 
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40) 

 
CÓDIGO: SB0735 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO CINESIOTERAPÊUTICA NA 
QUALIDADE DE SONO E NA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM GESTANTES . 
ALUNO: DAYSE ALEIXO BEZERRA (060.453.724-76) 
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (358.870.444-20) 
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CÓDIGO: SB0736 
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO PARA GERAÇÃO DE RENDA E 
EMPREGOS NOS MUNICÍPIOS DE MACAÍBA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: DIEGO PEREIRA (056.356.004-50) 
CO-AUTOR: HELDER DA CÂMARA RAIMUNDO (013.023.484-26) 

 
CÓDIGO: SB0738 
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO PARA GERAÇÃO DE RENDA E 
EMPREGOS NOS MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE E VERA CRUZ DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: DIEGO PEREIRA (056.356.004-50) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08) 
CO-AUTOR: HELDER DA CÂMARA RAIMUNDO (013.023.484-26) 

 
CÓDIGO: SB0743 
TÍTULO: CONSUMO DOS NUTRIENTES EM VACAS RECEBENDO DIETAS COM 
CANA-DE-AÇÚCAR CORRIGIDA COM CONCENTRADO À BASE DE FARELO DE 
SOJA OU DIFERENTES NÍVEIS DE URÉIA 
ALUNO: THALITA INGRID COSTA PEREIRA (056.037.614-66) 
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-
49) 
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: MARIO CARDOSO DE ALBUQUERQUE NETO (010.034.684-70) 
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95) 

 
CÓDIGO: SB0744 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES PODAIS EM INDIVÍDUOS DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-RN 
ALUNO: ARIANE EMERENCIANO DA CAMARA (056.597.054-21) 
ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA (970.281.694-72) 
CO-AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (060.419.444-75) 
CO-AUTOR: JANIARA BORGES DA COSTA MELO (068.960.214-62) 
CO-AUTOR: RAFAELA ANDRADE DO NASCIMENTO (013.595.434-73) 

 
CÓDIGO: SB0745 
TÍTULO: PADRÃO DE ATIVIDADE DO LAGARTO AMEIVA AMEIVA 
(SQUAMATA: TEIIDAE) EM ÁREA DE CAATINGA DO NORDESTE DO BRASIL 
ALUNO: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (073.420.314-45) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00) 
CO-AUTOR: HUGO WESCLEY BARROS ALMEIDA (069.499.064-71) 
CO-AUTOR: LEONARDO BARROS RIBEIRO (045.860.096-24) 
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CÓDIGO: SB0748 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM EM AMBIENTE 
LÓTICO DA BACIA PIRANHAS-ASSU, REGIÃO SEMI-ÁRIDA POTIGUAR 
ALUNO: VIVIANE SILVA FELIX NASCIMENTO (049.170.104-70) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-
00) 
CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07) 
CO-AUTOR: MARIA LUISA QUININO DE MEDEIROS (052.892.994-16) 

 
CÓDIGO: SB0749 
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DO CRESCIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM DOIS 
SUBSTRATOS 
ALUNO: ANDREA LIMA DE OLIVEIRA (028.669.644-46) 
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 
CO-AUTOR: FELIPE OLIVEIRA SOARES (056.119.594-31) 
CO-AUTOR: KELLYA FRANCISCA MENDONÇA BARRETO (916.606.704-97) 
CO-AUTOR: ROSA DE LIMA SILVA (010.171.344-48) 

 
CÓDIGO: SB0750 
TÍTULO: ASPECTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE LEITES EM 
SUPERMERCADOS, PADARIAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO SETOR 
VAREJISTA DE NATAL/RN 
ALUNO: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95) 
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-
49) 
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47) 
CO-AUTOR: SERGIO MARQUES JUNIOR (123.450.188-01) 

 
CÓDIGO: SB0751 
TÍTULO: ESTUDOS PRELIMINARES DO EQUILÍBRIO HIDRÓFILO-LIPÓFILO 
CRÍTICO (EHLC) DO ÓLEO DE GERGELIM (SESAMUM INDICUM) 
ALUNO: ALEXANDRE DA SILVA MARTINS (013.927.215-12) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: KAREN CYBELLE DE HOLANDA SILVA (061.039.724-93) 
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70) 
CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52) 

 
CÓDIGO: SB0752 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE GALACTANAS 
SULFATADAS DA ALGA VERMELHA HYPNEA MUSCIFORMIS 
ALUNO: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (014.539.994-00) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (036.421.724-31) 
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (061.000.714-95) 
CO-AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL (060.913.664-08) 
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CÓDIGO: SB0755 
TÍTULO: MANIFESTAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS DO 
RURAL NO URBANO DA ÁREA METROPOLITANA DE NATAL (RN). 
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS COSTA (068.706.584-47) 
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10) 

 
CÓDIGO: SB0756 
TÍTULO: SELEÇÃO DE 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: SB0758 
TÍTULO: O ESTUDO DA ÉTICA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DA 
SAÚDE 
ALUNO: CAMILA BESERRA DE LIMA (013.539.954-88) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
CO-AUTOR: CAROLINE BESERRA DE LIMA (013.539.974-21) 

 
CÓDIGO: SB0759 
TÍTULO: VALIDAÇÃO PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DO PRAZIQUANTEL A 
PARTIR DE COMPLEXOS MULTICOMPONENTES POR ESPECTROFOTOMETRIA 
UV-VIS 
ALUNO: ROBERTA TALITA STOPILHA (058.217.594-12) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72) 
CO-AUTOR: GEORGE DARLOS DE ARAUJO AQUINO (051.672.444-47) 
CO-AUTOR: MARCELO MAX DA SILVA (055.930.494-32) 

 
CÓDIGO: SB0760 
TÍTULO: ASPECTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE QUEIJOS EM 
SUPERMERCADOS, PADARIAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO SETOR 
VAREJISTA DE NATAL/RN 
ALUNO: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47) 
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-
49) 
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95) 
CO-AUTOR: SERGIO MARQUES JUNIOR (123.450.188-01) 

 
CÓDIGO: SB0761 
TÍTULO: PERSISTÊNCIA NA LACTAÇÃO DE BÚFALAS DA RAÇA MURRAH 
CRIADAS NO MUNICÍPIO DE TAIPÚ NO RIO GRANDE DO NORTE – RN. 
ALUNO: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (038.786.204-89) 
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (092.060.274-
68) 
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CÓDIGO: SB0762 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARASITEMIA E DAS CONDIÇÕES QUE PREDISPÕE 
À INFECÇÃO EM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO INFANTIL CIDADE 
NOVA, NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, 2008. 
ALUNO: NARA PALLOMA GALDENCIO CAVALCANTE (060.494.614-73) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 
CO-AUTOR: ANA GABRIELA DE MESQUITA VIEIRA (056.457.304-37) 
CO-AUTOR: DIEGO SOARES CABRAL (060.368.844-60) 
CO-AUTOR: GUSTAVO CAETANO DE OLIVEIRA FERREIRA (065.194.304-39) 

 
CÓDIGO: SB0763 
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES 
TRANSPLANTADOS RENAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 
NA CIDADE DE NATAL – RN, 
ALUNO: CIBELE DANTAS DE MELO (058.268.434-03) 
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (398.172.704-59) 
CO-AUTOR: ANA LILIAN CORREIA LOPES (075.650.054-01) 
CO-AUTOR: NATALIA CARVALHO DE OLIVEIRA (073.975.974-40) 

 
CÓDIGO: SB0764 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO ABORTAMENTO ENTRE ADOLESCENTES E 
JOVENS ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO DA UFRN 
NO ANO DE 2006 
ALUNO: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (013.833.434-03) 
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (451.759.936-15) 
CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (012.166.454-69) 
CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO (026.860.653-62) 
CO-AUTOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 

 
CÓDIGO: SB0768 
TÍTULO: ANÁLISE DA TOXICIDADE IN VIVO DA FUCANA A DA ALGA 
MARROM SPATOGLOSSUM SCHRÖEDERI EM RATOS WISTAR 
ALUNO: ARTHUR ANTHUNES JACOME VIDAL (073.938.374-47) 
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49) 
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (051.161.584-11) 
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES FREITAS (000.000.000-00) 

 
CÓDIGO: SB0774 
TÍTULO: AVALIAÇÃO “IN VIVO” DA RELAÇÃO ENTRE FATORES OCLUSAIS, 
ALINHAMENTO DENTAL, ÍNDICE GENGIVAL, ÍNDICE DE PLACA E TIPO DE 
PERIODONTO COM A OCORRÊNCIA DE RECESSÃO GENGIVAL 
ALUNO: DANYELLE DE LEMOS SANTOS CORTEZ (014.335.254-70) 
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA (007.948.534-04) 
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CÓDIGO: SB0775 
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DE MÃES/PAIS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DO 
CRESCIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO(CD) DA CRIANÇA REALIZADO POR 
ENFERMEIROS(AS) EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA OESTE DE NATAL-
RN 
ALUNO: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO (065.011.484-13) 
CO-AUTOR: RAUL AMARAL DE ARAUJO (051.197.644-52) 
CO-AUTOR: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41) 

 
CÓDIGO: SB0777 
TÍTULO: VIVENCIANDO A ORGANIZAÇÃO DA COOPERATIVA DA PESCA 
ARTESANAL E BENEFICIAMENTO DE PESCADO PONTA DO TUBARÃO NA 
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO 
TUBARÃO - MACAU/RN 
ALUNO: ANA LUIZA CALDAS LEITE CARDOSO (068.647.744-81) 
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (155.763.024-00) 

 
CÓDIGO: SB0779 
TÍTULO: APRENDENDO E PRATICANDO O ACOMPANHAMENTO DE 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ATRAVÉS DA CONSULTA 
DE ENFERMAGEM. 
ALUNO: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21) 
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO (065.011.484-13) 

 
CÓDIGO: SB0780 
TÍTULO: CUSTO-EFETIVIDADE DOS ANTIPSICÓTICOS DE ALTO-CUSTO 
ALUNO: CINTHIA RAQUEL DA COSTA PORTO (049.622.384-42) 
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20) 

 
CÓDIGO: SB0785 
TÍTULO: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DAS FOLHAS DA JUREMA-PRETA 
(MIMOSA TENUIFLORA (WILLD) POIR. NO LITORAL NORTE-RIOGRANDENSE. 
ALUNO: DYEGO FELIPE DE LIMA LEITE (052.793.284-13) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: TABATTA CRISTINE CHAVES DE LIMA (084.057.054-65) 
CO-AUTOR: THALITA POLYANA MONTEIRO ARAUJO (056.549.144-05) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 
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CÓDIGO: SB0792 
TÍTULO: RESULTADOS ANATOMO-PATOLÓGICOS DE PACIENTES 
SUBMETIDOS A BIÓPSIA PENIANA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE 
LOPES(HUOL), EM NATAL-RN, ENTRE JANEIRO DE 2007 E JULHO DE 2009 
ALUNO: SARAH REGINA DE PAULA SOUSA (061.549.704-71) 
ORIENTADOR: CARLOS ANDRE NUNES JATOBA (675.670.454-00) 
CO-AUTOR: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48) 
CO-AUTOR: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71) 
CO-AUTOR: RENATA DE MAGALHAES VIEIRA (048.240.374-84) 

 
CÓDIGO: SB0793 
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MORFOLÓGICOS ADOTADOS PELA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE COMO INDICADORES DE 
AGRESSIVIDADE EM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA 
ALUNO: LUISA MARIA BEZERRA DE SOUSA (013.590.324-60) 
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA (027.819.324-26) 
CO-AUTOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20) 
CO-AUTOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00) 

 
CÓDIGO: SB0796 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E AÇÃO ANTIBACTERIANA 
DA NEOSERGIOLIDA 
ALUNO: THALES LIRA DE MEDEIROS (058.359.264-30) 
ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO (596.263.054-87) 
CO-AUTOR: ADRIAN MARTIN POHLIT (148.079.648-44) 
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05) 
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 

 
CÓDIGO: SB0797 
TÍTULO: COLONIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
ALUNO: JANNYCE GUEDES DA COSTA (056.888.434-54) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05) 
CO-AUTOR: PEDRO RAUEL CÂNDIDO DOMINGOS (065.209.084-28) 

 
CÓDIGO: SB0798 
TÍTULO: MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO E SAÚDE PUBLICA: CONSTRUINDO A 
CIDADANIA 
ALUNO: WILLIAM BRUNO DA SILVA (069.820.164-71) 
ORIENTADOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (050.596.284-50) 
CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20) 
CO-AUTOR: CARLOS WILKER DANTAS PEREIRA (078.794.474-23) 
CO-AUTOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES (056.232.504-24) 
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CÓDIGO: SB0799 
TÍTULO: COLONIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
ALUNO: PEDRO RAUEL CÂNDIDO DOMINGOS (065.209.084-28) 
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00) 
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05) 
CO-AUTOR: JANNYCE GUEDES DA COSTA (056.888.434-54) 

 
CÓDIGO: SB0800 
TÍTULO: INDICADORES DE ESTRESSE SALINO EM BANANEIRA (MUSA SPP. 
AAA CV. CAIPPIRA) NO CULTIVO HIDROPÔNICO. 
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: EDUARDO LUIZ VOIGT (932.176.179-91) 
CO-AUTOR: YURI LIMA MELO (065.163.834-80) 

 
CÓDIGO: SB0802 
TÍTULO: DIGESTIBILIDADE APARENTE DOS NUTRIENTES EM VACAS 
RECEBENDO DIETAS COM CANA-DE-AÇÚCAR CORRIGIDA COM 
CONCENTRADO À BASE DE FARELO DE SOJA OU DIFERENTES NÍVEIS DE 
URÉIA 
ALUNO: KACIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO (054.637.034-93) 
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-
49) 
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47) 

 
CÓDIGO: SB0804 
TÍTULO: ASPECTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE IOGURTE E BEBIDA LÁCTEA 
EM SUPERMERCADOS, PADARIAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO SETOR 
VAREJISTA DE NATAL/RN 
ALUNO: JULIANA JUSTINO DE ANDRADE (061.522.334-61) 
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49) 
CO-AUTOR: CARINA MONICA FRASAO DE VASCONCELOS (074.868.294-52) 
CO-AUTOR: SERGIO MARQUES JUNIOR (123.450.188-01) 

 
CÓDIGO: SB0806 
TÍTULO: ATENÇÃO FARMACÊUTICA E ODONTOLÓGICA NA COMUNIDADE DO 
LAR DA VOVOZINHA: MEDICAMENTOS E SEUS EFEITOS 
ALUNO: FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA (074.024.174-50) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 
CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO RÊGO CARNEIRO (013.419.024-63) 
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CÓDIGO: SB0807 
TÍTULO: PROJETO DIDÁTICO: TEORIA E PRÁTICA PARA UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
ALUNO: LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (068.711.084-08) 
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10) 
CO-AUTOR: ALINA ROCHA PIRES (069.713.574-85) 
CO-AUTOR: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (057.736.384-01) 
CO-AUTOR: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (022.532.841-06) 

 
CÓDIGO: SB0808 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS COM TRANSTORNO COGNITIVO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ / RN. 
ALUNO: HERCILLA NARA CONFESSOR FERREIRA (065.631.824-45) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINA PATRICIO DE ALBUQUERQUE SOUSA 
(048.634.904-70) 
CO-AUTOR: JOÃO OCTÁVIO SALES PASSOS (083.425.174-46) 
CO-AUTOR: WILLIAM BRUNO DA SILVA (069.820.164-71) 

 
CÓDIGO: SB0811 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO COGNITIVO EM IDOSOS NO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ / RN. 
ALUNO: HUDSON LUIZ SANTOS DE FARIA BATISTA (078.900.324-47) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00) 
CO-AUTOR: ANA CAROLINA PATRICIO DE ALBUQUERQUE SOUSA 
(048.634.904-70) 
CO-AUTOR: CLÁUDIO RUDGERE AMARANTE DA SILVA (077.437.744-57) 
CO-AUTOR: HERCILLA NARA CONFESSOR FERREIRA (065.631.824-45) 

 
CÓDIGO: SB0815 
TÍTULO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE 
SOBREMESAS LÁCTEAS AERADAS SABOR CAJÁ, ELABORADAS A PARTIR DE 
IOGURTES BOVINO, CAPRINO E BUBALINO 
ALUNO: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94) 

 
CÓDIGO: SB0818 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO 
SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN. 
ALUNO: JAYRA CONCEIÇÃO CANDIDO DA SILVA (059.582.754-37) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT (081.381.154-67) 
CO-AUTOR: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08) 
CO-AUTOR: EMMANUELLA DE OLIVEIRA MOURA (064.905.374-51) 
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CÓDIGO: SB0819 
TÍTULO: DINÂMICA DA VELOCIDADE DO VENTO NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN 
ALUNO: EMMANUELLA DE OLIVEIRA MOURA (064.905.374-51) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT (081.381.154-67) 
CO-AUTOR: JORDANNA LARISSA DE FONSECA OLIVEIRA (069.405.964-10) 

 
CÓDIGO: SB0820 
TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS PADRÕES DE SONO ENTRE ADOLESCENTES QUE 
ESTUDAM NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO. 
ALUNO: LUIZ CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR (063.868.924-45) 
ORIENTADOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (875.911.894-68) 

 
CÓDIGO: SB0823 
TÍTULO: ANÁLISE DE PUREZA E DE GERMINAÇÃO DA SEMENTE DE ARUANA 
(PANICUM MAXIMUM) 
ALUNO: MARIA NAJARA CARVALHO ROCHA (062.108.914-11) 
ORIENTADOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-
70) 
CO-AUTOR: LUDMYLLA NAYARA FERREIRA DA SILVA (034.447.884-01) 

 
CÓDIGO: SB0825 
TÍTULO: ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE - RN 
ALUNO: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT (081.381.154-67) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08) 
CO-AUTOR: EMMANUELLA DE OLIVEIRA MOURA (064.905.374-51) 

 
CÓDIGO: SB0829 
TÍTULO: CAUSAS DE ABANDONO DE CÃES NO CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: NATALI RODRIGUES DOS SANTOS (064.203.284-03) 
ORIENTADOR: HERIKA MYLENA MEDEIROS DE QUEIROZ (029.558.764-45) 

 
CÓDIGO: SB0836 
TÍTULO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS HALOS DE MATÉRIA ESCURA NOS 
AGLOMERADOS DE GALÁXIAS, USANDO O MÉTODO DO MOVIMENTO 
BROWNIANO FRACIONADO. 
ALUNO: NICOLAU CHIAVENATO RODRIGUES (048.669.974-94) 
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA (072.305.437-11) 
CO-AUTOR: DIEGO FELIPE OLIVEIRA ALVES (061.292.094-10) 

 

 

 

 

 

 

 

62



CÓDIGO: SB0842 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO 
CANABINÓIDE NA MEMÓRIA AVERSIVA E NO MEDO INATO DE RATOS 
ALUNO: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (074.348.654-40) 
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29) 
CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO (264.038.248-99) 
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-
31) 
CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (012.021.504-70) 

 
CÓDIGO: SB0843 
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA EM SEMENTES FLORESTAIS DE 
ESPÉCIES DOS BIOMAS MATA ATLÂNTICA E CAATINGA 
ALUNO: HILTON RODRIGUES DE ARAÚJO (074.637.544-13) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ADILSON DA SILVA BEZERRA CAVALCANTI (977.966.894-20) 
CO-AUTOR: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO (065.119.054-11) 
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56) 

 
CÓDIGO: SB0848 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO LABORATORIAL DO TRAÇO TALASSÊMICO 
ALFA (DELEÇÃO ALFA 3.7) 
ALUNO: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA (065.645.404-00) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (046.314.314-07) 
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (414.345.600-15) 
CO-AUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (009.260.884-16) 

 
CÓDIGO: SB0852 
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PÊNIS 
DIAGNOSTICADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES(HUOL) 
ENTRE JANEIRO DE 2007 E JULHO DE 2009. 
ALUNO: RENATA DE MAGALHAES VIEIRA (048.240.374-84) 
ORIENTADOR: JOSE HIPOLITO DANTAS JUNIOR (779.270.954-04) 
CO-AUTOR: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48) 
CO-AUTOR: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71) 
CO-AUTOR: SARAH REGINA DE PAULA SOUSA (061.549.704-71) 

 
CÓDIGO: SB0855 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EXTRATOS A PARTIR DE 
PLANTAS COM POTENCIAL TERAPÊUTICO 
ALUNO: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (200.170.654-
53) 
CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82) 
CO-AUTOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (131.388.634-34) 
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CÓDIGO: SB0862 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE CUIDADORES IDOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA 
CRU/RN 
ALUNO: CAMILA MARIA MEDEIROS DE ARAÚJO (090.165.334-94) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00) 
CO-AUTOR: JOELSON DOS SANTOS SILVA (082.683.944-47) 
CO-AUTOR: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (054.941.714-18) 

 
CÓDIGO: SB0863 
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA POR 
ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS PARA O PRAZIQUANTEL A PARTIR DE 
MICELAS POLIMÉRICAS 
ALUNO: MARGARETE MORENO DE ARAUJO (025.411.083-54) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72) 
CO-AUTOR: EWERTON SOARES SILVA DE OLIVEIRA (046.874.514-97) 

 
CÓDIGO: SB0864 
TÍTULO: SAÚDE FÍSICA DE CUIDADORES IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ/RN: ESTUDO PILOTO 
ALUNO: JOELSON DOS SANTOS SILVA (082.683.944-47) 
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00) 
CO-AUTOR: CAMILA MARIA MEDEIROS DE ARAÚJO (090.165.334-94) 
CO-AUTOR: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (054.941.714-18) 

 
CÓDIGO: SB0871 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PLURIGEL® ATRAVÉS DO ÍNDICE DE 
REFRAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ROBUSTEZ DO MÉTODO POR PLANEJAMENTO 
FATORIAL 
ALUNO: RODRIGO PIMENTA CARLOS DE SALES (073.837.954-90) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 

 
CÓDIGO: SB0880 
TÍTULO: USO DA SINVASTATINA NA PREVENÇÃO DA CISTITE 
HEMORRÁGICA INDUZIDA POR CICLOFOSFAMIDA. 
ALUNO: LARISSA FREITAS DE MACEDO (059.747.494-05) 
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04) 
CO-AUTOR: ANNA CAROLINA BATISTA DANTAS (064.222.364-50) 
CO-AUTOR: FRANCISCO FABIO DE ARAUJO BATISTA JUNIOR (069.396.124-40) 
CO-AUTOR: MARIANA NORONHA CASTRO MENDES (061.436.294-63) 
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CÓDIGO: SB0884 
TÍTULO: ECOLOGIA TRÓFICA E REPRODUTIVA DE CNEMIDOPHORUS 
OCELLIFER (SPIX, 1825) (SQUAMATA: TEIIDAE) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ, NORDESTE DO BRASIL. 
ALUNO: HUGO WESCLEY BARROS ALMEIDA (069.499.064-71) 
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00) 
CO-AUTOR: LEONARDO BARROS RIBEIRO (045.860.096-24) 
CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (073.420.314-45) 

 
CÓDIGO: SB0887 
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ACIDENTADO DE TRÂNSITO 
TERRESTRE E DE SEUS FAMILIARES: SEQUELAS INVISÍVEIS 
ALUNO: RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA (060.407.584-73) 
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (230.393.104-53) 
CO-AUTOR: IAPONY RODRIGUES GALVAO (064.311.384-30) 
CO-AUTOR: RENATA MELO MAROTO (083.853.934-39) 

 
CÓDIGO: SB0891 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA ALGA MARINHA MARROM 
LOBOPHORA VARIEGATA 
ALUNO: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL (060.913.664-08) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (036.421.724-31) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA (054.808.974-46) 
CO-AUTOR: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES 
(014.539.994-00) 

 
CÓDIGO: SB0895 
TÍTULO: LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE 
PESQUISAS EM ZOOTERAPIA NO BRASIL 
ALUNO: TALITA YOHANA FREITAS TEIXEIRA (062.460.134-06) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34) 
CO-AUTOR: DENISE DE FREITAS TORRES (052.363.274-66) 
CO-AUTOR: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (000.692.504-99) 

 
CÓDIGO: SB0896 
TÍTULO: EFEITO DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA ALGA VERMELHA 
AMANSIA MULTIFIDA NA HOMEOSTASIA 
ALUNO: KAHENA DE QUEVEDO FLORENTIN (048.511.234-50) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: ALMINO AFONSO DE OLIVEIRA PAIVA (011.848.244-01) 
CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE (033.838.604-18) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA (054.808.974-46) 

 
CÓDIGO: SB0897 
TÍTULO: ESTUDO DE ALGUMAS GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS TROPICAIS DA 
MESORREGIÃO LESTE POTIGUAR. 
ALUNO: PEDRO ETELVINO DE GOES NETO (065.468.854-09) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: PATRICIO PINHEIRO DE ARAUJO (075.786.964-59) 
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CÓDIGO: SB0903 
TÍTULO: TESTE DE PUREZA E GERMINAÇÃO DO PANICUM MAXIMUM 
(CV.MASSAI) 
ALUNO: GILMARA BARROS LACET (052.081.964-09) 
ORIENTADOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-
70) 
CO-AUTOR: EMANUELA PAULA MELO (001.712.253-84) 
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60) 

 
CÓDIGO: SB0904 
TÍTULO: USO DE PLANTAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS: 
MEDICINA POPULAR NA APA BONFIM/GUARAÍRAS, RIO GRANDE DO NORTE, 
BRASIL 
ALUNO: ALAN FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA (088.794.054-46) 
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34) 
CO-AUTOR: DENISE DE FREITAS TORRES (052.363.274-66) 
CO-AUTOR: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (000.692.504-99) 

 
CÓDIGO: SB0905 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS 
EM ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA 
ALUNO: ARTHUR ARAUJO DA SILVA DANTAS (051.351.704-99) 
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (139.084.644-
04) 
CO-AUTOR: ANA KAROLINE MEDEIROS DA NOBREGA (068.871.594-06) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28) 

 
CÓDIGO: SB0911 
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DOS VÍRUS DENGUE SOROTIPO 2 NO 
BRASIL 
ALUNO: CAIO CESAR DE MELO FREIRE (055.131.684-56) 
ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO (010.164.764-69) 
CO-AUTOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 

 
CÓDIGO: SB0915 
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM FIMOSE SUBMETIDOS 
À POSTECTOMIA DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE 
PÊNIS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES E NO HOSPITAL NAVAL 
DE NATAL EM 2009 
ALUNO: RODOLFO ALVES DA SILVA (056.576.044-07) 
ORIENTADOR: JOSE HIPOLITO DANTAS JUNIOR (779.270.954-04) 
CO-AUTOR: BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO (058.488.274-27) 
CO-AUTOR: RODRIGO GARCIA OLIVEIRA (012.690.594-08) 
CO-AUTOR: VINICIUS NUNES DE PAIVA SARAIVA (060.565.294-52) 
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CÓDIGO: SB0916 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE BACTÉRIAS PATOGÊNICAS EM UM AÇUDE DE 
UMA REGIÃO SEMI-ÁRIDA. 
ALUNO: MARIA LUISA QUININO DE MEDEIROS (052.892.994-16) 
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-
00) 
CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07) 
CO-AUTOR: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (022.532.841-06) 
CO-AUTOR: VIVIANE SILVA FÉLIX NASCIMENTO (049.170.104-70) 

 
CÓDIGO: SB0918 
TÍTULO: DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO AGONÍSTICO ENTRE 
INDIVÍDUOS DE DINOPONERA QUADRICEPS EM LABORATÓRIO. 
ALUNO: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (068.350.224-77) 
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15) 
CO-AUTOR: ISABELLI DE CARVALHO MORENO (053.462.984-95) 

 
CÓDIGO: SB0920 
TÍTULO: ESTUDO DA ZOOFILIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À 
POSTECTOMIA POR FIMOSE DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO 
CÂNCER DE PÊNIS NO HO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES E NO 
HOSPITAL NAVAL DE NATAL EM 2009 
ALUNO: BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO (058.488.274-27) 
ORIENTADOR: PAULO JOSE DE MEDEIROS (567.448.204-78) 
CO-AUTOR: RODOLFO ALVES DA SILVA (056.576.044-07) 
CO-AUTOR: RODRIGO GARCIA OLIVEIRA (012.690.594-08) 
CO-AUTOR: VINICIUS NUNES DE PAIVA SARAIVA (060.565.294-52) 

 
CÓDIGO: SB0921 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DE ASPECTOS 
OSMORREGULADORES DE ABACAXIZEIRO GOLD EM DIFERENTES 
CONCENTRAÇÕES DE NACL 
ALUNO: YURI LIMA MELO (065.163.834-80) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 
CO-AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50) 
CO-AUTOR: ISABELE ARAGÃO GOMES (062.396.494-57) 
CO-AUTOR: JOSEMIR MOURA MAIA (786.865.473-20) 

 
CÓDIGO: SB0922 
TÍTULO: ACHADOS DE CÂNCER DE PÊNIS EM CIRCUNCISÕES OCORRIDAS 
DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂCNER DE PÊNIS NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES E NO HOSPITAL NAVAL DE NATAL EM 2009 
ALUNO: VINICIUS NUNES DE PAIVA SARAIVA (060.565.294-52) 
ORIENTADOR: CARLOS ANDRE NUNES JATOBA (675.670.454-00) 
CO-AUTOR: BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO (058.488.274-27) 
CO-AUTOR: RODOLFO ALVES DA SILVA (056.576.044-07) 
CO-AUTOR: RODRIGO GARCIA OLIVEIRA (012.690.594-08) 
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CÓDIGO: SB0924 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BOTELHO DA CIDADE DO 
NATAL-RN 
ALUNO: JULIANA CHAGAS CALDAS (048.757.584-99) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA PAIVA BARACHO (048.157.184-15) 
CO-AUTOR: EMANUELA SIMONE CUNHA DE MENEZES (068.750.224-19) 
CO-AUTOR: RACQUEL ROLIM DUARTE (057.266.784-19) 
CO-AUTOR: SARAH REGINA DE PAULA SOUSA (061.549.704-71) 

 
CÓDIGO: SB0931 
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE CDNA DO ESCORPIÃO 
TITYUS STIGMURUS 
ALUNO: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (013.863.564-17) 
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 
CO-AUTOR: DIEGO DANTAS ALMEIDA (064.939.514-02) 
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25) 

 
CÓDIGO: SB0934 
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO AQUOSO DO BOLDO 
BRASILEIRO (PLECTRANTHUS BARBATUS) 
ALUNO: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-66) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (061.000.714-95) 
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA (054.808.974-46) 
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29) 

 
CÓDIGO: SB0935 
TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO MATO 
GRANDE: UMA NOVA PERSPECTIVA DA SAÚDE A PARTIR DO TRABALHO CO-
PARTICIPATIVO ENTRE DISCENTES E OS INTEGRANTES DO ASSENTAMENTO 
DE PAULO FREIRE-RN 
ALUNO: LUILIA SUELLY CRUZ MENEZES (055.032.354-60) 
ORIENTADOR: LORE FORTES (185.001.889-87) 
CO-AUTOR: AMANDA JÉSSICA GOMES DE SOUZA (065.839.344-85) 
CO-AUTOR: GISELI BEZERRA DE OLIVEIRA (012.341.694-95) 
CO-AUTOR: SABRINA VIANA ALMINTAS (054.414.854-18) 

 
CÓDIGO: SB0936 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SÍNDROME METABÓLICA NOS PACIENTES 
TRANSPLANTADOS RENAIS ACOMPANHADOS EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: JULIO CESAR ANDRIOTTI BORGES (058.897.614-80) 
ORIENTADOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA (024.070.014-78) 
CO-AUTOR: LEONARDO FERREIRA CAMILO (061.333.664-00) 
CO-AUTOR: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48) 
CO-AUTOR: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71) 
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CÓDIGO: SB0937 
TÍTULO: FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÃO 
RETARDADA DO ENXERTO APÓS O TRANSPLANTE RENAL: PRECISAMOS 
AVALIAR OUTROS PARÂMETROS? 
ALUNO: PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA SANTA ROSA (007.385.194-99) 
ORIENTADOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA (024.070.014-78) 
CO-AUTOR: KALYANNE CABRAL DE PAULA (050.988.884-41) 
CO-AUTOR: LARISSA DE QUEIROZ TORRES (011.922.114-48) 
CO-AUTOR: LIVIO DE SOUZA COSTA (069.265.984-60) 

 
CÓDIGO: SB0942 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA PARA O ÊXITO DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NAS 
ESCOLAS 
ALUNO: ANA PAULA DE OLIVEIRA BEZERRA (073.970.854-66) 
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (064.118.304-60) 
CO-AUTOR: IANNA LIMA DE SOUZA (056.138.754-05) 

 
CÓDIGO: SB0945 
TÍTULO: LASFACE - FONTE DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA. 
ALUNO: JOCELIO RAMALHO DA SILVA (056.615.664-41) 
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34) 
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61) 
CO-AUTOR: PAMERA MEDEIROS DA COSTA (051.099.924-79) 
CO-AUTOR: THALITA RAFAELLA OLIVEIRA TRINDADE (058.281.854-03) 

 
CÓDIGO: SB0946 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO 
AQUOSO DO BOLDO BRASILEIRO (PLECTRANTHUS BARBATUS). 
ALUNO: THIAGO GOMES COSTA (074.309.684-30) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (061.000.714-95) 
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-
66) 
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29) 

 
CÓDIGO: SB0947 
TÍTULO: EXTRUSÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-
PERITONEAL ATRAVÉS DA REGIÃO LOMBOSSACRA: RELATO DE CASO. 
ALUNO: DIANA LOPES FERREIRA SUASSUNA (047.531.124-89) 
ORIENTADOR: RODIO LUIS BRANDAO CAMARA (671.605.654-87) 
CO-AUTOR: ÂNGELO RAIMUNDO DA SILVA NETO (021.032.104-09) 
CO-AUTOR: CATARINA GONCALVES DA SILVA CARVALHO (068.951.364-01) 
CO-AUTOR: MARIA CLÁUDIA SALDANHA FARIAS (010.778.664-88) 
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CÓDIGO: SB0948 
TÍTULO: IDOSO INSTITUCIONALIZADO: UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR 
DISCENTES DE ENFERMAGEM 
ALUNO: LUCIARA DE LIRA TEIXEIRA (056.867.074-48) 
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (257.900.057-72) 
CO-AUTOR: AURELICE PIRES GAMA (456.124.634-72) 

 
CÓDIGO: SB0957 
TÍTULO: DISCIPLINA DE SAÚDE REPRODUTIVA: ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR 
NO CURSO DE MEDICINA 
ALUNO: JULIANA BENTO DA CUNHA (057.328.684-10) 
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (242.621.534-87) 
CO-AUTOR: JULIANA DUARTE DE FIGUEIREDO (055.298.794-89) 
CO-AUTOR: LARISSA CORREIA ALVES DA SILVA (061.336.834-73) 
CO-AUTOR: LUANA CLARISSE PINHEIRO REGO (068.741.464-40) 

 
CÓDIGO: SB0966 
TÍTULO: ASSISTÊNCIA À MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CERVICAL 
NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO. 
ALUNO: WENDELL JACKSON DE MACEDO CALDAS (053.174.484-17) 
ORIENTADOR: KATIA CRISTINA ARAUJO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
(442.376.854-20) 
CO-AUTOR: HONORATO MARTINS DA NOBREGA OLIVEIRA (052.950.654-80) 
CO-AUTOR: MARCELO GLAUBER DA SILVA PEREIRA (060.359.114-04) 
CO-AUTOR: THIAGO ALEXANDRE FIRMO DA ROCHA (045.617.134-76) 

 
CÓDIGO: SB0967 
TÍTULO: PADRÃO DE INTERAÇÕES ENTRE A ESPÉCIE EXÓTICA DE CAMARÃO 
MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI E A ESPÉCIE NATIVA 
FARFANTEPENAEUS SUBTILIS: UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL. 
ALUNO: DAIANNE JESSICA DINIZ (089.361.904-31) 
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (466.622.434-34) 

 
CÓDIGO: SB0971 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS FORCEFIELDS PARA SIMULAÇÕES CLÁSSICAS EM 
SUBSEQUENTES REFINAMENTOS DE GEOMETRIAS 
ALUNO: HEBERT CHARLES OLIVEIRA DA COSTA (013.590.384-00) 
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO (671.966.754-87) 
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97) 
CO-AUTOR: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (061.430.854-20) 
CO-AUTOR: UMBERTO LAINO FULCO (671.966.754-87) 

 
CÓDIGO: SB0976 
TÍTULO: COMO OTIMIZAR O TRABALHO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA? UMA 
PROPOSTA SIMPLES E EFICAZ. 
ALUNO: JULIA LEITE CASTRO (049.586.794-21) 
ORIENTADOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (565.583.094-91) 
CO-AUTOR: FABIO RESENDE DE ARAUJO (062.105.054-73) 
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25) 
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CÓDIGO: SB0977 
TÍTULO: ENFERMAGEM E BIOÉTICA: REFLEXÕES A RESPEITO DA DIGNIDADE 
HUMANA 
ALUNO: MARCIO DE LIMA PACHECO (032.510.094-27) 
ORIENTADOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES (056.232.504-24) 

 
CÓDIGO: SB0984 
TÍTULO: PERSPECTIVAS DE NOVOS MARCADORES TUMORAIS NO 
PROGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA 
ALUNO: WENNA GLEYCE ARAUJO DO NASCIMENTO (068.026.694-12) 
ORIENTADOR: JANAINA CRISTIANA DE OLIVEIRA CRISPIM FREITAS 
(914.303.644-91) 
CO-AUTOR: EMANUELLY BERNARDES DE OLIVEIRA (009.074.184-65) 
CO-AUTOR: FERNANDA PINTO GADELHA (053.070.514-17) 
CO-AUTOR: MÁRCIA FERNANDA SILVA MACÊDO (053.127.214-17) 

 
CÓDIGO: SB0986 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM HOSPITAL 
DE URGÊNCIA DA GRANDE NATAL/RN 
ALUNO: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (061.568.204-93) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 

 
CÓDIGO: SB0988 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE MICROCISTINAS EM RESERVATÓRIOS DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICO NO SEMI-ÁRIDO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: PRYSCILA CYNARA SOARES VIEIRA (060.742.994-12) 
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (274.719.344-68) 

 
CÓDIGO: SB0994 
TÍTULO: CICLO MESNTRUAL E LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: ESTUDO 
PILOTO 
ALUNO: JESSICA SANTOS DE MEDEIROS (071.494.364-98) 
ORIENTADOR: MARIA JOSE PEREIRA VILAR (154.791.104-20) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDINE PONTES (068.192.044-00) 
CO-AUTOR: JOYCE ELLEN CAVALCANTE SILVA (061.830.034-17) 
CO-AUTOR: RAFAEL MENDONCA PESSOA (047.957.314-03) 

 
CÓDIGO: SB0995 
TÍTULO: EXPRESSÃO DA PROTEÍNA FOS NO SISTEMA DEFENSIVO 
HIPOTALÂMICO DE CAMUNDONGOS EXPOSTOS AO ODOR DE GATO E COBRA 
ALUNO: ALANE DE MEDEIROS SILVA (072.955.214-45) 
ORIENTADOR: JUDNEY CLEY CAVALCANTE (009.321.634-32) 
CO-AUTOR: ANDRÉ PUKEY OLIVEIRA GALVÃO (047.004.674-01) 
CO-AUTOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (703.172.324-87) 
CO-AUTOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04) 
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CÓDIGO: SB0996 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA ENTRE DISFUNÇÃO SEXUAL E 
HIPOTIREOIDISMO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 
ALUNO: VIRGILIO SERQUIZ DE AZEVEDO (065.216.624-57) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: HELENO DE PAIVA OLIVEIRA (064.131.694-19) 
CO-AUTOR: RAFAELA BRITO BEZERRA PINHEIRO (048.795.124-78) 

 
CÓDIGO: SB0998 
TÍTULO: AÇÃO DE HORMÔNIOS FITORREGULADORES NO CULTIVO IN VITRO 
DE ABACAXIZEIRO DA VARIEDADE GOLD 
ALUNO: YUGO LIMA MELO (090.349.674-76) 
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53) 
CO-AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50) 
CO-AUTOR: ISABELE ARAGÃO GOMES (062.396.494-57) 
CO-AUTOR: YURI LIMA MELO (065.163.834-80) 

 
CÓDIGO: SB1010 
TÍTULO: PERFIL ELETROFORÉTICO DE PROTEÍNAS SÉRICAS EM PACIENTES 
PORTADORES DE DOENÇAS RENAIS 
ALUNO: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (073.895.124-23) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 
CO-AUTOR: FERNANDA RODRIGUES DE MELO (057.480.504-47) 
CO-AUTOR: JOAO INACIO LOPES BATISTA (061.020.964-79) 
CO-AUTOR: JULIANA RAFAELA GRANJEIRO REGO (056.034.834-74) 

 
CÓDIGO: SB1011 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ORDEM DE PARTO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE 
DE VACAS ZEBUÍNAS PARTICIPANTES EM TORNEIO LEITEIRO 
ALUNO: GUSTAVO VITOR DE MEDEIROS SOARES (052.696.974-16) 
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-
49) 
CO-AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47) 
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95) 

 
CÓDIGO: SB1013 
TÍTULO: RESULTADOS DA PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA ILEAL 
EM “J”: EXPERIÊNCIA NO HUOL 
ALUNO: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48) 
ORIENTADOR: SUELENE SUASSUNA SILVESTRE DE ALENCAR (357.683.634-91) 
CO-AUTOR: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (600.589.723-31) 
CO-AUTOR: DAVI ARAGAO ALVES DA COSTA (004.759.033-58) 
CO-AUTOR: LEONARDO FERREIRA CAMILO (061.333.664-00) 
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CÓDIGO: SB1016 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO COMPORTAMENTAL DO ESTÁGIO INFANTO-
JUVENIL DE SAGUIS, CALLITHRIX JACCHUS EM CATIVEIRO 
ALUNO: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO (004.716.601-
08) 
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78) 
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO (913.504.174-91) 

 
CÓDIGO: SB1017 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES E 
SULFATASES EM MÚSCULO DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS 
SCHIMITTI 
ALUNO: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA (014.281.584-56) 
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15) 
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00) 
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58) 

 
CÓDIGO: SB1021 
TÍTULO: BIOLOGIA E HISTÓRIA NATURAL DE STALACHTIS 
SUSANNA(LEPIDOPTERA:RIODINIDAE) 
ALUNO: DANIEL DE OLIVEIRA (059.227.884-00) 
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (839.533.617-91) 

 
CÓDIGO: SB1026 
TÍTULO: ESTUDO DO CRESCIMENTO DO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 
1931), EM VIVEIROS COM DIFERENTES FERTILIZANTES ORGÂNICOS EM 
AMBIENTE ESTUARINO NO RIO GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: WEDINA RODRIGUES DE LIMA (050.761.994-30) 
ORIENTADOR: FRANCISCO SEIXAS DAS NEVES (057.372.654-04) 
CO-AUTOR: TEREZINHA LÚCIA DOS SANTOS (140.577.194-15) 

 
CÓDIGO: SB1027 
TÍTULO: HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS EM ESCOLARES DO CENTRO 
INFANTIL MARISE PAIVA, CIDADE NOVA/NATAL. 
ALUNO: FERNANDA BEZERRA PAZ LEITAO (069.665.714-74) 
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34) 
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ JALES DE SOUZA (055.656.724-22) 
CO-AUTOR: NARA PALLOMA GALDENCIO CAVALCANTE (060.494.614-73) 
CO-AUTOR: VANESSA MARQUES DE ARAUJO SILVA (046.482.014-69) 

 
CÓDIGO: SB1028 
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE KEFIR PRODUZIDO A PARTIR 
DE LEITE DE CABRA 
ALUNO: MILLENA CRISTIANE DE MEDEIROS BEZERRA (036.035.344-41) 
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72) 
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CÓDIGO: SB1029 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA (069.655.254-01) 
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20) 
CO-AUTOR: JULIANA PATRICIA DA SILVA (054.303.194-22) 
CO-AUTOR: LEIDE AMARA PEREIRA DA SILVA (063.136.824-83) 
CO-AUTOR: LIVIA MAYARA ASSUNCAO PEREIRA MAURICIO (049.054.254-92) 

 
CÓDIGO: SB1033 
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO PELO HPV E OS FATORES DE 
RISCO CLÁSSICO PARA AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRAMSMISSÍVEIS 
ALUNO: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES (060.815.144-04) 
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15) 
CO-AUTOR: ALINE ANUZIA TORRES BRITO DE OLIVEIRA (074.942.234-36) 
CO-AUTOR: JULIANA SOARES BERNARDINO (008.446.714-28) 
CO-AUTOR: VALESKA SANTANA DE SENA PEREIRA (047.912.174-54) 

 
CÓDIGO: SB1038 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE MEDIDAS DE CONTROLE 
DE QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA ENTRE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E 
AUXILIARES DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS DA REDE PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE NATAL 
ALUNO: ANASSELY BEZERRA BESSA (055.721.874-88) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 
CO-AUTOR: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (073.895.124-23) 
CO-AUTOR: CINTHYA SARAIVA DE ASSIS (013.975.994-80) 
CO-AUTOR: JOAO INACIO LOPES BATISTA (061.020.964-79) 

 
CÓDIGO: SB1041 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO ZINCO SÉRICO, URINÁRIO E 
ÓSSEO EM MODELOS ANIMAIS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS E/OU 
OOFORECTOMIZADOS EM RESPOSTA A SUPLEMENTAÇÃO COM ZINCO 
ALUNO: KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA (061.474.624-82) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08) 
CO-AUTOR: FRANCISCO PAULO FREIRE NETO (009.781.924-78) 
CO-AUTOR: HEGLAYNE PEREIRA VITAL DA SILVA (066.076.174-25) 
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (107.142.434-34) 

 
CÓDIGO: SB1045 
TÍTULO: CUIDADO INTEGRAL Á SAÚDE CRIANÇA COMO EIXO NORTEADOR 
DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
ALUNO: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (074.029.744-99) 
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34) 
CO-AUTOR: CECÍLIA OLÍVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA (012.356.854-46) 
CO-AUTOR: DANIELE DA SILVA MACEDO (051.151.204-02) 
CO-AUTOR: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (055.053.314-16) 
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CÓDIGO: SB1049 
TÍTULO: EFEITO DA PRODUÇÃO DIÁRIA E DA ORDEM DE PARTO NA 
COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE DE VACAS DE RAÇAS ZEBUÍNAS 
PARTICIPANTES DE TORNEIO LEITEIRO 
ALUNO: JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR (044.107.604-16) 
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-
49) 
CO-AUTOR: GUSTAVO VITOR DE MEDEIROS SOARES (052.696.974-16) 
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82) 
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95) 

 
CÓDIGO: SB1051 
TÍTULO: SENSAÇÕES EM UM ESTÁGIO MATERNO-INFANTIL NO MUNICÍPIO 
DE PARNAMIRIM - UMA REFLEXÃO DO CURRÍCULO OCULTO 
ALUNO: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01) 
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34) 
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 
CO-AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66) 

 
CÓDIGO: SB1052 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ENCOLHIMENTO E DAS CURVAS DE SECAGEM DE 
CENOURA IN NATURA E COM TRATAMENTO OSMÓTICO 
ALUNO: THAYSE NAIANNE PIRES DANTAS (011.654.984-05) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15) 
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (061.135.714-32) 
CO-AUTOR: NARIO CEZAR CAMARA ALVES (061.312.644-06) 

 
CÓDIGO: SB1057 
TÍTULO: PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DE UMA COMUNIDADE 
DA CIDADE DE NATAL/RN 
ALUNO: CLAUDIA REGINA MACIEL GOMES (047.338.254-71) 
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20) 
CO-AUTOR: DALLYANE DOS SANTOS LISBOA (049.623.524-90) 
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA DA COSTA NUNES (013.328.355-03) 
CO-AUTOR: LENY SINARA SILVA BARBOSA (058.682.784-61) 

 
CÓDIGO: SB1059 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE INTERNA DE OVOS DE CODORNA 
(COTURNIX COTURNIX JAPONICA) COMERCIALIZADOS NA CIDADE DO 
NATAL/RN 
ALUNO: ELAINY CRISTINA LOPES (068.675.484-07) 
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA (798.185.604-34) 
CO-AUTOR: CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA (061.546.234-02) 
CO-AUTOR: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA (804.498.593-04) 
CO-AUTOR: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO (068.535.624-88) 
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CÓDIGO: SB1063 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO FITOPLÂNCTON DE VIVEIROS DE CAMARÃO 
MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), COM UTILIZAÇÃO DE 
FERTILIZANTES ORGÂNICOS. 
ALUNO: GENIBERTO CEZAR DE ARAUJO (038.062.124-06) 
ORIENTADOR: FRANCISCO SEIXAS DAS NEVES (057.372.654-04) 
CO-AUTOR: TEREZINHA LÚCIA DOS SANTOS (140.577.194-15) 

 
CÓDIGO: SB1064 
TÍTULO: ERGOTISMO 
ALUNO: INGRID RIBEIRO TAVARES (065.001.324-75) 
ORIENTADOR: ABDO FARRET NETO (246.094.550-72) 
CO-AUTOR: ANA RAISSA DAMASCENO BARBOSA (013.543.654-02) 
CO-AUTOR: INDHIRA RENIA TAVARES GUIMARAES (054.349.864-66) 
CO-AUTOR: THIAGO HENRIQUE SILVEIRA DE ANDRADE (050.365.544-93) 

 
CÓDIGO: SB1070 
TÍTULO: DIVERSIDADE FLORÍSTICA DA RESERVA LEGAL DO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO LAGOA DO SAL, TOUROS-RN 
ALUNO: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ARTHUR DE ALMEIDA MARINHO (084.391.234-00) 
CO-AUTOR: ISAAC OLIVEIRA DE ARAUJO (915.551.674-20) 
CO-AUTOR: RODRIGO MOREIRA FERNANDES (096.764.354-65) 

 
CÓDIGO: SB1082 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE EQUILÍBRIO E MARCHA EM 
INDIVÍDUOS COM HEMIPARESIA 
ALUNO: EMILIA MARCIA GOMES DE SOUZA E SILVA (060.132.804-36) 
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (840.911.934-04) 
CO-AUTOR: CINTHIA DE CARVALHO MORENO (012.871.364-00) 
CO-AUTOR: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (061.546.254-56) 
CO-AUTOR: LUCIANA DE ANDRADE MENDES (044.637.794-56) 

 
CÓDIGO: SB1084 
TÍTULO: FARO: FERRAMENTA DE ANÁLISE FORENSE COMPUTACIONAL EM 
SISTEMAS LINUX VIVOS. 
ALUNO: ARTHUR DIEGO DE LIRA LIMA (061.242.644-04) 
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00) 

 
CÓDIGO: SB1089 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPRIMIDOS DE PENTOXIFILINA 
400 MG DE USO HOSPITALAR 
ALUNO: LINO PRAXEDES BANDEIRA (031.359.224-13) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60) 
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05) 
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18) 
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CÓDIGO: SB1092 
TÍTULO: MORTALIDADE MATERNA NO RIO GRANDE DO NORTE - ANO DE 
2008 
ALUNO: CARINA MARIA DE SENA (007.818.764-86) 
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (033.709.254-00) 
CO-AUTOR: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (067.888.944-93) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 

 
CÓDIGO: SB1093 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO SUMÁRIO DE URINA EM ESCOLARES DO CENTRO 
INFANTIL MARISE PAIVA, CIDADE NOVA/NATAL. 
ALUNO: ANDRE LUIZ JALES DE SOUZA (055.656.724-22) 
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15) 
CO-AUTOR: FERNANDA BEZERRA PAZ LEITAO (069.665.714-74) 
CO-AUTOR: GUSTAVO CAETANO DE OLIVEIRA FERREIRA (065.194.304-39) 
CO-AUTOR: VANESSA MARQUES DE ARAUJO SILVA (046.482.014-69) 

 
CÓDIGO: SB1096 
TÍTULO: ÉTICA NA ENFERMAGEM: A VISÃO DE ESTUDANTES DA 
GRADUAÇÃO 
ALUNO: CAROLINE BESERRA DE LIMA (013.539.974-21) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
CO-AUTOR: CAMILA BESERRA DE LIMA (013.539.954-88) 

 
CÓDIGO: SB1097 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE 
ZOOPLANCTÔNICA DO ARQUIPÉLAGO SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ASPSP) EM 
DOIS PERÍODOS DO ANO 2008 
ALUNO: FRANCOISE DANTAS DE LIMA (065.160.944-54) 
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (140.763.064-49) 
CO-AUTOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (039.355.314-00) 
CO-AUTOR: TATIANA SILVA LEITE (022.703.954-84) 

 
CÓDIGO: SB1099 
TÍTULO: NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DE PORTADORES DE HIV SOB A 
ÓPTICA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
ALUNO: THAISE SOARES DANTAS DE ARAUJO (065.646.854-83) 
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54) 
CO-AUTOR: ANA GABRIELLA MEDEIROS DE ARAUJO LIMA (069.993.504-00) 
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: RAQUEL NUNES TORQUATO NOGUEIRA (065.634.444-07) 
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CÓDIGO: SB1102 
TÍTULO: ONZE ANOS DE EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ONOFRE LOPES COMO CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRANSPLANTE RENAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 
ALUNO: KARINA LOPES MORAIS (048.526.664-40) 
ORIENTADOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA (024.070.014-78) 
CO-AUTOR: JULIANA CHAGAS CALDAS (048.757.584-99) 
CO-AUTOR: LIVIA CARVALHO SPINELLI (057.814.704-17) 
CO-AUTOR: MANOEL LOURENCO LIMA NETO (054.579.264-94) 

 
CÓDIGO: SB1105 
TÍTULO: CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
VIGENTES NA UBS DE NOVA CIDADE – NATAL/RN 
ALUNO: RENATO MATIAS DANTAS (086.615.224-55) 
ORIENTADOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO (090.470.854-34) 
CO-AUTOR: DIANA LUZIA ZUZA ALVES (073.976.024-60) 

 
CÓDIGO: SB1107 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CUIDADO A CRIANÇAS 
SOROPOSITIVAS SOB A ÓPTICA MATERNA 
ALUNO: ANA DINA ARRUDA ALMINO (055.918.064-06) 
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54) 
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 

 
CÓDIGO: SB1108 
TÍTULO: PROJETO TRILHAS POTIGUARES: ENSINO-SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO 
À QUALIDADE DE VIDA PARA OS IDOSOS. 
ALUNO: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
ORIENTADOR: TULIO OLIVEIRA DE SOUZA (768.172.614-49) 
CO-AUTOR: ALDRINA LAURA DA SILVA COSTA (054.599.124-23) 
CO-AUTOR: RENATA MELO MAROTO (083.853.934-39) 

 
CÓDIGO: SB1110 
TÍTULO: FREQUÊNCIA DE ANEMIAS HEREDITÁRIAS EM PACIENTES COM 
DIAGNÓSTICO A ESCLARECER 
ALUNO: WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS (080.840.234-03) 
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91) 
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (046.314.314-07) 
CO-AUTOR: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA (065.645.404-00) 
CO-AUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (009.260.884-16) 

 
CÓDIGO: SB1111 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRABALHO MULTIPROFISSIONAL NO CONTEXTO 
DA AIDS 
ALUNO: ANA GABRIELLA MEDEIROS DE ARAUJO LIMA (069.993.504-00) 
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54) 
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: RAQUEL NUNES TORQUATO NOGUEIRA (065.634.444-07) 
CO-AUTOR: THAISE SOARES DANTAS DE ARAUJO (065.646.854-83) 
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CÓDIGO: SB1114 
TÍTULO: ANÁLISES BROMATOLÓGICAS DE TORTAS DE ALGODÃO 
(GOSSYPIUM HIRSUTUM) DOS ESTADOS DO RN E CE PARA UTILIZAÇÃO NA 
NUTRIÇÃO DE AVES 
ALUNO: CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA (061.546.234-02) 
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA (798.185.604-34) 
CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES (068.675.484-07) 
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80) 

 
CÓDIGO: SB1116 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DA PARTE ÁREA E 
DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO FOLHA/COLMO DO CAPIM MULATO 
(BRACHIÁRIA DECUMBENS STAPF VAR. COMUM X BRACHIÁRIA RUZIZIENSIS 
GERMAIN ET EVRARD) 
ALUNO: MELQUE FERNANDES DE FARIAS (050.856.454-99) 
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68) 
CO-AUTOR: CARLOS ANDRÉ FERNANDES DA COSTA (052.787.194-00) 
CO-AUTOR: PRISCYLLA RAQUEL GOMES SILVA (046.458.914-21) 

 
CÓDIGO: SB1119 
TÍTULO: CAPACIDADE DAS UNIDADES DE ATEÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE 
UM DISTRITO DE NATAL-RN PARA A REALIZAÇÃO DA BACILOSCOPIA DE 
ESCARRO NO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE. 
ALUNO: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS (076.973.904-00) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 
CO-AUTOR: ERIKA SIMONE GALVAO PINTO (852.084.264-04) 
CO-AUTOR: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (054.548.004-30) 
CO-AUTOR: RICARDO ALEXANDRE ARCÊCIO (216.262.118-50) 

 
CÓDIGO: SB1120 
TÍTULO: A HUMANIZAÇÃO DA ESF ATRAVÉS DO TRABALHO EM EQUIPE 
ALUNO: MARCELA PAULINO MOREIRA DA SILVA (069.259.554-64) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 
CO-AUTOR: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS (076.973.904-00) 
CO-AUTOR: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (054.548.004-30) 

 
CÓDIGO: SB1121 
TÍTULO: TRABALHANDO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SOB A ÓTICA DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM DISCIPLINA OPTATIVA – OLHANDO, OUVINDO 
E CAMINHANDO 
ALUNO: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66) 
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34) 
CO-AUTOR: FLAVIO SANTOS DA SILVA (068.336.234-81) 
CO-AUTOR: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01) 
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE SOUZA (065.162.794-03) 
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CÓDIGO: SB1123 
TÍTULO: BRINQUEDOTECA ITINERANTE: ARTICULANDO ENSINO-SERVIÇO-
COMUNIDADE NA PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA. 
ALUNO: POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL (059.837.614-39) 
ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS 
(802.110.543-72) 
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87) 
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28) 
CO-AUTOR: SABRINA VIANA ALMINTAS (054.414.854-18) 

 
CÓDIGO: SB1127 
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA TOXICIDADE SUBCRÔNICA E POSSÍVEIS 
ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS NO LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO 
ADAPTADO CAUSADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE 
CEREUS JAMACARU EM RATOS 
ALUNO: CÁSSIO DE OLIVEIRA MOURÃO (069.158.804-02) 
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (030.650.396-48) 
CO-AUTOR: DIEGO FABIO CARVALHO DO NASCIMENTO (083.020.044-48) 
CO-AUTOR: IRIS UCELLA DE MEDEIROS (047.115.044-43) 
CO-AUTOR: PRISCILA ALMEIDA DE PAIVA (089.287.564-05) 

 
CÓDIGO: SB1131 
TÍTULO: ANÁLISE DO POTENCIAL TÓXICO E GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DO 
RIO DOCE-RN 
ALUNO: FERNANDA FERREIRA DA COSTA NUNES (013.328.355-03) 
ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ATTAYDE (031.303.267-07) 
CO-AUTOR: CLAUDIA REGINA MACIEL GOMES (047.338.254-71) 
CO-AUTOR: DALLYANE DOS SANTOS LISBOA (049.623.524-90) 
CO-AUTOR: LENY SINARA SILVA BARBOSA (058.682.784-61) 

 
CÓDIGO: SB1132 
TÍTULO: EFEITOS DA CARÊNCIA DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS NA DIETA 
SOBRE AS CÉLULAS SEROTONINÉRGICAS DO NÚCLEO DORSAL DA RAFE DE 
RATOS WISTAR 
ALUNO: ANA PATRICIA TERTULIANO DOS SANTOS (030.285.754-00) 
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04) 
CO-AUTOR: KÁTIA MARIA MARQUES NOGUEIRA (420.114.854-87) 
CO-AUTOR: LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL (011.964.404-50) 

 
CÓDIGO: SB1139 
TÍTULO: DIVERSIDADE DE LEPIDOPTERA E SUAS PLANTAS HOSPEDEIRAS NA 
MATA DO JIQUI (RN) 
ALUNO: LUANA BEZERRA DA SILVA (083.692.664-10) 
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (010.866.337-09) 
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA (251.567.148-97) 
CO-AUTOR: BRUNNO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA (058.591.054-52) 
CO-AUTOR: VANESSA RODRIGUES DE MORAIS (069.399.644-79) 
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CÓDIGO: SB1146 
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA PARA A FORMAÇÃO 
DE SUJEITOS ECOLÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA 
- CAIC 
ALUNO: REBBECA MAIA BALDUINO SANTOS (049.286.394-64) 
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20) 
CO-AUTOR: KENIA DAYANE DANTAS DE LIMA (053.726.874-01) 
CO-AUTOR: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.394-89) 
CO-AUTOR: PRICILA MEIRELLES MONTEIRO DOS SANTOS (061.554.354-56) 

 
CÓDIGO: SB1148 
TÍTULO: FATORES RELACIONADOS ÀS COMPLICAÇÕES PÓS-ABORTO EM 
MULHERES QUE O VIVENCIARAM 
ALUNO: IRIS CAMILA DO NASCIMENTO MARINHO (065.508.394-40) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 
CO-AUTOR: JANARA JOCIFRANIA DIAS DE MENESES (061.561.914-29) 

 
CÓDIGO: SB1155 
TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. O CASO NITRATO. 
ALUNO: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (307.048.918-40) 
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49) 
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACEDO (046.638.624-97) 
CO-AUTOR: ERICA KALLINE MENDONCA PEREIRA (012.310.344-40) 
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (079.873.324-10) 

 
CÓDIGO: SB1156 
TÍTULO: POLIMORFISMOS NO GENE ERBB2 AUMENTA O RISCO DE 
DESENVOLVIMENTO DA HANSENÍASE 
ALUNO: ADRIANA FRUTUOSO BARBOSA (055.028.524-58) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 
CO-AUTOR: SERGIO RICARDO FERNANDES DE ARAUJO (942.721.404-00) 

 
CÓDIGO: SB1157 
TÍTULO: O ENSINO DA DISCIPLINA DE BIOSSEGURANÇA NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA PERSPECTIVA DA SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
ALUNO: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09) 
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72) 
CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO (065.723.034-03) 

 
CÓDIGO: SB1158 
TÍTULO: MODIFICAÇÕES DE CELULOSE E HEMICELULOSE DE CAJUS 
SUBMETIDOS A TRATAMENTOS COM CÁLCIO 
ALUNO: VANESSA DUARTE DE MORAIS (013.592.804-48) 
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (581.736.766-15) 
CO-AUTOR: IGOR UCELLA DANTAS DE MEDEIROS (064.834.074-08) 
CO-AUTOR: RENATA RANGEL BARBOZA (069.740.344-07) 
CO-AUTOR: TAIANA BRITO MENEZES (013.568.244-47) 
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CÓDIGO: SB1160 
TÍTULO: INTERVENÇÃO DO ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA DO CURSO DE 
MEDICINA – UFRN PARA MELHORIA DAS TAXAS DE GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA EM LAJES PINTADAS - RN 
ALUNO: ROBERTO MORENO MENDONCA (051.288.194-42) 
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO (296.966.824-68) 
CO-AUTOR: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68) 

 
CÓDIGO: SB1163 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS EM ALUNOS DE 
CENTROS EDUCACIONAIS DA COMUNIDADE DE GOIANINHA –RN 
ALUNO: ANTONIO PEIXOTO DE CARVALHO (046.114.834-01) 
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (792.215.214-00) 
CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (050.231.434-65) 
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28) 

 
CÓDIGO: SB1165 
TÍTULO: EFEITO DE ESTÍMULOS EMOCIONAIS SOBRE A MEMÓRIA 
OPERACIONAL 
ALUNO: CLEANTO ROGERIO REGO FERNANDES (050.861.184-92) 
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (643.796.204-68) 
CO-AUTOR: CAMILA NASCIMENTO DO REGO (068.742.854-83) 
CO-AUTOR: JANINE KARLA FRANCA DA SILVA (059.406.264-08) 
CO-AUTOR: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE (047.807.264-33) 

 
CÓDIGO: SB1166 
TÍTULO: ÍNDICE DE PERIGO DE INCENDIO NA CAATINGA DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN 
ALUNO: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (014.043.364-35) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ANA QUITERIA REBOUCAS PEREIRA DE MEDEIROS (068.429.064-
23) 
CO-AUTOR: JACK BATISTA DE SOUSA (838.258.604-00) 
CO-AUTOR: JULIANA JOICE OLIVEIRA (072.142.324-80) 

 
CÓDIGO: SB1171 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À ANGIOGRAFIA 
NO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO HUOL 
ALUNO: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS (060.719.064-74) 
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15) 
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (064.118.304-60) 
CO-AUTOR: NEYSE PATRICIA DO NASCIMENTO MENDES (904.146.084-53) 
CO-AUTOR: RODOLPH VINICIUS SIQUEIRA PESSOA (057.610.904-57) 
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CÓDIGO: SB1172 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE ENTRADA DOS ESTUDANTES 
NA UNIVERSIDADE E O ÍNDICE DE RENDIMENTO ACADÊMICO. 
ALUNO: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31) 
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05) 

 
CÓDIGO: SB1177 
TÍTULO: POLIPARASITISMO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES 
NO BAIRRO DE BRASÍLIA TEIMOSA, NATAL-RN 
ALUNO: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (050.231.434-65) 
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (792.215.214-00) 
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28) 

 
CÓDIGO: SB1179 
TÍTULO: IMPACTO DE INFECÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NO 
ESTADO DE VITAMINA A EM CRIANÇAS ENTRE 4 E 6 ANOS DE IDADE. 
ALUNO: MARCUS RODRIGO MENEZES VIANNA DE SOUSA (069.305.444-18) 
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 
CO-AUTOR: ANA NATALY ADRIANE BEZERRA TRIESTE (063.739.824-67) 
CO-AUTOR: BRUNA LEAL LIMA MACIEL (962.561.923-20) 
CO-AUTOR: NÚBIA NATALIR CORREIA PONTES (970.177.014-53) 

 
CÓDIGO: SB1183 
TÍTULO: CRECHE E RISCO DE INFECÇÃO NA COMUNIDADE: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DA LITERATURA. 
ALUNO: CAMILA AUGUSTA DA SILVA (857.273.772-34) 
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (230.393.104-53) 

 
CÓDIGO: SB1184 
TÍTULO: VIVÊNCIA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA NO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 
ALUNO: AMANDA LOUISE DE MEDEIROS FRANÇA (090.099.714-14) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 
CO-AUTOR: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (942.922.804-87) 

 
CÓDIGO: SB1186 
TÍTULO: CONHECIMENTO SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR 
PACIENTES AMBULATORIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 
NATAL/RN 
ALUNO: FERNANDO DE CARVALHO AQUINO (009.194.304-30) 
ORIENTADOR: FRANCISCA SUELI MONTE (021.289.324-67) 
CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (050.231.434-65) 
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85) 
CO-AUTOR: FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA (074.024.174-50) 
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CÓDIGO: SB1192 
TÍTULO: CRICOTIREOIDOSTOMIA PERCUTÂNEA: ABORDAGEM PRÁTICA 
ATRAVÉS DE UM NOVO APARELHO. 
ALUNO: HUGO GONCALO GUEDES (073.910.244-30) 
ORIENTADOR: JOSE GERCINO CABRAL FILHO (096.208.774-20) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13) 
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74) 

 
CÓDIGO: SB1193 
TÍTULO: CRIANÇAS EM CASA DE PASSAGEM: VIVÊNCIA DE ESTUDANTES DA 
SAÚDE. 
ALUNO: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (055.053.314-16) 
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34) 
CO-AUTOR: CECÍLIA OLÍVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA (012.356.854-46) 
CO-AUTOR: DANIELE DA SILVA MACEDO (051.151.204-02) 
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (074.029.744-99) 

 
CÓDIGO: SB1194 
TÍTULO: APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR 
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS PARA TANINOS A PARTIR DE EXTRATOS E 
FORMAS FARMACÊUTICAS OBTIDAS DA FLORA NORTE RIOGRANDENSE 
ALUNO: JULIANA RAFAELA GRANJEIRO REGO (056.034.834-74) 
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52) 
CO-AUTOR: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (073.895.124-23) 
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68) 
CO-AUTOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49) 

 
CÓDIGO: SB1197 
TÍTULO: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: O UNIVERSO SIMBÓLICO DAS 
PRÁTICAS EM BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA. 
ALUNO: MIRNA CAVALCANTE GURJAO (013.974.464-98) 
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (154.957.284-91) 
CO-AUTOR: ALICE SILVANA GAGLIUFFI PEREIRA (068.737.634-38) 
CO-AUTOR: JULIANA BENTO DA CUNHA (057.328.684-10) 

 
CÓDIGO: SB1199 
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTURAIS EM CRIANÇAS DE 
IDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
ALUNO: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA (069.725.444-59) 
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (396.617.414-68) 
CO-AUTOR: LIVANE CALDAS DOS SANTOS (061.656.626-33) 
CO-AUTOR: MARIA ALCIONE SILVA GOMES ROSENO (047.650.924-61) 
CO-AUTOR: RODRIGO WAGNER DA SILVA MONTORIL DE ARAUJO 
(061.835.114-04) 
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CÓDIGO: SB1200 
TÍTULO: INFLUÊNCIA SEXUAL NA CATEGORIZAÇÃO DE GRUPOS 
ALUNO: ANA CAROLINA MORAIS SALES (061.311.424-83) 
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53) 
CO-AUTOR: DIEGO MACEDO GONCALVES (012.078.754-73) 

 
CÓDIGO: SB1201 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES E INTERVENÇÕES DE MATRICIAMENTO 
DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. 
ALUNO: PAOLA DA COSTA SILVA (009.629.654-21) 
ORIENTADOR: JACILEIDE GUIMARAES (916.439.024-15) 

 
CÓDIGO: SB1204 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL E NECESSIDADES CONTINUADAS DOS 
AGENTES DE SAÚDE (ACS) DOS BAIRROS DE FELIPE CAMARÃO E CIDADE 
NOVA 
ALUNO: ANA RAFAELA ARAUJO DUARTE (060.832.154-04) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 
CO-AUTOR: LUCIANA MARIA VARELA DE QUEIROZ (049.511.184-83) 
CO-AUTOR: MARAIZA GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA (059.722.794-28) 
CO-AUTOR: PAMERA MEDEIROS DA COSTA (051.099.924-79) 

 
CÓDIGO: SB1206 
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE UMA DIETA HIPERLIPÍDICA PARA INDUÇÃO DO 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM MODELO ANIMAL 
ALUNO: ANA KAROLINE MEDEIROS DA NOBREGA (068.871.594-06) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08) 
CO-AUTOR: FLÁVIA EVELYN MEDEIROS FERNANDES (060.107.034-84) 
CO-AUTOR: MARIO HIROYUKI HIRATA (879.692.038-68) 
CO-AUTOR: SILVIA TCHERNIN HIMELFARB (924.134.040-15) 

 
CÓDIGO: SB1207 
TÍTULO: LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS 
(DIPTERA: TEPHIRITIDAE) EM POMARES COMERCIAIS DE GOIABA 
ALUNO: RAQUEL SOUZA SILVA (014.151.464-70) 
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91) 
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (106.243.174-04) 
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (155.635.704-44) 
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (140.595.174-53) 

 
CÓDIGO: SB1208 
TÍTULO: PERFIL DO PRODUTOR DE AVES CAIPIRA DO RN 
ALUNO: EDNARA TAISSA DA SILVA (043.355.914-46) 
ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (407.136.364-91) 
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CÓDIGO: SB1211 
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DE GEIS POR 
REFRATOMETRIA 
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE AZEVEDO BRANDAO (046.841.484-32) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 
CO-AUTOR: MARCIO FERRARI (128.351.828-70) 
CO-AUTOR: RODRIGO PIMENTA CARLOS DE SALES (073.837.954-90) 

 
CÓDIGO: SB1212 
TÍTULO: AVALIÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM ANIMAIS 
DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS SEM INSULINOTERAPIA 
ALUNO: RODOLFO ANDRÉ DE ARAUJO SANTOS (057.367.344-60) 
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08) 
CO-AUTOR: HENDRIO FELIPE DE SOUZA (066.739.774-42) 
CO-AUTOR: LUCIANA REZENDE ALVES DE OLIVEIRA (054.103.938-56) 
CO-AUTOR: RAUL HERNANDES BORTOLIN (324.328.298-59) 

 
CÓDIGO: SB1215 
TÍTULO: O PORTFÓLIO COMO PROCEDIMENTO DE REFLEXÃO E AVALIAÇÃO. 
ALUNO: ALICE SILVANA GAGLIUFFI PEREIRA (068.737.634-38) 
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (154.957.284-91) 
CO-AUTOR: JULIANA BENTO DA CUNHA (057.328.684-10) 
CO-AUTOR: MIRNA CAVALCANTE GURJAO (013.974.464-98) 

 
CÓDIGO: SB1218 
TÍTULO: SALA DE SITUAÇÃO: INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO, 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE NA UNIDADE 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE NOVA 
ALUNO: PAMERA MEDEIROS DA COSTA (051.099.924-79) 
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15) 
CO-AUTOR: ANDRÉA CAROLINE COSTA DE ARRUDA (083.276.264-42) 
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13) 
CO-AUTOR: MARCELA MARA EUFRASIO DE AZEVEDO (057.250.744-55) 

 
CÓDIGO: SB1220 
TÍTULO: RELATO DE CASO: MANIFESTAÇÃO HEMORRÁGICA NO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL APÓS ACIDENTE BOTRÓPICO. 
ALUNO: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74) 
ORIENTADOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (316.961.124-00) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
CO-AUTOR: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60) 
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CÓDIGO: SB1222 
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONGELAMENTO RÁPIDO NA DESCELULARIZAÇÃO 
DE FRAGMENTOS DE TECIDO ÓSSEO 
ALUNO: HAROLDO ABUANA OSORIO JUNIOR (074.058.584-30) 
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20) 
CO-AUTOR: BRUNA KATHERINE GUIMARÃES CARVALHO (084.285.014-75) 
CO-AUTOR: CASSIO AURELIO ARAUJO DUTRA (065.440.434-86) 
CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04) 

 
CÓDIGO: SB1224 
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO FATORIAL NA VALIDAÇÃO DE 
MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE COMPRIMIDOS 
ALUNO: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05) 

 
CÓDIGO: SB1228 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DE PIRES2-EGFP EM EMULSÕES 
CONTENDO ESTEARILAMINA 
ALUNO: FRANCISCO ALEXANDRINO JÚNIOR (043.682.014-50) 
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00) 
CO-AUTOR: ANDRÉ LEANDRO SILVA (013.118.521-74) 
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO (035.055.584-27) 
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50) 

 
CÓDIGO: SB1230 
TÍTULO: ESTUDO IN VIVO DA SUSCEPTIBILIDADE DO T. CRUZI AO EXTRATO 
DE ALOE VERA (BABOSA) 
ALUNO: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (052.540.684-00) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA 
(200.170.654-53) 

 
CÓDIGO: SB1237 
TÍTULO: ESTUDOS “IN SILICO” DE FATORES ANGIOGÊNICOS. 
ALUNO: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (061.430.854-20) 
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (805.733.800-82) 
CO-AUTOR: ALINE MARIA ARAÚJO MARTINS (582.176.143-34) 
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97) 
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04) 

 
CÓDIGO: SB1238 
TÍTULO: UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE AS DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE-RN. 
ALUNO: RENATA MELO MAROTO (083.853.934-39) 
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (230.393.104-53) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
CO-AUTOR: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS (061.099.294-50) 
CO-AUTOR: RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA (060.407.584-73) 
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CÓDIGO: SB1241 
TÍTULO: PREPARO E AVALIAÇÃO DA ESPALHABILIDADE DE GÉIS 
CONTENDO CDI-MU002 
ALUNO: DIEGO MARQUES DA COSTA SANTOS (080.695.954-18) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 
CO-AUTOR: MARCIO FERRARI (128.351.828-70) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 

 
CÓDIGO: SB1243 
TÍTULO: PROPOSTA DE EDUCAÇÃO SEXUAL SOBRE DST’S E MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL(ONG) DO RIO 
GRANDE DO NORTE. 
ALUNO: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71) 
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (242.621.534-87) 
CO-AUTOR: KALYANNE CABRAL DE PAULA (050.988.884-41) 
CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (048.526.664-40) 
CO-AUTOR: LARISSA DE QUEIROZ TORRES (011.922.114-48) 

 
CÓDIGO: SB1244 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFQ) NO 
TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) 
ALUNO: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (067.222.464-00) 
ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (702.828.114-00) 
CO-AUTOR: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (061.085.094-65) 
CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (073.866.894-03) 
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05) 

 
CÓDIGO: SB1246 
TÍTULO: PERFIL EPIDIMEIOLÓGICO DOS ACIDENTES OFÍDICOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE 
ALUNO: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60) 
ORIENTADOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (316.961.124-00) 
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36) 
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74) 

 
CÓDIGO: SB1247 
TÍTULO: APLICAÇÃO DA CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA BI-
DIMENCIONAL NA ANALISE DE ALCALÓIDES DE CAMPONESA DICHOTOMA 
(MYRTACEAE) 
ALUNO: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS (066.844.484-38) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: FELIPE MAIA CARLOS (091.779.094-45) 
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80) 
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40) 
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CÓDIGO: SB1249 
TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA - DIAGNOSTICANDO UM PROBLEMA 
DE SAÚDE PÚBLICA EM LAJES PINTADAS-RN 
ALUNO: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68) 
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO (296.966.824-68) 
CO-AUTOR: ROBERTO MORENO MENDONCA (051.288.194-42) 

 
CÓDIGO: SB1252 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO (VISCOSIDADE) DE PRODUTO 
CONTENDO EXTRATO DE EUGENIA LIGUSTRINA EM FUNÇÃO DA 
TEMPERATURA. 
ALUNO: FELIPE MAIA CARLOS (091.779.094-45) 
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68) 
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64) 
CO-AUTOR: DIEGO MARQUES DA COSTA SANTOS (080.695.954-18) 
CO-AUTOR: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS (066.844.484-38) 

 
CÓDIGO: SB1255 
TÍTULO: A ENFERMAGEM E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA TERAPIA 
NUTRICIONAL 
ALUNO: RAFAELA FERNANDES DE CARVALHO (074.898.444-52) 
ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS (025.873.064-18) 
CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA (071.676.044-45) 
CO-AUTOR: JÁCIA KALINE FERREIRA DE MELO (080.958.864-16) 
CO-AUTOR: RAFAEL TAVARES SILVEIRA SILVA (076.343.504-00) 

 
CÓDIGO: SB1256 
TÍTULO: DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: 
PSYCHODIDAE) NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO 
NORTE, RN. 
ALUNO: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69) 
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34) 
CO-AUTOR: KATRINE BEZERRA CAVALCANTI (047.542.864-13) 
CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (012.292.314-63) 
CO-AUTOR: THIAGO BRUNO DE ARAUJO (077.625.494-47) 

 
CÓDIGO: SB1258 
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE CRISES EPILÉPTICAS EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM MENINGOMIELOCELE E HIDROCEFALIA 
ALUNO: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (064.451.714-00) 
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34) 
CO-AUTOR: RAIMUNDO FRANCISCO AMORIM JUNIOR (064.604.794-96) 

 
CÓDIGO: SB1264 
TÍTULO: SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA VÍRUS DA HEPATITE 
C (ANTI-HCV) EM PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICA EM SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ALUNO: MARCELO GLAUBER DA SILVA PEREIRA (060.359.114-04) 
ORIENTADOR: GILMAR AMORIM DE SOUSA (075.017.814-00) 
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CÓDIGO: SB1267 
TÍTULO: SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA VÍRUS DA HEPATITE 
C (ANTI-HCV) EM PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICA EM SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
ALUNO: HONORATO MARTINS DA NOBREGA OLIVEIRA (052.950.654-80) 
ORIENTADOR: GILMAR AMORIM DE SOUSA (075.017.814-00) 
CO-AUTOR: MARCELO GLAUBER DA SILVA PEREIRA (060.359.114-04) 
CO-AUTOR: MATHEUS DAMIAO PINTO (032.152.544-25) 
CO-AUTOR: VICTOR VINICIUS DE ALMEIDA FERREIRA (033.064.224-36) 

 
CÓDIGO: SB1271 
TÍTULO: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DA 
ESTRATÉGIA DOTS NAS UNIDADES DE SAÚDE EM QUE ATUAM 
ALUNO: DÉBORAH RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA (072.270.224-80) 
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15) 
CO-AUTOR: HAMILTON LEANDRO PINTO DE ANDRADE (769.228.123-87) 

 
CÓDIGO: SB1272 
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O TAMANHO DAS PASSADAS E VELOCIDADE 
DESENVOLVIDA EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS NÃO-TREINADOS EM CORRIDA 
ALUNO: JULIO CESAR FELIX DE OLIVEIRA (083.244.454-55) 
ORIENTADOR: ROMILSON DE LIMA NUNES (143.854.734-04) 
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00) 
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13) 
CO-AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (065.957.144-77) 

 
CÓDIGO: SB1278 
TÍTULO: TROMBO FLUTANTE EM VEIA CAVA INFERIOR 
ALUNO: REBECA ASSUNCAO MATTJIE (009.651.931-28) 
ORIENTADOR: ABDO FARRET NETO (246.094.550-72) 
CO-AUTOR: INGRID RIBEIRO TAVARES (065.001.324-75) 

 
CÓDIGO: SB1281 
TÍTULO: COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA VEGETAÇÃO DA RESERVA LEGAL DO 
ASSENTAMENTO ÁGUAS VIVAS, CEARÁ MIRIM-RN. 
ALUNO: ERIKA VANESSA DE SOUZA CAMPELO (070.201.344-75) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ANA MÁRCIA BEZERRA RODRIGUES (069.483.224-33) 
CO-AUTOR: JAYRA CONCEIÇÃO CANDIDO DA SILVA (059.582.754-37) 
CO-AUTOR: JULIANA JOICE OLIVEIRA (072.142.324-80) 

 
CÓDIGO: SB1282 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO COM POTENCIAL FORRAGEIRO 
NO ASSENTAMENTO TIÃO CARLOS, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN 
ALUNO: ANA MÁRCIA BEZERRA RODRIGUES (069.483.224-33) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ERIKA VANESSA DE SOUZA CAMPELO (070.201.344-75) 
CO-AUTOR: JAYRA CONCEIÇÃO CANDIDO DA SILVA (059.582.754-37) 
CO-AUTOR: JULIANA JOICE OLIVEIRA (072.142.324-80) 
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CÓDIGO: SB1283 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AGREGAÇÃO FAMILIAR EM PORTADORAS DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GRAVIDEZ, NA MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO 
ALUNO: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05) 
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO 
(704.107.984-87) 
CO-AUTOR: ANA LUIZA BRAGA BRITO DE MACEDO (074.187.914-02) 
CO-AUTOR: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (055.053.314-16) 
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (074.029.744-99) 

 
CÓDIGO: SB1284 
TÍTULO: ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFQ) NO TRATAMENTO DA 
METÁSTASE HEPÁTICA POR CÂNCER COLORRETAL 
ALUNO: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (061.085.094-65) 
ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (702.828.114-00) 
CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (067.222.464-00) 
CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (073.866.894-03) 
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05) 

 
CÓDIGO: SB1285 
TÍTULO: A COMENSALIDADE NA TRADICIONAL FESTA DE SANT’ANA DE 
CAICÓ/RN: UM RESGATE HISTÓRICO. 
ALUNO: DIÔGO VALE (084.187.524-32) 
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87) 
CO-AUTOR: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO (083.827.884-16) 
CO-AUTOR: CAMILA VANESSA DA SILVA MOREIRA (078.167.484-00) 
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25) 

 
CÓDIGO: SB1286 
TÍTULO: PREVALENCIA DOS DISTURBIOS DA COORDENAÇÃO MOTORA EM 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA - RN. 
ALUNO: LIZIANNE JULINE DO NASCIMENTO E SILVA MARTINS (064.931.844-
79) 
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (396.617.414-68) 
CO-AUTOR: GABRIELA SUELLEN DA SILVA CHAVES (061.510.754-04) 
CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (014.509.164-30) 
CO-AUTOR: RENATA NOBREGA DELGADO (066.677.794-21) 

 
CÓDIGO: SB1288 
TÍTULO: BIODIVERSIDADE FORRAGEIRA DA RESERVA LEGAL DO 
ASSENTAMENTO OURO BRANCO, BARAÚNA-RN. 
ALUNO: JULIANA JOICE OLIVEIRA (072.142.324-80) 
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72) 
CO-AUTOR: ANA MÁRCIA BEZERRA RODRIGUES (069.483.224-33) 
CO-AUTOR: ERIKA VANESSA DE SOUZA CAMPELO (070.201.344-75) 
CO-AUTOR: JAYRA CONCEIÇÃO CANDIDO DA SILVA (059.582.754-37) 
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CÓDIGO: SB1291 
TÍTULO: PAPEL DA REVERBERAÇÃO NEURONAL DURANTE O SONO DE 
ONDAS LENTAS NA CONSOLIDAÇÃO DE MEMÓRIAS RECÉM ADQUIRIDAS. 
ALUNO: ANNIE DA COSTA SOUZA (072.145.694-42) 
ORIENTADOR: SIDARTA TOLLENDAL GOMES RIBEIRO (505.917.971-00) 

 
CÓDIGO: SB1295 
TÍTULO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR: O CASO DOS 
ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES 
ALUNO: DANIELLE REZENDE FERREIRA (013.858.404-47) 
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68) 
CO-AUTOR: JULIA GOMES FERNANDES COSTA (053.770.844-89) 
CO-AUTOR: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85) 

 
CÓDIGO: SB1296 
TÍTULO: EFETIVIDADE E SEGURANÇA DA HEMORROIDECTOMIA POR MEIO 
DE GRAMPEADORES X TRATAMENTO CIRÚRGICO CONVENCIONAL NA 
ABORDAGEM DAS HEMORRÓIDAS INTERNAS. 
ALUNO: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (073.866.894-03) 
ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (702.828.114-00) 
CO-AUTOR: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (061.085.094-65) 
CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (067.222.464-00) 
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05) 

 
CÓDIGO: SB1303 
TÍTULO: PERFIL DE ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CITOCINAS INDUZIDO PELOS 
POLISSACARÍDEOS DO FUNGO SCLERODERMA NITIDUM NO MODELO DE 
PERITONITE 
ALUNO: THUANE DE SOUSA PINHEIRO (081.735.714-90) 
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68) 
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-
66) 
CO-AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL (060.913.664-08) 
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29) 

 
CÓDIGO: SB1304 
TÍTULO: A ÓTICA SOBRE AS QUESTÕES AMBIENTAIS DE UM GRUPO DE 
JOVENS DESBRAVADORES EM NATAL/RN. 
ALUNO: ISABELLA CATARINE TEIXEIRA DE ALENCAR (065.372.674-04) 
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20) 
CO-AUTOR: ANA CLEZIA SIMPLICIO DE MORAIS (058.476.654-82) 
CO-AUTOR: ILLANA CRISTINA DANTAS GOMES (068.512.094-54) 

 
CÓDIGO: SB1306 
TÍTULO: ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE LEISHMANIA CHAGASI COMO 
FERRAMENTAS PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR LEISHMANIA. 
ALUNO: MANUELA SALES LIMA NASCIMENTO (072.667.274-21) 
ORIENTADOR: DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS (916.223.014-04) 
CO-AUTOR: PAULA VIVIANNE SOUZA DE QUEIROZ (024.982.374-88) 
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34) 
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CÓDIGO: SB1310 
TÍTULO: TÍTULO: FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA DE 
UM GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN – BRASIL. 
ALUNO: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (011.806.384-76) 
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53) 
CO-AUTOR: AMANDA PATRÍCIA MENEZES RATIS (061.522.534-97) 
CO-AUTOR: AMANDA PEREIRA GOMES (058.042.654-82) 
CO-AUTOR: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (049.161.704-66) 

 
CÓDIGO: SB1313 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DA CURIMATÃ PROCHILODUS 
BREVIS, (STEINDACHNER, 1875) (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE) 
ALUNO: AMANDA TÔRRES BORGES (079.611.874-48) 
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91) 
CO-AUTOR: DIVANA ELIVA OLIVEIRA ALVES (055.336.804-46) 
CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (033.891.914-70) 
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA MACEDO DA SILVA (136.802.854-34) 

 
CÓDIGO: SB1317 
TÍTULO: MONITORAMENTO DOS POLIQUETAS ASSOCIADOS AO BANCO DE 
BRACHIDONTES (MOLLUSCA) DA PRAIA DO MEIO/RN, BRASIL 
ALUNO: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (716.993.172-91) 
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10) 

 
CÓDIGO: SB1321 
TÍTULO: ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 
ALUNO: MARIA LUIZA DINIZ DE SOUSA LOPES (068.949.064-08) 
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (140.761.524-68) 
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (055.135.504-23) 

 
CÓDIGO: SB1322 
TÍTULO: SAÚDE REPRODUTIVA: PERFIL DAS USUÁRIAS DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE FAMILIAR II DO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO. 
ALUNO: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA (051.700.294-97) 
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 
CO-AUTOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI 
(045.666.134-45) 
CO-AUTOR: SUSANY ALVES DE OLIVEIRA LIMA (663.521.694-49) 
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05) 

 
CÓDIGO: SB1323 
TÍTULO: MARCAÇÃO DE HEMÁCIAS SANGÜÍNEAS COM TECNÉCIO-99M SOB 
INFLUÊNCIA DA BABOSA 
ALUNO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (059.861.314-52) 
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA 
(200.170.654-53) 
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CÓDIGO: SB1324 
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA FORENSE EM MATA E 
CENTRO URBANO EM NATAL – RN 
ALUNO: LARISSA MARIA DA ROCHA MEIRA (048.694.924-90) 
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89) 

 
CÓDIGO: SB1326 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM QUEIJOS 
COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 
ALUNO: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA (071.676.044-45) 
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25) 
CO-AUTOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04) 

 
CÓDIGO: SB1327 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM 
DELEGACIA ESPECIALIZADA 
ALUNO: RAFAELA BRITO BEZERRA PINHEIRO (048.795.124-78) 
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49) 
CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA (051.700.294-97) 
CO-AUTOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI 
(045.666.134-45) 

 
CÓDIGO: SB1329 
TÍTULO: ANÁLISE DA DISPNÉIA EM IDOSOS HIPERTENSOS 
ALUNO: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 

 
CÓDIGO: SB2426 
TÍTULO: ANÁLISE DA FUNÇÃO COGNITIVA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM 
IDOSOS HIPERTENSOS 
ALUNO: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 
CO-AUTOR: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91) 
CO-AUTOR: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA (052.931.244-12) 
CO-AUTOR: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39) 

 
CÓDIGO: SB2429 
TÍTULO: FATORES DE RISCO RELEVANTES PARA OCORRÊNCIA DE 
AFOGAMENTO: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
ALUNO: ANA CRISTINA FEITOSA DE OLIVEIRA (057.625.084-80) 
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91) 
CO-AUTOR: ISABEL KAROLYNE FERNANDES COSTA (059.002.264-41) 

 

 

 

 

 

 

 

94



CÓDIGO: SB2432 
TÍTULO: ANÁLISE DA DISPNÉIA E DA DISTÂNCIA PERCORRIDA EM IDOSOS 
HIPERTENSOS 
ALUNO: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91) 
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34) 
CO-AUTOR: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45) 
CO-AUTOR: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA (052.931.244-12) 
CO-AUTOR: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39) 

 
CÓDIGO: SB2433 
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM QUEIJOS 
COMERCIALIZADOS EM NATAL/RN 
ALUNO: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA (071.676.044-45) 
ORIENTADOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04) 

 
CÓDIGO: SB2435 
TÍTULO: EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUIMICA DE GALECTINAS NO 
CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 
ALUNO: DENISE HELEN I P DE OLIVEIRA (013.595.694-30) 
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20) 
CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20) 
CO-AUTOR: MARCELO GADELHA VASCONCELOS (034.448.714-81) 
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CÓDIGO: SB0001
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE HÍBRIDOS E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS GENÉTICOS
PARA SORGO GRANÍFERO CULTIVADO NO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: MARIA GABRIELA DA TRINDADE SILVA (073.392.454-99)
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04)
CO-AUTOR: JOÃO MARIA PINHEIRO DE LIMA (130.653.864-53)

Resumo:

        Foi  avaliado  o  desempenho  produtivo  de  25  híbridos  de  sorgo  granífero,  cultivados  no  litoral
potiguar, com relação a cinco características agronômicas importantes: florescimento inicial; percentual de
sobrevivência; altura de planta; peso dos grãos e peso das panículas. O delineamento experimental utilizado
foi o de blocos ao acaso com três repetições. Foram feitas análises de variância univariadas e estimadas a
repetibilidade e herdabilidade de cada característica.  Constatou-se que existe variabilidade genética no
material avaliado para todas as características, exceto para o percentual de sobrevivência, sendo que as
médias dos acessos exibiram diferença significativa pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. A
herdabilidade foi de mediana a alta magnitude, tendo sido alta para o florescimento inicial. Os híbridos
AGROCE AG 1018, CNPMS 0306039 e CNPMS 0306037 tiveram o melhor desempenho em algumas das
características avaliadas, podendo ser recomendados para o cultivo na região.

Palavras chave: alimentação animal, melhoramento genético vegetal, parâmetro genético

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0004
TÍTULO: ENDOGAMIA MÉDIA E GANHO GENÉTICO EM POPULAÇÕES SELECIONADAS
CONSIDERANDO DIFERENTES MODELOS GENÉTICOS E TIPOS DE ACASALAMENTOS SOB
SIMULAÇÃO
ALUNO: DEBORAH GALVAO PEIXOTO GUEDES (075.974.234-03)
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04)
CO-AUTOR: ADRIANA DIOCLECIANO SOARES (009.941.860-61)
CO-AUTOR: RICARDO FREDERICO EUCLYDES (209.701.706-10)

Resumo:

        A expressão do fenótipo das características quantitativas de interesse na produção animal depende do
genótipo do indivíduo e do meio que o afeta, além de estar condicionada à interação dos genes presentes
no  genoma.  A ação  gênica se manifesta pelos efeitos aditivos e também pelos efeitos não  aditivos de
dominância,  sobredominância  e  epistasia.  Com  o  atual  avanço  das  biotecnologias  reprodutivas,  tem
crescido  o  interesse  pelos  efeitos  da  endogamia.  Associa-se  a  este  fato  a  possibilidade  de  orientar
acasalamentos entre e dentro de raças a fim de otimizar as combinações genéticas parentais. No entanto,
segundo a literatura,  a depressão endogâmica,  responsável pela redução nas características de interesse
econômico dos rebanhos zootécnicos, estaria relacionada aos efeitos genéticos não-aditivos, sobretudo aos
da  dominância  e  sobredominância,  que determinam a expressão  fenotípica  de  tais  características.  Em
função disso, inúmeros autores recomendam considerar os efeitos não-aditivos nas avaliações genéticas.
Por meio do programa GENESYS, foram avaliadas duas características quantitativas,  influenciadas por
todos os genes do genoma e de maneira independente entre si. O modelo genético com sobredominância
foi mais efetivo em conter a endogamia média, enquanto o modelo genético aditivo foi o menos eficiente.
Contudo,  os  ganhos  genéticos  foram  mais  elevados  sob  o  modelo  aditivo,  seguido  pelo  modelo  de
dominância para a maioria dos acasalamentos estudados.

Palavras chave: ação e interação gênica, variação genética, simulação de dados

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0005
TÍTULO: AMELOBLASTOMAS SÓLIDOS CONVENCIONAIS E UNICÍSTICOS - ESTUDO
RETROSPECTIVO DE 25 CASOS
ALUNO: RANIEL FERNANDES PEIXOTO (014.110.143-16)
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00)
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA (027.819.324-26)
CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS (037.892.724-85)
CO-AUTOR: NATALIA GUEDES VINAGRE (008.147.714-75)

Resumo:

        O ameloblastoma é uma neoplasia epitelial benigna de origem odontogênica, relativamente frequente,
localmente invasiva e com uma alta taxa de recorrência quando não removido adequadamente. Em 2005
foi reclassificado pela OMS e passou a apresentar quatro tipos: sólido convencional, unicístico, periférico e
desmoplásico.  Este  estudo  analisou  os  achados  clínico-patológicos  de  21  ameloblastomas  sólidos
convencionais e 4 unicísticos, diagnosticados na Disciplina de Patologia Oral da UFRN. Foram obtidos
dados  referentes  à  idade,  sexo,  cor/raça,  localização  anatômica,  aspectos  radiográficos  e  diagnósticos
clínicos. Para o estudo microscópico, cortes histológicos corados em HE foram avaliados. Dos 25 casos, 15
(60%) afetaram homens, 8 (32%) atingiram mulheres e 2 (8%) não foram informados. A média geral de
idade foi de 40,7 anos,  sendo  43,9 para sólidos convencionais  e 21,3 para unicísticos.  A maioria era
leucoderma (n=15). Vinte e três casos acometeram a mandíbula e 2 casos a maxila, sendo observados 18
casos (72%) na região posterior. O diagnóstico clínico mais prevalente foi de ameloblastoma em 72% dos
casos. O padrão folicular foi o mais freqüente com 48%, seguido pela combinação folicular-plexiforme
(28%)  e  plexiforme  (24%).  Concluiu-se  que  os  dados  clinico-patológicos  obtidos  nesta  amostra  de
ameloblastomas  sólidos  convencionais  e  unicísticos,  de  forma  geral,  se  assemelham  aos  dados
referenciados na literatura científica pesquisada.

Palavras chave: Ameloblastoma; tumor odontogênico; epidemiologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0006
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO GENÉTICA E FENOTÍPICA ENTRE CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS
DE HÍBRIDOS DE SORGO GRANÍFERO
ALUNO: LEONARDO SANTANA FERNANDES (061.396.174-99)
ORIENTADOR: ELIZANGELA EMIDIO CUNHA (922.575.776-04)
CO-AUTOR: JOÃO MARIA PINHEIRO DE LIMA (130.653.864-53)

Resumo:

        O conhecimento das associações, sobretudo em nível genético, entre as características produtivas do
sorgo tem a finalidade de auxiliar nos programas de melhoramento genético desta cultura, considerando-se
a possibilidade de praticar seleção indireta. Com este objetivo, foram estimadas correlações genotípicas e
fenotípicas entre as características: floração inicial, altura de planta, peso das panículas e peso dos grãos
para híbridos de sorgo  granífero  cultivados no  litoral potiguar.  O delineamento  experimental foi o  de
blocos  ao  acaso  com  25  tratamentos  e  três  repetições.  Foram  encontradas  correlações  genotípica  e
fenotípica significativas pelo teste t, ao nível de 5% de probabilidade, apenas entre: floração inicial com a
altura de planta (-0,44 e -0,32, respectivamente), que tiveram magnitudes negativas e medianas; e peso das
panículas com o peso dos grãos (1,02 e 0,96, respectivamente), que por terem sido positivas e muito altas
podem ser usadas para obter ganho genético via seleção indireta.

Palavras chave: alimentação animal, correlação genotípica, melhoramento vegetal

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0009
TÍTULO: DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANDIDA SPP. EM PACIENTES INTERNADOS EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN
ALUNO: DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO (068.372.774-56)
ORIENTADOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (140.688.504-53)

Resumo:

        A boca é um dos locais de colonização, infecção e posterior disseminação da candidíase em recém-
nascidos prematuros e de baixo peso em decorrência de baixa imunológica e desequilíbrio da microflora
oral. Dessa forma a investigação da Candida spp. na cavidade oral de pacientes prematuros internados em
UTI  Neonatal,  tem  como  objetivo  compreender  a  sua  importância  no  diagnóstico,  atribuir  medidas
profiláticas e avaliar a prevalência de candidemia em uma unidade de UTI neonatal. Foi coletado material
através da fricção de swab na mucosa de 65 recém-nascidos com peso inferior ou igual a 2 Kg e internados
há mais de 10 dias e cultivado em ágar. Não foi visto nenhum caso de candidemia, porém a colonização foi
positiva em 52 dos pacientes,  o  que dá aproximadamente 80% de culturas positivas para Candida spp.
Destes resultados positivos, 46 foram Candida albicans, 4 Candida labrata e 2 Candida Candida crusei e
nenhum para Candida dubliniensis. As variáveis analisadas por este projeto foram o tempo de internação,
o  peso  ao nascer  do  recém-nascido,  a idade materna e a idade gestacional.  Os resultados encontrados
corroboram em parte com aos achados da literatura.  Contrariamente quanto  maior  a idade gestacional
menor  o  risco  de desenvolvimento  da candidíase oral neonatal.  Portanto,  este experimento  tem como
finalidade mostrar a distribuição dessas variáveis em uma população de recém-nascido.

Palavras chave: Candidose, candidemia, mucosa oral, recém-nascidos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0013
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INIBIDORES TECIDUAIS EM NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS SALIVARES
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Resumo:

        Tendo em vista a escassez de pesquisas analisando as MMPs e TIMPs em tumores de glândula salivar,
pretende-se  com este  estudo,  contribuir  para  o  melhor  entendimento  do  papel  que estes  exercem no
adenoma pleomórfico (AP) e no carcinoma adenóide cístico (CAC), procurando estabelecer correlação da
expressão imuno-histoquímica dos mesmos com o comportamento biológico destes tumores. A primeira
etapa do nosso estudo constituiu-se da análise morfológica de todos os casos de AP e CAC selecionados
para a pesquisa. Dos 20 casos de AP analisados, o estroma de maior apresentação em 50% dos casos foi o
hialino. Com relação ao tipo celular predominante, as células epiteliais foram encontradas em 80% casos.
Enquanto que as células mieoepiteliais em apenas 20% dos casos. A cápsula fibrosa se fez presente em
todos  os  casos,  apresentando-se  com  infiltração  tumoral  em  45%  deles.  No  parênquima  tumoral,
identificou-se a de presença de material cristalóide (70%), metaplasia escamosa (40%), necrose focal (15%)
e mitoses atípicas (5%). Das 15 lâminas de CAC analisadas 40% correspondiam ao padrão sólido, 27% ao
padrão cribiforme, 20% ao padrão tubular e 13% mista. O tipo celular predominante na maior parte dos
casos de CAC analisados foi células ductais (66,7%), enquanto as células mioepiteleias modificadas foram
representativas  em 5 casos  (33,3%).  O  estroma predominante foi o  hialino  (53%).Nossos  achados  do
estudo morfológico estão em acordo com a literatura científica a respeito do tema.

Palavras chave: Adenoma pleomórfico, Carcinoma adenóide cístico, Metaloprotinases

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0014
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA DIAGNÓSTICA
ENTRE O CLÍNICO E O HISTOPATOLÓGICO DE LESÕES OROFACIAIS.
ALUNO: CARLA SAMILY DE OLIVEIRA COSTA (060.990.474-41)
ORIENTADOR: LEAO PEREIRA PINTO (016.087.894-20)

Resumo:

        O conhecimento do profissional é imprescindível para que a anamnese e o exame clínico sejam bem
orientados, fornecendo informações valiosas para o diagnóstico das doenças orais. O presente trabalho
propõe-se a realizar  um estudo  epidemiológico  das lesões orofaciais  diagnosticadas no  Laboratório  de
Patologia  Oral  da  UFRN,  no  período  de  1975  a  2005,  objetivando  avaliar  o  nível  de  concordância
diagnóstica entre as hipóteses clínicas e o diagnóstico histopatológico. A amostra foi de 9.037 casos, dentre
os quais 8707 casos (96,3%) tinham dados sobre o sexo do paciente, sendo o feminino o mais acometido
com 64,7% (5.633) da amostra. Houve uma grande variação na idade dos pacientes, com uma média de
36,27 anos. A raça dos pacientes foi citada em 7.529 casos (83,3%) e houve maior ocorrência em pacientes
brancos (4.845 casos, 64,4%). Para analisar a concordância diagnóstica, foram utillizados 7.606 prontuários
(84,16%), destes, em 4.147 prontuários (54,52%), houve concordância entre o primeiro diagnóstico clínico
e o histopatológico, enquanto em 3.163 (41,58%) os diagnósticos foram diferentes. Através da pesquisa
pudemos concluir que diferenças na avaliação podem ocorrer devido à variação existente entre os perfis
das populações em questão. E é válido ressaltar a necessidade do conhecimento de falhas diagnósticas
através  das  comprovações  histopatológicas,  para  realização  de  ações  que  possam minimizar  situações
prejudiciais a saúde do paciente.

Palavras chave: Concordância diagnóstica, epidemiologia, lesões orofaciais.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0015
TÍTULO: O RESPIRATORIANISMO E SUA INFLUÊNCIA NA ATITUDE ALIMENTAR DOS
INDIVÍDUOS
ALUNO: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25)
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87)

Resumo:

        O alimento é muito mais que nutriente: é comida, e comida é “arte, cor, forma, cheiro, sabor, mito,
desejo, sagrado, profano”.Emerge daí, um leque de comportamentos instigantes quanto ao comer: alguns
não comem produtos de origem animal, outros comem apenas frutas, há aqueles que comem procurando
equilíbrio entre as forças do yin-yang, e há outros que afirmam sequer comer. Estes últimos garantem obter
energia  através  de  processos  alternativos,  como  por  exemplo,  o  respiratorianismo.  Os  adeptos  desta
prática, ao excluirem a necessidade da ingestão de alimentos densos, colocam em xeque a comensalidade.
Sabe-se que “ser comensal” é uma das características intrínsecas ao homo socius. O objetivo deste trabalho
é observar se o suposto distanciamento dos ritos da comensalidade influenciaram o abandono da prática
respiratoriana. Para tal, foram utilizados registros autobiográficos, obtidos através de entrevistas narrativas.
A análise da entrevista seguiu a proposta de Schütze. Venho observando que o suporto distanciamento das
vivências comensais teve o poder, segundo o discurso dos entrevistados, de dificultar a manutenção da
prática prânica de obtenção de energia. Além disso, a adesão na maior parte dos casos se deu por incentivo
de amigos. Espera-se com esta pesquisa entender melhor a relação que estes sujeitos travam com a comida
através  da socialização.  Espera-se assim que o  exercício  do  diálogo  entre profissional-paciente  resulte
numa dinâmica colaborativa e não dominadora.

Palavras chave: comensalidade, respiratorianismo, entrevistas narrativas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0016
TÍTULO: ESTUDO DA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES DISSOLVIDOS NA ÁGUA
PELA AGAROFITA GRACILARIA
ALUNO: ALEX BEZERRA DA COSTA (060.383.374-82)
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Resumo:

        As macroalgas são capazes de absorver elevadas concentrações de nitrogênio e fósforo dissolvidos na
água.  Neste estudo  foi avaliado,  o  crescimento  de Gracilaria birdiae no  mar  após serem submetidas a
adição de N e P. As algas foram coletadas, e separadas em dois grupos, um mantido sobre concentrações
de NH4+ e PO4-3 e o outro serviu como controle, ambos foram armazenados em aquários durante 72
horas, pesadas (10g), inseridas em bolsas plásticas e levadas ao mar, onde ficaram durante 45 dias em uma
estrutura de cultivo. Os resultados demonstraram que o  grupo enriquecido com nutrientes obteve seus
maiores  valores  médios  de biomassa (23,2 ±  0,39g),  TCR (2,35 ±  0,27%.  d-1)  durante a 3ª quinzena
enquanto o grupo controle apresentou crescimento mais lento (20,3 ± 1,04g) e (1,64 ± 0,10%. d-1). As
análises estatísticas mostraram diferenças altamente significativas (p<0,001). O estudo de comparação entre
as quinzenas comprovou variações significativas (p<0,05) entre a biomassa e a TCR do grupo submetido
ao enriquecimento e o controle. A comparação da 2ª com a 3ª quinzena da TCR do controle não apresentou
diferenças significativas (p>0,05). Foi realizado ainda um teste de comparação entre a biomassa e a TCR
dos dois grupos (tratamento e o  controle)  que comprovou variações altamente significativas (p<0,001)
entre eles. O tratamento com nutrientes se mostrou eficaz para o crescimento de G. birdiae, devido os altos
valores de biomassa e TCR encontrados.

Palavras chave: Gracilaria birdiae, Nutrientes, Crescimento.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0026
TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM CHOURIÇO DE CAICÓ NA REGIÃO DO SERIDÓ DO
RN
ALUNO: LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA (058.604.124-95)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
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CO-AUTOR: RAYANNE KAREN CUNHA GURGEL (086.975.004-60)
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA DE ARAUJO VALENÇA (072.513.484-46)

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.  O estudo teve por  objetivos analisar  o  Chouriço  produzido  no  Município  de
Caicó, visando identificar a presença de microorganismos contaminantes característicos para esse tipo de
alimento.  Se  analisou  a  tolerância  para  amostra  indicativa  de  chouriço  em  relação  aos  seguintes
microrganismo: a Coliformes  à 45º  C,  Estafilococos  coagulase positiva,  Bacilus  cereus  e Salmolla sp.
Tendo sido obtidos resultados compatíveis com o que preve o Regulamento Técnico para Alimentos.

Palavras chave: Microbiológica, chouriço, alimento, contaminate
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FERRO EM AMOSTRAS DE CHOURIÇO DO SERIDÓ
ALUNO: RENATA CRISTINA DE ARAUJO VALENÇA (072.513.484-46)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (314.820.154-04)
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CO-AUTOR: WILTON RICARDO SOUZA DE ASSIS (076.114.364-57)

Resumo:

        O chouriço é um doce típico do Seridó do Rio Grande do Norte, de caráter artesanal, que tem por
principal ingrediente o sangue do porco, o doce reflete aspectos culturais da região e ainda não se possui
estudos bromatológicos a cerca do mesmo. As amostras analisadas foram obtidas no município de Caicó,
São  José  do  Seridó  e  Jardim  do  Seridó.  Neste  trabalho  determinou-se  ferro  por  Espectroscopia  de
Absorção Molecular, método que se baseia no princípio de que um complexo de Ferro II é formado com a
1,10  fenantrolina,  [Fe(C12H8N2)3]2+,  e  a  absorbância  da  coloração  da  solução  é  mensurada  com
espectrofotômetro no comprimento de onda 512nm.

Palavras chave: Chouriço, ferro, espectrofotômetro.
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE FOSFATO EM CHOURIÇO
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CO-AUTOR: WILTON RICARDO SOUZA DE ASSIS (076.114.364-57)

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.  A  determinação  do  teor  de  fosfato  desenvolveu-se  através  do  método  do
fosfovanadomolibdato de amônio, no qual obtém-se um complexo formado entre o fosfato, o vanadato de
amônio e o molibdato de amônio de cor amarela viva cuja absorbância medida entre 460-480 nm é usada
para medir o teor de fosfato. Para a determinação do teor de fosfato das amostras fez-se uso de uma curva
de calibração a partir das medidas de absorbâncias relativas a uma série de soluções padrões de fosfato,
para obtenção da equação da curva de calibração e utilização posterior na quantificação de fosfato nas
amostras.

Palavras chave: Chouriço, fosfato, fosfovanadomolibdato.
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Resumo:

        O chouriço é um doce tradicional do interior do estado do Rio Grande do Norte, mais freqüente na
região do Seridó, tem consistência cremosa e cor escura, possui como principal ingrediente o sangue fresco
do porco. O objetivo da pesquisa foi determinar o teor de proteínas nas amostras A e B de Chouriço
Caseiro  de  Caicó,  visto  o  mesmo  contem  entre  outros  ingredientes  o  fresco  sangue  de  porco.  A
determinação do teor de proteínas presente nas amostras de Chouriço Caseiro que foram divididas em A e
B, foi executada de acordo com o método tradicional de determinação de nitrogênio (Método de Kjeldahl)
em que a matéria orgânica é decomposta e o nitrogênio transformado em amônia que é posteriormente
destilada e medida sua quantidade.  Seguiu-se o  procedimento  descrito  em “Analytical Chemistry” que
divide o método em três etapas: digestão, destilação e titulação. Os resultados obtidos foram de 708,8 mg
(13,7) de proteína para cada 100 g de amostra A; e de 645,1 mg (29,4) de proteínas por 100 g da amostra B.
Então, a amostra A foi a que apresentou um teor mais alto de proteínas.

Palavras chave: Chouriço, proteínas, Seridó.
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Resumo:

        Carapa guianensis é uma planta medicinal conhecida como “Andiroba” no Brasil, que têm sido usada
na medicina tradicional como repelente de insetos e anti-inflamatório. Adicionalmente, o seu óleo tem sido
descrito  na  literatura  devido  seu  uso  contra  o  Aedes  aegypti.  O  objetivo  deste  trabalho  relata  a
emulsificação de óleos vegetais como o óleo de Andiroba através do uso de surfactantes não-iônicos (Span
80® e Tween 20®), usando o EHL crítico e diagrama ternário como ferramentas para avaliar a estabilidade
dos sistemas.  As emulsões foram preparadas pelo  método de inversão  de fases.  Diversas formulações
foram preparadas de acordo com uma planilha de EHL (de 4,3 a 16,7) e os produtos finais foram estocados
a 25ºC e 4ºC. A estabilidade das emulsões foi avaliada através de um estudo de longo e curto-prazo e a
emulsão mais estável foi usada para construir o diagrama ternário. As emulsões foram obtidas com sucesso
através do par de surfactantes utilizados neste estudo e a análise do EHL mostrou que o EHL requerido do
óleo foi de 16,7. Como conclusão, o diagrama ternário identificou diversas regiões características como
emulsão, microemulsão e separação de fases.

Palavras chave: Óleo de andiroba, Emulsões, EHL, Estabilidade, Diagrama Ternário
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Resumo:

        O estudo teve como objetivo verificar a incidência de dor muscular de início tardio (DMIT) 24, 48 e
72hs após realização de dois protocolos de treinamento de força: a) maior volume e menor intensidade (P1
- 3x15 repetições com 50% da carga máxima) e b) menor volume e maior intensidade (P2 - 1x15 repetições
com 75% da carga máxima). O estudo foi conduzido seguindo o delineamento cruzado com dois períodos.
A amostra foi constiuída por oito jovens, sedentários, com idade de 21,8 ± 2,2 anos e IMC de 23,5 ±
2,2kg/m². A ordem de realização dos protocolos foi randomizada após determinação da carga máxima no
exercício de supino horizontal. A DMIT foi analisada através do protocolo de tensão/desconforto adaptado,
com escores variando de 0-10. Após o P1 verificou-se 2, 1 e 0 foram os escores de maior freqüência nos
períodos de 24, 48 e 72hs após o protocolo, respectivamente. Já após o P2, 4, 0 e 0 foram os escores com
maior freqüência nos mesmos tempos. Estes resultados sugerem que a magnitude da DMIT foi maior após
o P2. Entretanto, o P1 parece ter gerado uma DMIT mais duradoura.

Palavras chave: Treinamento de força, Dor muscular de início tardio
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Resumo:

        Introdução: O metabolismo de pacientes com câncer sofre modificações que podem originar um ciclo
vicioso de perda de massa muscular, diminuição dos níveis de atividade física e resultar em aumento dos
níveis de fadiga e fraqueza generalizada. Objetivo: Avaliar o efeito do treinamento muscular inspiratório
em crianças com leucemia aguda. Métodos: Trata-se de um estudo quase experimental com grupo controle.
Quatorze pacientes ambulatoriais com diagnóstico  de leucemia aguda e idade entre 5 e 14 anos foram
submetidos à avaliação da mobilidade torácica e da força muscular respiratória e divididos em 2 grupos (A
e B). Os pacientes do grupo A realizaram TMI domiciliar por 15 minutos, duas vezes por dia com uma
carga de 30% da pressão inspiratória máxima, reajustada após as reavaliações a cada semana. O grupo B
realizou uma avaliação das pressões respiratórias máximas inicialmente e após 10 semanas. Resultados:
Constatou-se um ganho significativo de 35% na PImáx e PEmáx no grupo A ao término do treinamento.
Foi  observada  forte  correlação  positiva  e  significante  entre  os  níveis  de  carga  utilizada  e  a  pressão
inspiratória máxima a partir da segunda semana de treinamento. A pressão expiratória máxima também
apresentou  correlação  com a carga imposta.  Conclusão: O treinamento  muscular  inspiratório  pode ser
eficaz no ganho de força muscular inspiratória na população estudada. Este poderá ser uma ferramenta útil
por beneficiar, em curto prazo, crianças em tratamento de leucemia aguda.

Palavras chave: Leucemia; Exercícios respiratórios; Músculos respiratórios.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0047
TÍTULO: POR QUÊ AS QUEDAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS ACONTECEM?
ALUNO: ALLYNE KARLLA CUNHA GURGEL (073.580.054-57)
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91)
CO-AUTOR: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (061.568.204-93)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: os profissionais de saúde têm o dever ético de dar segurança e conforto ao paciente
hospitalizado. A enfermagem por sua vez deve usar estratégias para evitar erros durante o processo de
cuidar e dentre eles as quedas, pois trazem implicações indesejáveis para o paciente, até mesmo a morte,
assim  como  desgastes  para  o  profissional  e  instituição  (DECESARO; PADILHA,  2001).  OBJETIVO:
identificar  na  literatura,  pesquisas  que  abordem  os  fatores  relacionados  às  quedas  em  pacientes
hospitalizados;  identificar  quais  as  principais  medidas  para  minimizar  esta  problemática.  MÉTODO:
pesquisa realizada no BSV em julho de 2009 incluindo artigos disponíveis na íntegra, em português, inglês
ou espanhol, publicados entre 1998 e 2008. RESULTADOS: encontramos 58 publicações, e selecionamos
11. Destas, 7 relataram a ocorrência de quedas na tentativa de locomoção sem ajuda; 6 sobre a existência de
leitos sem grades de proteção; 7 ressaltaram como fatores causais problemas relacionados ao sistema; 7 a
necessidade de medidas preventivas, e destes, 3 relataram a importância da identificação dos pacientes mais
críticos priorizando a atenção para com estes; 2 sugeriram que fosse assegurada educação continuada para
a equipe de enfermagem. CONCLUSÃO: a contribuição das falhas dos profissionais de enfermagem e dos
problemas estruturais na ocorrência de quedas, evidencia a necessidade das instituições realizarem ações
preventivas para melhorar a segurança do paciente e a qualidade do cuidado.

Palavras chave: doença iatrogenica; quedas; enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0048
TÍTULO: ACIDENTES E VIOLÊNCIAS SOFRIDAS PELAS CRIANÇAS
ALUNO: ILANA BARROS GOMES (077.234.494-96)
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91)
CO-AUTOR: KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA (061.568.204-93)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:  causas  externas  (CE’s)  são  eventos  resultantes  de  quedas,  envenenamentos,
agressões, suicídios e acidentes de trânsito. Deslandes, Minayo e Lima (2008) ressaltam que em 2006 foram
registrados 830 mil óbitos de crianças no mundo. No Brasil, as CE’s são consideradas as primeiras causas
de morte na faixa etária entre 01 a 14 anos, sendo notificados 124.935 casos de óbitos, o que representa
13,7% do total (BRASIL, 2006). Nesse sentido, Cavalcanti (2008) acrescenta que para cada criança que
morre 04 sobrevivem com seqüelas, as quais necessitam de cuidados hospitalares. OBJETIVO: identificar
na  Biblioteca  Virtual  em Saúde  (BVS)  como  estão  sendo  abordadas  as  CE’s  sofridas  pelas  crianças.
METODOLOGIA: revisão  bibliográfica realizada na BVS,  utilizando  textos disponíveis  na íntegra,  nos
últimos  05 anos,  em português,  inglês  e  espanhol,  tendo  como  descritores:  criança; acidentes; causas
externas; enfermagem.  RESULTADOS:  dos  144  artigos  encontrados,  selecionamos  13,  dos  quais  10
caracterizam  as  crianças  vítimas  de  CE’s  onde  predominou  o  sexo  masculino; 02  avaliaram  que  a
subnotificação dos eventos dificultam a assistência a saúde e 01 ressalta que a infra-estrutura adequada é
fundamental no atendimento a essas vítimas. CONCLUSÃO: observamos que poucos artigos relacionaram
à importância de ações de enfermagem às vítimas do evento, sendo necessário o estímulo à produção de
trabalhos que versem sobre essa temática visando melhorar cada vez mais a assistência desses pacientes.

Palavras chave: criança; acidentes; causas externas; enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0053
TÍTULO: PERFIL IMUNO-HISTOQUÍMICO DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO NO FRONT DE
INVASÃO EM CARCINOMAS EPIDERMÓIDES DE LÍNGUA E LÁBIO INFERIOR
ALUNO: MARIA FERNANDA FERNANDES LOPES (009.063.074-22)
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20)
CO-AUTOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20)
CO-AUTOR: MARCELO GADELHA VASCONCELOS (034.448.714-81)
CO-AUTOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00)

Resumo:

        A progressão do carcinoma epidermóide (CE) oral parece sofrer influência de fatores relacionados ao
hospedeiro, como a resposta imunológica, a qual parece ser essencial para a defesa anti-neoplásica. Este
estudo pretende realizar um estudo morfológico de gradação de malignidade, em 30 CEs de língua e 20 de
lábio  inferior,  e  analisar  a  imunidade  local  através  da  imuno-histoquímica,  utilizando  os  anticorpos
anti-CD3, -CD4, -CD8, CD25 e –zeta,  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.
Verificou-se que 56,66% de CEs de língua e 35% de lábio  inferior  foram graduados em alto  grau  de
malignidade. Em relação à imunomarcação, a contagem de células CD3+, CD4+, CD8+ e CD25+ foi maior
nos CEs de lábio  inferior  e sem metástase.  Houve associação significativa positiva entre os anticorpos
anti-CD3, anti-CD8 e anti-CD25 e o infiltrado inflamatório ( p=0,023, p=0,002 e p=0,030, respectivamente);
e os anti-corpos anti-CD8 e anti-CD25, estiveram mais presentes nos CEs de lábio inferior, apresentando
uma  associação  significativa  com  a  localização  anatômica  (p=0,004).  A  razão  CD4/CD8  não  exibiu
associação  significativa  com metástase  nem com localização  anatômica.  Concluiu-se  que o  parâmetro
infiltrado inflamatório não constituiu um indicador de agressividade nos CEs de língua e lábio inferior
analisados.

Palavras chave: Carcinoma epidermóide; infiltrado inflamatório; localização anatômica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0054
TÍTULO: FAZER PARTE DE UM GRUPO PROMOVE O ALTRUÍSMO?
ALUNO: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (057.736.384-01)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53)

Resumo:

        Embora a religião pareça ser um traço universal do comportamento humano, estudos empíricos que
tratam desse assunto  são  ainda escassos.  Algumas pesquisas  apontam que o  comportamento  religioso
dentro do contexto social, contribui para a manutenção da identidade, coesão e cooperação dos grupos. O
presente trabalho objetiva investigar empiricamente a relação entre religião e cooperação, e seu papel como
marcador de grupo. Para tanto, os sujeitos participaram de um jogo on-line de doações de fichas, no qual o
objetivo era reunir o máximo de fichas ao final.  Foram convidados indivíduos católicos, evangélicos e
ateus. Ao se deparar com o cenário do jogo, o sujeito pesquisado encontrava quatro oponentes virtuais.
Resultados preliminares destacaram o comportamento de doações intragrupo aos adversários evangélicos,
havendo,  em contrapartida,  níveis muito  baixos de doação dos demais grupos a estes adversários.  Foi
também possível observar o forte efeito da reciprocidade no jogo, uma vez que os oponentes religiosos
receberam mais fichas nas situações em que estes foram programados para doar um grande percentual de
suas  fichas.  Os  nossos  dados  se  contrapõem  à  hipótese  de  que  a  religião  gera  um  maior  nível  de
cooperação entre os indivíduos, pois não houve diferenças na generosidade de indivíduos religiosos em
relação aos não religiosos em nosso jogo. O fato de haver um padrão de doação diferenciado de acordo
com a religião do sujeito sugere que a religião atua como marcador de grupo.

Palavras chave: Comportamento Cooperativo, Grupos, Psicologia Evolucionista

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0055
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE BAIXO PESO EM CRIANÇAS E SEU INCREMENTO DA FAIXA
PRÉ-ESCOLAR PARA ESCOLAR
ALUNO: CLARISSA MARQUES MARANHAO (014.192.444-69)
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04)
CO-AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR (061.618.934-60)
CO-AUTOR: RENATA FERRAZ RAFAEL (068.101.034-73)
CO-AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO (061.395.894-28)

Resumo:

        Determinar se o gênero, a faixa etária (escolar e pré-escolar) e o nível socioeconômico são fatores
associados  à  ocorrência  de  baixo  peso  e  sua  prevalência  em crianças.  Realizou-se  estudo  transversal
(2003-2004)  com  5648 crianças,  sendo  3721 pré-escolares(2-5  anos)  e  1927 escolares(6-10 anos),  de
escolas  públicas[2764(49%)]  e  privadas[2884(51%)],  em  Natal,  2923(51,7%)  meninos  e  2725(48,2%)
meninas,  através  dos  parâmetros  CDC/NCHS2000.  Foram  consideradas  baixo  peso(BP)  aquelas  com
percentil IMC<5, eutróficas com percentil IMC>5 e <85, Risco de sobrepeso(RS) com percentil IMC>85 e
<95, Sobrepeso(SB) com percentil IMC>95. Utilizou-se o Epi-Info3.3-2004. Grupos de escolas privadas e
públicas foram consideradas variáveis “proxy” na determinação do nível socioeconômico. A prevalência
de BP foi 4,1%(232); eutrófico,  66,9%(3779); RS, 13%(738); SB, 16%(899).  Os escolares apresentaram
maiores  percentuais  de  BP  [5,9%(113)]  do  que  os  pré-escolares  [3,2%(119)]  (p<0,01,  RR=1,83,
IC95%=1,43-2,36). Foi observada maior prevalência de BP nos meninos [4,7%(137)] do que nas meninas
[3,5%(95)]  (p=0,02,  RR=1,34,  IC95%=1,04-1,74).  Encontrou-se BP em 6,0%(166)  dos  alunos  da  rede
pública e em 2,3%(66) da rede privada (p=<0,01, RR=2,62, IC95%=1,98-3,47). Há incremento de BP da
faixa pré-escolar para a escolar, o que demonstra a importância da adoção de medidas preventivas já em
idades mais precoces. Atenção especial deve ser dada às crianças de baixo nível socioeconômico, que são
as mais afetadas.

Palavras chave: Baixo peso, pré-escolares, escolares

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0058
TÍTULO: BIOLOGIA REPRODUTIVA DO MUSSUM, SYNBRANCHUS MARMORATUS, BLOCH,
1795 (OSTEICHTHYES: SYNBRANCHIDAE) DOS AÇUDES DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (075.367.084-40)
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72)
CO-AUTOR: HERQUILES LIMA DOS SANTOS (059.467.334-86)
CO-AUTOR: LILIANE DE LIMA GURGEL (030.959.504-54)
CO-AUTOR: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (056.133.114-63)

Resumo:

        O presente estudo objetivou avaliar a biologia reprodutiva do Mussum, Synbranchus marmoratus, do
açude Marechal Dutra do RN na Caatinga. Mussum é um peixe protogínico diandrico e vive em covas na
camada bentônica do açude. As coletas foram realizadas mensalmente no período de agosto de 2008 a
junho  de  2009.  Foram  registrados  os  fatores  abióticos:  oxigênio  dissolvido,  oxigênio  saturado,
condutividade elétrica, pH e temperatura das águas e os dados de pluviometria foram obtidos. Os peixes
foram medidos, pesados, dissecados e as gônadas foram pesadas e examinadas macroscopicamente para
distinção do sexo e determinação do estádio de maturação. O oxigênio dissolvido variou de 4,2 a 7,8 mg
L-1 (6,2±DP1,70),  o  oxigênio  saturado  de 58% a 96% (83,2±0,18),  a condutividade elétrica de 402 a
1060µS cm-1 (718±358) e o pH de 7,2 a 9,1 (8,2±0,84). Foram coletados 42 exemplares de S. marmoratus,
sendo 17 fêmeas funcionais (40,4%), 18 machos (42,8%) e 7 de intersexo (16%) no processo de reversão
sexual.  Dos  18  machos,  17  foram  machos  primários  (94,4%)  e  1  foi  macho  secundário  (5,6%).  S.
marmoratus  sendo  um  hermafrodita  protogínico  foi  difícil  a  identificação  dos  estádios  de  maturação
somente com a análise macroscópica. Os valores do comprimento total para sexo agrupado, variaram de
26,6 a  58,5  cm (41,51±7,52),  e  o  peso  total,  variou  de  19 a  271,5g (107,18±  60,8).  A relação  peso
comprimento  foi  alométrica  positiva  (r  =  0,955).  O  IGS  para  sexo  agrupado  variou  de  0,15 a  8,91
(2,15±2,23).

Palavras chave: Synbranchus marmoratus, peixe dulcícola, biologia reprodutiva

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0063
TÍTULO: A VEGETAÇÃO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DE NATAL-RN: ESTRUTURA, DIVERSIDADE
E PERCEPÇÃO.
ALUNO: MARIA ROSANGELA GOMES (053.918.254-07)
ORIENTADOR: LUIZ ANTONIO CESTARO (776.911.138-20)

Resumo:

        A vegetação urbana tem despertado atenção tanto em decorrência da monotonia das cidades, quanto
em  consequência  das  necessidades  ambientais  acentuadas  pela  expansão  urbana  e  problemas  dela
decorrentes. A nova forma de pensar a vegetação no espaço urbano é expressa, sobretudo, por meio da
arborização,  que  passa  a  ser  vista  nas  cidades,  como  um  importante  elemento  natural  que,  além  de
reestruturador  do espaço  urbano,  proporciona inúmeros benefícios.  Nesse sentido,  vale ressaltar  que a
praça enquanto espaço público constitui, desde os seus primórdios, um referencial urbano marcado pela
convivência humana e que evolui em suas funções com a inserção da vegetação em seu espaço. O presente
trabalho buscou verificar a diversidade de estruturas vegetais e de espécies arbóreas que compõe quatro
praças públicas de Natal, e verificar os tipos de relação existentes entre a praça e a população de usuários.
Para tanto, foram identificadas as espécies arbóreas presentes, o grau de cobertura do solo pela vegetação e
altura das árvores. Além disso, foram aplicados questionários junto à população de usuários das praças
para tentar  estabelecer  o  modelo  de interações estabelecido  entre a população  e o  espaço  público  em
questão, com ênfase nas árvores e na vegetação. A pesquisa revelou que o distanciamento da população
urbana do meio natural, se reflete na composição de espécies vegetais das praças e no grau de interação da
população com a vegetação.

Palavras chave: Ecossistema urbano, vegetação urbana, arborização, praça pública.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0064
TÍTULO: ANÁLISE BOTÂNICA MACRO E MICROSCÓPICA DE AMOSTRAS DE ACMELLA
OLAREACEA, CHENNOPODIUM AMBROSIOIDES, MENTHA PIPERITA E TURNERA SUBULATA
UTILIZADAS COMO MEDICAMENTO POR IDOSOS NA CIDADE DE NATAL-RN
ALUNO: JULIANA FELIX DA SILVA (071.344.214-06)
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68)
CO-AUTOR: IZABEL MARIA TOMAZ (074.451.264-65)
CO-AUTOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49)
CO-AUTOR: MICAELLY MOURA DE MEDEIROS (081.370.864-80)

Resumo:

        Boa parte da população mundial costuma utilizar plantas medicinais como principal forma de cuidado
primário de saúde, seja por opção própria ou por ser a única opção acessível financeiramente, e isso pode
gerar  sérios  riscos,  já  que  a  literatura  indica  que  muitas  espécies  podem  apresentar  toxicidade  ou
identificação  complicada.  Sendo  assim,  esse  trabalho  objetiva  demonstrar  à  população  a  correta
identificação de espécies vegetais, através de palestras educativas em saúde e de morfodiagnoses macro e
microscópicas de amostras adquiridas de idosos do bairro de Mirassol (Natal-RN). A análise macroscópica
foi  realizada no  Herbário  do  Centro  de Biociências  da  UFRN a olho  nu.  A análise  microscópica  foi
realizada utilizando-se amostras pulverizadas, cujas principais estruturas (como fragmentos de epiderme e
seus  anexos)  foram observadas.  O  resultado  dessas  análises  foi  a  identificação  das  espécies  Acmella
olareacea, Chennopodium ambrosioides, Hyptes lophanta, Lippia alba, Mentha piperita e Turnera subulata,
e indicou que a população identificou erroneamente as amostras denominadas "hortelã-da-folha-miúda" e
"louro", que seguindo-se nomenclatura popular se tratam, na verdade, de "erva-cidreira" e "cidreirinha",
respectivamente,  o  que é importante para demonstrar  os erros que podem ocorrer  na identificação  de
espécies vegetais e assim mostrar a importância de trabalhos educativos desse tipo para assegurar que a
população possa praticar a fitoterapia com eficiência e segurança.

Palavras chave: Morfodiagnose, A. olareacea, T. subulata, M. piperita, C. ambrosioides
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TÍTULO: PLANEJAMENTO FATORIAL APLICADO NA OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS DE
EXTRAÇÃO DAS FOLHAS DE GINKGO BILOBA
ALUNO: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
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CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05)
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Resumo:

        Os extratos das folhas da Ginkgo biloba são largamente utilizados como fitoterápicos por possuírem
compostos ativos que atuam em patologias que atingem o sistema nervoso central. Com o propósito de
otimização do rendimento extrativo juntamente com o auxílio do banho de ultra-som, foi realizado um
estudo de planejamento fatorial completo 2(e3) onde se analisou fatores pré estabelecidos de relevância
significativa na resposta de interesse, como solvente, freqüência do ultra-som e tempo de extração, ambos
em níveis altos(+) e baixos(-). Os resultados obtidos foram analisados gravimetricamente e plotados em
gráficos  de  superfície  de  resposta  tridimensional  plana,  para  melhor  visualização  das  variações  do
rendimento extrativo em função dos fatores analisados. Os resultados mostraram a maior influência do
sistema  solvente.  Logo  as  melhores  condições  otimizadas  através  do  planejamento  fatorial  foram:
frequência = 40 kHz, tempo = 15 minutos, e solvente = etanol.

Palavras chave: Ginkgo biloba, planejamento fatorial 2(e3), cinética de extração.
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TÍTULO: ANÁLISE MORFOLÓGICA DA PAREDE INTESTINAL (JEJUNO) E ULTRAESTRURA DOS
NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS DE RATOS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO TRATADOS
COM DIETA COM DIFERENTES NÍVEIS CALÓRICOS.
ALUNO: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09)
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90)
CO-AUTOR: ANY KELLY GOMES DE LIMA (362.877.868-92)

Resumo:

        O ultimo século foi caracterizado por aumento significativo na população idosa como um todo. Com
o envelhecimento há aumento da incidência de problemas gastrointestinais relacionados com a motilidade
intestinal.  Portanto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  os  efeitos  da  restrição  calórica  nos  aspectos
ultraestuturais dos neurônios mioentéricos do jejuno de ratos Wistar. Foram utilizados 40 ratos machos
(Rattus norvegicus), divididos em 4 grupos (n=10): C6 (06 meses com ração normal); C18 (18 meses com
ração normal); RCI (18 meses com restrição calórica de 12%) e RCII (18 meses com restrição calórica de
31%). Após período experimental (12 meses) os animais foram eutanasiados. De cada jejuno foi coletado
um fragmento proximal destinado à microscopia eletrônica de transmissão  (MET).  Verificamos que os
gânglios mioentéricos encontravam-se entre as camadas musculares longitudinal e envolvidos por tecido
conjuntivo  denso.  Já  a  integridade  da  membrana  basal  estava  preservada.  Neurópilo  com  processos
neuronais e terminações nervosas contendo vesículas e muitas sinapses foram evidenciadas em todos os
grupos. Membrana plasmática íntegra, núcleos grandes e ovalados envoltos por membrana nuclear também
íntegra, nucléolo e cromatina; elevado número de mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso também
foram observados. Desta forma, podemos concluir que nem o processo inicial de envelhecimento nem a
restrição calórica em diferentes níveis interferiram na ultraestrutura neuronal.

Palavras chave: Envelhecimento, Restrição calórica, Plexo mioentérico, Ultraestrutura.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0073
TÍTULO: CONSUMO DE FIBRA ALIMENTAR ENTRE ADOLESCENTES DA CIDADE DE
NATAL-RN. UM ESTUDO PILOTO.
ALUNO: HERMILLA TORRES PEREIRA (071.875.274-03)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)
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Resumo:

        O estudo teve como objetivo conhecer o consumo habitual de fibra alimentar (FA) entre adolescentes.
Trata-se de um estudo piloto transversal descritivo, realizado com 59 adolescentes (10 a 19 anos) de 4
escolas dos distritos norte, sul, leste e oeste da cidade de Natal-RN. Utilizou-se o método Recordatório 24h,
com coleta de dados realizada em 2 períodos, estabelecendo-se um intervalo de 30 dias. A referência de
adequação de consumo diário de FA foi determinada segundo as Dietary Reference Intakes (masculino,
entre 9 e 13 anos = 31g/dia, e entre 14 e 18 anos = 38g/dia; feminino entre 9 e 18 anos = 26g/dia). O
consumo  médio  diário  de  fibras  entre  os  estudantes  das  quatro  escolas  foi  de  24,46  +  18,36  g,
representando 84,75% abaixo das recomendações dietéticas preconizadas. Com relação ao teor de FA dos
alimentos citados, 80% se encontram na categoria baixa (<2,4g FA); 6,7% na moderada (2,4 – 4,4g FA);
10% na alta (4,5 – 6,9g FA) e 3,3% muito alto (≥7g FA). O almoço forneceu 60% de alimentos fonte de
FA, o jantar 45% e o desjejum 42%. A partir de análise quantitativa, conclui-se que o consumo de FA da
população  estudada  é  inferior  às  recomendações  vigentes  para  uma  alimentação  saudável,  o  que  se
configura como um agravante da dieta como fator de risco para o surgimento de doenças crônicas não
transmissíveis.  Apoio  CNPq  (478287-2006-2);  UFRN-PROPESQ;  Secretaria  Municipal  de  Educação,
Natal-RN.
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TÍTULO: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE VITAMINA A EM SARDINHA ENLATADA
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Resumo:

        A vitamina A apresenta ação  relevante nos processos biológicos como reprodução,  ciclo  visual e
diferenciação celular. No pescado, a vitamina A é encontrada principalmente nas vísceras, em especial no
fígado. Em peixes magros a concentração de vitamina A pode atingir até 30mcg/100g enquanto que em
peixes gordos até 1350mcg/100g de carne.  O  objetivo  do  experimento  foi verificar  a concentração  da
sardinha enlatada em uma das marcas mais comercializadas na região de Natal/ RN. Foram selecionadas
três unidades da sardinha enlatada adquiridas em supermercado da cidade. Após a extração, a vitamina A
foi quantificada através da cromatografia líquida de alta eficiência. A média da concentração de retinol
encontrada na sardinha enlatada foi 11,15 ± 5 mcg/100g, a qual foi superior a concentração da tabela de
composição  de alimentos do  IBGE (1999)  e inferior  aos resultados de Gonzaléz (1999)  no  México.  O
consumo de 100g de sardinha representa 3,7% da recomendação de ingestão diária de retinol para crianças
na faixa etária de 1 a 3 anos, 4,8% para crianças na faixa etária de 4 a 8 anos, 1,6% para homens e 1,2%
para mulheres. Após a análise dos resultados, foi observado que o valor encontrado contribui pouco com
o requerimento nutricional de vitamina A de cada indivíduo.

Palavras chave: Vitamina A, pescado, sardinha enlatada
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TÍTULO: ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS
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ALUNO: GABRIEL PEREIRA FIDELIS (061.418.874-14)
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49)
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CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46)
CO-AUTOR: SARA LIMA CORDEIRO (011.681.494-28)

Resumo:

        As algas marinhas sintetizam polissacarídeos que são sulfatados (PS) e a esses se atribui diversas
atividades  farmacológicas,  o  que  justifica  em  parte  o  uso  das  algas  como  uma  fonte  importante  de
substâncias com potencial terapêutico. Este estudo teve como objetivo extrair  e caracterizar PS da alga
verde Codium isthmocladum,  e  avaliar  as  atividades  antinociceptiva e  anti-inflamatória  desses  PS  em
camundongos.  Utilizando-se  uma  metodologia  definida  pelo  nosso  grupo  obteve-se  05  frações
polissacarídicas: F0,3; F0,5; F0,7; F0,9; F1,2. A presença de PS em todas as frações foi confirmada por
eletroforese em gel de agarose e dosagem de açúcares totais. O teor de sulfato foi determinado pelo método
da  gelatina/bário.  A cromatografia  em  papel  demonstrou  que  todas  as  frações  apresentam  galactose,
manose,  arabinose e  traços  de xilose em sua composição.  Em ensaios  "in  vivo" todas  frações  foram
capazes de inibir o número de contrações abdominais induzidas pelo ácido acético. Destacou-se a F0,9, que
apresentou efeito superior a Dipirona®. A ação de F0,9 foi dose e tempo dependente. Após irritação com
tioglicolato do peritôneo F0,9 inibiu em 50% a migração de leucócitos para essa região. Os PS de F0,9
foram purificados por cromatografia de troca iônica. Análises físico-químicas demonstraram que foram
purificadas  duas  galactanas  sulfatadas:  Gal1 e  Gal2.  Gal1 apresenta  sulfatação  em C4 enquanto  Gal2
apresenta sulfatação em C4 e C6.

Palavras chave: Macroalga Verde, Atividades Farmacológicas, Galactanas sulfatadas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0078
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MACROALGAS COMO BIORREMEDIADORAS DE
NITROGÊNIO
ALUNO: ALINE HORACIO DA COSTA (076.047.754-03)
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (182.380.504-30)
CO-AUTOR: ALEX BEZERRA DA COSTA (060.383.374-82)
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CO-AUTOR: LILIANE BARBOSA DOS SANTOS (046.731.394-61)

Resumo:

        As macroalgas são consideradas excelentes biofiltros porque possuem uma grande capacidade para
absorver nutrientes. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento de Gracilaria birdiae, no mar,
após ter sido submetida a prévio tratamento com os nutrientes amônio (NH4+) e ortofosfato (PO43-), nas
concentrações de 20 µmol L-1 e 2 µmol L-1, respectivamente. O experimento foi realizado em duas etapas.
A primeira, em laboratório e com duração de 72 h, consistiu na adição de 10 redes plásticas com 10 g de
alga nos aquários controle e tratamento, com 20 L cada. O aquário controle continha apenas água do mar,
enquanto  que o  tratamento  foi enriquecido  com NH4+ e PO43-.  Após  esse intervalo,  as  algas  foram
levadas para o mar (2ª etapa), onde permaneceram por 45 dias. As pesagens e as medições da salinidade
foram realizadas quinzenalmente. A salinidade variou significativamente de 24,5 a 34 PSU (K-W, P < 0,05).
Os maiores valores de biomassa (20,4 ± 2,83 g) e TCR (1,99 ± 0,66 % dia-1) foram registrados nas algas
do tratamento enriquecido com nutrientes, enquanto que os menores ocorreram no controle (11,4 ± 0,53 g;
1,03 ± 0,43 % dia-1). Diferenças significativas de biomassa e TCR foram encontradas nos dois grupos
(Biomassa: T = 2,502; P = 0,017 e TCR: T = 3,738; P < 0,001).  As algas enriquecidas com nutrientes
apresentaram maior biomassa e TCR quando comparadas com o controle.

Palavras chave: Gracilaria birdiae, crescimento, biomassa, absorção.
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TÍTULO: DISLIPIDEMIAS EM ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE -NATAL/RN - UM
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ALUNO: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (060.756.014-22)
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Resumo:

        O estudo teve como objetivo  investigar  as alterações do  perfil lipídico  em adolescentes escolares
beneficiários  do  PNAE-  Natal  /  RN.  Trata-se  de  um estudo  transversal,  descritivo,  realizado  com 64
adolescentes, na faixa etária entre 10 a 19 anos, em quatro escolas correspondentes a cada uma das zonas
distritais. Foi utilizada para a classificação do perfil lipídico, a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na
Infância  e  na  Adolescência  (BRASIL,  2005).  A alteração  mais  prevalente  do  perfil  lipídico,  entre  os
adolescentes, foi a hipercolesterolemia. De acordo com o gênero, registrou-se para o feminino a maior
freqüência  de  alterações  na  LDL-  colesterol  (masculino=  21,2%,  feminino=  24%)  e  HDL-  colesterol
(masculino=3,0%, feminino=4,0%), enquanto que no masculino as maiores alterações foram do colesterol
total (masculino=57,6%, feminino=32%) e triglicerídeo (masculino=15,2%, feminino=8,0%). Concluiu-se
que as alterações do perfil lipídico já estão presentes nos adolescentes estudados, reforçando a necessidade
de se iniciar programas de prevenção de doenças cardiovasculares desde a fase da infância. Apoio CNPq
(478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN.

Palavras chave: Perfil lipídico, adolescentes, doenças cardiovasculares

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0082
TÍTULO: A PRÁTICA E A CONSCIÊNCIA DA REGRA NA VISÃO PIAGETIANA
ALUNO: ELLEN VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA (068.708.894-14)
ORIENTADOR: ELIZABETH JATOBA BEZERRA TINOCO (142.974.774-91)
CO-AUTOR: ELAINE SILVA DO NASCIMENTO (083.754.054-26)
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00)
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09)

Resumo:

        A criança é concebida como um ser  dinâmico,  que a todo  o  momento  interage com a realidade,
operando  ativamente  com  objetos  e  pessoas.  Essa  interação  com  o  ambiente  faz com  que  construa
estruturas mentais e adquira maneiras de fazê-las funcionar. Ou seja, através desse processo, ela cresce e se
desenvolve firmando bases no que ela encontra como subsídios ao seu redor. É sabido que é por meio da
Educação, que a criança em seu mais puro senso começa a ganhar formação e a construírem-se como
cidadãos críticos e participativos, portanto, indivíduos autônomos. Para explicitar tal fato, a teoria que Jean
Piaget retrata em seus estudos nesse âmbito é de como essa criança, um ser que inicialmente apresenta-se
num estado de anomia, evolui, passando por estágios que são determinados por níveis de regras, até atingir
um estado  de autonomia moral.  Associado  a  este  desenvolvimento  e  grande aliado  a esse  grupo  em
especial está o jogo. Temática que se volta a favor da aprendizagem em todo seu âmbito seja educacional,
lúdico  ou  prazeroso.  E  que,  quando  vinculados  ao  uso  de  regras,  tem-se  enraizado  esse  fator
preponderante e que leva a construção do ser. As teorias de Jean Piaget, portanto, tentam nos explicar
como se desenvolve a inteligência nos seres humanos. Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar a prática
e a consciência da regra na visão  Piagetiana.  Uma pesquisa bibliográfica e se dá sobre uma temática
extremamente atual que é Jogo-educação-escola.

Palavras chave: Piaget, criança, regras, jogo, educação.
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TÍTULO: VALORAÇÃO DA SAÚDE BUCAL POR IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO BRASIL E
CATALUNHA: RESULTADOS PRELIMINARES
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CO-AUTOR: GRASIELA PIUVEZAM (023.714.124-81)

Resumo:

        O presente trabalho objetivou realizar de modo preliminar um paralelo entre a valoração da saúde
bucal de idosos institucionalizados no  Brasil e na Catalunha,  caracterizando-os quanto  ao  sexo,  idade,
edentulismo, última visita ao dentista e relato de problema nos dentes. Para tanto, o Geriatric Oral Health
Assessment  Index  validado  nos  dois  países  e  um  questionário  para  coleta  dos  demais  dados  foram
aplicados aos idosos.  No Brasil,  405 idosos constituíram a amostra e na Catalunha,  70 indivíduos.  Os
resultados  parciais  obtidos  no  Brasil  denotam que  a  maioria  deles  foram mulheres  (63%),  o  mesmo
ocorrendo na Catalunha (72,5%). A média de idade em anos dos brasileiros foi mais baixa (73,83) que a
observada na Catalunha (80,82). No Brasil, 49% eram edêntulos, enquanto na Catalunha 30% o eram. 75%
dos  brasileiros  estudados  realizaram a  última visita  ao  dentista  há  mais  de  um ano  e  43% relataram
problema nos dentes. Para a Catalunha, esses dados foram de 90 e 39%, respectivamente. Os valores da
mediana do GOHAI foram de 33 para os brasileiros e 54 para os catalães. Isso corresponde a uma alta
valoração em 44% dos brasileiros e 42% dos catalães. Portanto, a despeito da existência de uma população
menos  idosa  e  maior  acesso  ao  dentista,  os  idosos  brasileiros  são  mais  desdentados.  No  entanto,  a
valoração  dos  idosos  quanto  à  sua  saúde  bucal  se  mostra  similar,  o  que  demonstra  que  apesar  dos
problemas acumulados na senilidade, um percentual considerável a considera como boa ou muito boa.

Palavras chave: idoso, saúde bucal, GOHAI
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Resumo:

        O objetivo deste trabalho visa descrever as características limnológicas de um reservatório do Rio
Grande  do  Norte  e  discutir  suas  implicações  ecológicas.  O  açude  Trairi,  localizado  na  cidade  de
Tangará/RN, representa fonte de pesca para a comunidade local, porém vem sendo afetado pelos efluentes
da carcinicultura. As coletas foram realizadas de setembro de 2008 a junho de 2009. Foram avaliados os
parâmetros  físico-químicos,  tais  como:  pH,  temperatura,  oxigênio  dissolvido,  condutividade  elétrica,
profundidade,  turbidez,  transparência da água e nutrientes inorgânicos,  além de analisar  a comunidade
fitoplanctônica. Dentre as espécies identificadas, a Spirulina foi representada nas amostras, acompanhada a
elevada condutividade elétrica (1000 μS.cm-1), pois esta é indicadora de alta salinidade. As cianobactérias
potencialmente  tóxicas,  como  as:  Anabaena  spiroides,  A.  circinalis,  A.  planctônica  foram  abundantes
durante  todo  o  período  de  estudo,  provavelmente  devido  ao  excesso  de  nutrientes  oriundos  da
carcinicultura.  Com isso  o  reservatório  necessita de monitoramento,  visto  que,  é fonte de renda para
inúmeros pescadores.

Palavras chave: açude Trairi, carcinicultura, cianobactérias potencialmente tóxicas
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TÍTULO: PERFIL MICROBIOLÓGICO DE COQUETÉIS DE FRUTAS À BASE DE KEFIR
ALUNO: RAQUEL DE MEDEIROS MAIA CAMPOS (069.500.314-32)
ORIENTADOR: ANGELA MARIA SOARES CARDONHA (060.500.263-00)

Resumo:

        O Kefir é alimento probiótico, composto por um conjunto de microrganismos vivos que condicionam
uma cadeia de simbiose entre si e as células do organismo humano. Problemas de constipação intestinal,
que afetam 2 a 28% da população de países ocidentais, podem ser solucionados com o uso regular de
probióticos como o kéfir. Desta forma, este trabalho avaliou o perfil microbiológico de coquetéis de frutas
à base de Kefir.  Foram elaborados seis tipos diferentes de coquetéis laxante: coquetel de açaí,  ameixa,
laranja, mamão, tamarindo e mistura. O material utilizado na elaboração desses coquetéis foi constituído
por grãos de kefir, leite desnatado, farelo de aveia, farelo de trigo, farinha de linhaça, azeite de oliva e as
seguintes  frutas:  açaí,  ameixa,  laranja,  mamão  e  tamarindo.  As  determinações  microbiológicas  foram:
Número Mais Provável de coliformes a 45ºC e pesquisa de Salmonella sp., de acordo com os métodos
analíticos descritos pela FDA (1992). O controle de qualidade das preparações revelou que os cuidados
tomados quanto às condições higiênicas na elaboração dos coquetéis aliado à aquisição de matéria prima
de boa qualidade levaram a obtenção de produtos com padrão microbiológico de acordo com a legislação
de alimentos, apresentando ausência de Salmonella e não sendo observada presença de coliformes a 45ºC.
As amostras de coquetéis laxantes de kefir podem, assim, ser consideradas seguras para consumo, além de
potencialmente funcionais.

Palavras chave: kefir, probióticos, microbiologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0100
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Resumo:

        A compreensão de dança necessita atender aos mais diversos significados, pois deve considerar além
do contexto social, cultural e histórico em que ela ocorre, a realidade de que esta expressa nos movimentos
corporais realizados. Fazer uma análise do contexto da dança de um determinado povo é discorrer sobre os
fatos, formas e histórias que se formaram durante um longo período de vida. Porém, há certa inquietação
quando correlacionamos esse conteúdo no meio educacional. A relação entre Dança e Escola é mais uma
vez destaque de  debate.  A problemática  do  ensino  da  Dança nas  escolas  tem tido  um espaço  muito
consistente. No contexto escolar a Dança relaciona-se especialmente com a Educação Física. Porém, vê-se
um déficit quando se pensa em que conteúdo aplicar nas aulas. Essa questão vem suscitando reflexões
sobre  as  perspectiva  de  ensino  da  mesma.  Assim,  o  objetivo  do  presente  trabalho  foi  analisar
possibilidades de como e o que trabalhar no ensino da Dança nas aulas de Educação Física escolar. Uma
pesquisa bibliográfica que se deu sobre uma temática atual e extremamente discutida.  E,  que veio  nos
mostrar que o ensino da Dança na Escola necessita ser pensado a partir de uma perspectiva construtiva.
Deve dar-se pela aproximação e observação da dança e pela reflexão sobre ela. Pois, o que interessa como
conteúdo da dança na escola são os elementos da linguagem criativa por meio do movimento.

Palavras chave: Dança, Educação Física Escolar, Consciência Corporal, Movimento.
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Resumo:

        A produção de leite e as variações sazonais estão diretamente ligadas à persistência na lactação, ao
pico de produção de leite e a durabilidade da lactação, sendo a persistência o principal componente da
curva de lactação.  Por  sua vez,  a curva de lactação é importante para o  estabelecimento  de estratégias
capazes de otimizar a seleção e a busca de genótipos mais eficientes e rentáveis para o produtor. Por tal
motivo, a associação da persistência na lactação com a atividade leiteira é necessária, pois a melhoria da
persistência na lactação pode contribuir para a redução de custos no sistema de produção. Diante disso,
faz-se necessário o uso de modelos estatísticos para melhor acurácia das avaliações genéticas e com isso,
fornece um ótimo mecanismo para avaliar a persistência na lactação. No presente estudo, foram utilizados
dados de animais da raça Jersey, criados na região litorânea do Rio Grande do Norte, com o intuito de
analisar a viabilidade da persistência na lactação, através de modelos estatísticos.

Palavras chave: Persistência na lactação, modelos estatísticos, região litorânea
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Resumo:

        Poecilia  vivipara  pertence  à  família  Poeciliidae  e  possui  como  característica  principal  o  modo
reprodutivo de ovoviviparidade no qual os seus ovários, além de produzirem gametas e hormônios, têm
como funções o estoque de espermatozóides, servir como sítio para a fertilização e para o desenvolvimento
dos  embriões.  Considerando-se  ainda  que  o  conhecimento  das  características  reprodutivas  fornece
subsídios  para manejo  e conservação  das  espécies,  o  presente trabalho  teve como  objetivo  analisar  e
descrever a morfologia ovariana de P. vivipara do rio Ceará-Mirim, RN. As coletas foram realizadas no
período de setembro de 2007 a maio de 2008. Após as despescas 10 fêmeas foram dissecadas para extração
dos  ovários  e  confecção  de  lâminas  histológicas,  segundo  o  protocolo  de  MAIA (1979).  A análise
histológica permitiu verificar uma lâmina delgada de peritônio revestindo externamente o ovário, enquanto
que  internamente  mostrou-se  revestido  pela  túnica  albugínea,  a  partir  da  qual  formam-se  lamelas
ovulígeras  contendo  ovócitos  em  diferentes  fases  de  maturação.  Foram  identificadas  cinco  fases  do
desenvolvimento ovocitário, sendo elas: Fase I ou Cromatina-nucléolo, Fase II ou perinucleolar, Fase III
ou  Formação  dos alvéolos  corticais,  Fase IV ou  Vitelogênese e Fase V ou  Ovócito  Maduro,  além da
presença  de  embriões  em  diferentes  fases  de  desenvolvimento.  Verifica-se  portanto,  que  apesar  da
ovoviparidade, os ovários de P. vivipara apresentaram morfologia típica dos peixes teleósteos.

Palavras chave: Morfologia, Reprodução e Teleósteos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0109
TÍTULO: INSETOS NA RPPN FAZENDA ALMA, PARAÍBA.
ALUNO: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80)
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89)
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (049.860.334-25)
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31)

Resumo:

        A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e cobre a maior parte do Nordeste do país. A
estação chuvosa na região concentra-se em três meses consecutivos,  contudo é a ausência completa de
chuvas que determina a estação seca característica. Estudos recentes, referentes à riqueza de espécies, têm
contestado o “mito” da biodiversidade pobre da região. Visando conhecer a entomofauna em uma área de
Caatinga no interior da Paraíba, foi montado um experimento utilizando-se armadilhas de interceptação
tipo Malaise, em seis transectos com seis repetições. A área escolhida é a RPPN (Reserva Particular do
Patrimônio Natural) Fazenda Almas, situada nos Cariris Velhos paraibanos, onde se encontra o registro
mais baixo de chuvas da Caatinga. O inquérito entomológico faz parte de um trabalho em conjunto com a
UFPB que estuda comunidades de aves da Caatinga. Até o presente foi possível a identificação em nível de
Ordem e a  contagem dos  organismos  pertencentes  ao  primeiro  ano  de coleta  –  dezembro  de 2006 a
novembro  de  2007.  Foram  registrados  8.091  insetos  distribuídos  em  14  ordens:  Diptera  (63,69%),
Hymenoptera  (18,55%),  Homoptera  (4,46%),  Lepidoptera  (4,34%),  Hemiptera  (3,57%),  Coleoptera
(2,62%), Collembola (1,63%), Orthoptera,  Psocoptera,  Thysanoptera,  Mantodea, Embioptera,  Isoptera e
Mallophaga, apresentaram menos que 1%. As identificações do ano 2007-2008 continuam, e assim teremos
um incremento na quantidade de informações entomofaunísticas do bioma Caatinga.

Palavras chave: Caatinga, RPPN, entomofauna e Malaise.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0111
TÍTULO: SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO DE MÉDICOS QUE TRABALHAM EM TURNOS
ALUNO: JIVAGO BARBALHO DE MACEDO (060.830.014-47)
ORIENTADOR: JORGE TARCISIO DA ROCHA FALCAO (196.539.304-78)

Resumo:

        Numa  sociedade  que  demanda  serviços  24  horas  por  dia,  os  trabalhos  em  turnos  se  tornaram
indispensáveis. Porém, para que tal regime continuado de prestação de serviços funcione efetivamente,
muitos trabalhadores precisam se ssujeitar a uma jornada de trabalho em horários não convencionais, que
podem trazer prejuízos à saúde e à vida social destes. A presente pesquisa consiste num estudo exploratório
de caráter descritivo e tem como objetivo investigar as condições de trabalho de uma categoria profissional
ilustrativa do fenômeno acima, aquela dos profissionais médicos que trabalham em regime de turno e a
conseqüência desse regime de trabalho para as condições de vida destes. Para a operacionalização de tal
objetivo  se prevê a aplicação  de um questionário  de condições de trabalho,  adaptado  para português
brasileiro  a  partir  de  versão  em português  de  Portugal  proposta  pelo  European  Working Conditions
Observatory (EWCO). Tal instrumento será aplicado em amostra composta por efetivo de 10 médicos do
sistema público de Saúde da cidade de Natal (RN). A versão adaptada para a língua portuguesa-brasileira,
preparada pela equipe de pesquisadores e alunos vinculados ao GEST (Grupo de Estudo de Saúde Mental
e Trabalho), está pronta para aplicação, prevendo-se que a análise dos dados estará concluída até dezembro
de 2009. Tais dados se inserem em linha de pesquisa do GEST, voltada para a temática da relação entre
trabalho e saúde.

Palavras chave: trabalho em turnos, médicos, condições de trabalho

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0113
TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA ABORDAGEM BASEADA
NAS ANÁLISES POR CITOMETRIA DE FLUXO
ALUNO: KARLO ANGELO CORDEIRO (938.543.233-87)
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (108.612.034-53)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: As Leucemias são síndromes mieloproliferativas que acometem a medula óssea e
tem uma proliferação medular desregulada e acomete as linhagens ou linfóides, que é evidenciado pelo
aparecimento de células jovens na circulação. Objetivo: Diagnosticar e classificar as leucemias agudas com
base na  imunofenotipagem pela  citometria  de  fluxo  com um painel  de  AcMo.  METODOLOGIA: Os
pacientes com diagnóstico clínico de leucemia aguda foram encaminhados ao Hemonorte, realizando-se a
imunofenotipagem por citometria de fluxo com um painel de AcMc diferenciando uma LMA de LLA. Para
cada tubo foi distribuído a quantidade de 10 microlitros de AcMo que constituirão um painel de AcMo
para leucemias agudas e 50 microlitros de sangue periférico ou aspirado de medula óssea. RESULTADOS:
Depois de feita à análise dos dados, do total analisado obtivemos 134 amostras para leucemias, sexo, tipo
de amostras, 126 amostras para raça e 118 amostras para idade, foi encontrado os seguintes valores para as
populações de sexo, idade, raça, tipo de amostra, leucemias agudas e subclassificações: LMA: 59 (44%);
LLA: 75 (56%),Masculino: 71 (53%),Feminino: 63 (47%),Branco = 114 (90%),Moreno = 12 (10%),LLA /
Media = 13 anos,LMA / Media = 28 anos. CONCLUSÃO: Os casos analisados mostraram quais os tipos de
leucemias e suas subclassificações mais comuns no Rio grande do norte, sendo um fator importante uma
política de saúde preventiva, voltada para esses casos mais freqüentes em nosso estado.

Palavras chave: Leucemia aguda, Imunofenotipagem, Anticorpos monoclonais
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM PACIENTES COM ATEROSCLEROSE TRATADOS
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ALUNO: NEIDJANY PATRICIA LIMA TORRES (066.081.104-99)
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CO-AUTOR: RENATA NAYANE FERNANDES DOS SANTOS (066.008.614-01)

Resumo:

        Este  trabalho  teve  por  objetivo  avaliar  o  estado  nutricional  antropométrico  dos  pacientes  com
aterosclerose submetidos à angioplastia coronariana. Avaliou-se pacientes adultos e idosos de ambos os
gêneros apresentando angina estável com diagnóstico de aterosclerose. Foi determinado o Índice de Massa
Corporal (IMC) e os adultos classificados de acordo com pontos de corte da WHO (1998) e os idosos
segundo Lipschitz (1994). A medida da circunferência da cintura (CC) foi feita por meio de fita inelástica e
os pacientes classificados segundo a WHO (1998). A amostra foi de 91 pacientes, sendo 63,7% do gênero
masculino  e  predomínio  de  idosos  (58,2%).  Quanto  às  doenças  associadas,  60,4%  apresentavam
hipertensão  e  22%  hipertensão  e  diabetes.  Cerca  de  33%  eram  ex-etilistas  e  68,1%  ex-tabagistas.
Verificou-se que 79,2% dos  pacientes  apresentavam 1 ou  2 lesões  ateroscleróticas  acima de 60%.  Os
resultados do IMC revelaram sobrepeso em 47,4% dos adultos e obesidade em 34,3%. Observou-se que
54,7% eram eutróficos e 37,7% tinham excesso de peso. Constatou-se que 44,7% dos adultos apresentavam
CC muito aumentada e 31,6% aumentada. Nos idosos a CC muito aumentada correspondeu a 45,3% e 17%
aumentada.  Conclui-se  que  a  prevalência  de  sobrepeso/obesidade  foi  maior  dentre  os  adultos  em
comparação  com  os  idosos,  no  entanto,  as  medidas  da  CC  demonstraram  que  ambos  os  grupos,
independente do estágio de vida, apresentaram maiores percentuais de pacientes com risco para doenças
associadas à obesidade.

Palavras chave: estado nutricional antropométrico; aterosclerose; adultos e idosos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0118
TÍTULO: CONCENTRAÇÃO DE RETINOL E ALFA TOCOFEROL NO LEITE MADURO DE
PUÉRPERAS ADULTAS E ADOLESCENTES DA CIDADE DE NATAL/RN
ALUNO: GABRIELLE MAHARA MARTINS AZEVEDO (062.120.374-26)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25)
CO-AUTOR: JEANE FRANCO PIRES (061.331.334-81)
CO-AUTOR: LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA (009.595.814-21)
CO-AUTOR: THAMIZY MORAIS DA SILVA MACEDO (075.896.024-77)

Resumo:

        O  leite  humano  fornece  vitamina  A  e  E  para  recém-nascidos,  as  quais  são  fundamentais  no
crescimento e desenvolvimento destes. Seus níveis variam no decorrer da lactação, tendo o leite maduro
níveis inferiores ao leite colostro. A vitamina E é indispensável na atuação como fator de proteção contra
os possíveis danos causados pelos radicais livres e a vitamina A à diferenciação celular, especialmente nos
períodos de intensa proliferação,  como a gestação e primeira infância.  Este estudo teve como objetivo
avaliar  a concentração  de alfa tocoferol e retinol no  leite maduro  de mulheres  adultas  e adolescentes
atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal-RN. Foram coletadas amostras de leite maduro de
34  parturientes  sendo  26  adultas  e  8  adolescentes.  As  vitaminas  foram  extraídas  com  hexano  e
quantificadas  através  da Cromatografia Líquida de Alta  Eficiência.  Os  resultados  foram expressos  em
média e desvio padrão, sendo encontrados valores de 327 ± 238,6 e 45 ± 27 µg/dL para alfa-tocoferol e
retinol, respectivamente. Os valores mostram que, apesar de se mostrarem superiores a de outros estudos
correlacionados, as concentrações encontradas no leite maduro não atendem às recomendações de ingestão
diária desses micronutrientes para lactentes, representando 64% de alfa-tocoferol e 88% de retinol.

Palavras chave: Alfa-tocoferol, retinol, leite maduro, lactação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0121
TÍTULO: PROTEÔMICA DA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM: EXPRESSÃO DIFERENCIAL EM
RESPOSTA ADAPTATIVA A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FE.
ALUNO: DANIEL CHAVES DE LIMA (067.569.274-18)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68)
CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20)
CO-AUTOR: FABIO TEIXEIRA DUARTE (030.636.804-86)
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (010.567.454-01)

Resumo:

        A Chromobacterium violaceum é uma Beta-proteobactéria, Gram-Negativa que vive em ecossistemas
tropicais e subtropicais como nos bancos de areia do Rio Negro na região amazônica. C. violaceum produz
inúmeros genes com ação biotecnológica como, por exemplo, biorremediação. Sua principal característica,
entretanto,  é  a  produção  da  violaceína,  um  pigmento  roxo  com  ações  antibactericidas,  antivirais  e
anticâncer.  Com  o  sequenciamento  de  seu  genoma  foi  observado  que  cerca  de  40% de  suas  ORFs
(sequências do DNA que potencialmente codificam uma proteína) não possuem função definida. Frente ao
seu grande potencial biotecnológico e através do estudo do proteôma em tratamento feito com a presença e
ausência  de  sulfato-de-ferro-pentahidratado,  o  presente  trabalho  visa  identificar  possíveis  genes
relacionados a reparo de DNA. Após o tratamento, as proteínas foram extraídas, quantificadas pelo método
de Bradford e visualizadas em géis uni- e bidimensionais. Foi observado que em tratamento feito com esse
metal a partir da concentração de 7,8mM, a bactéria mobiliza seu perfil protéico com o surgimento de uma
banda protéica com cerca de 28kDa. Foi realizada uma pesquisa no banco de dados de proteínas, “ExPASy
Proteomics Server” (http://www.expasy.ch) e dentre os possíveis candidatos para as proteínas que surgem
encontram-se sete proteínas  hipotéticas  conservadas bem como  uma recO,  uma importante enzima de
reparo de DNA.

Palavras chave: Chromobacterium violaceum, Proteômica, Reparo de DNA, Mutagênese
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Resumo:

        O colostro  humano é particularmente rico  em vitamina A,  podendo atingir  aproximadamente 200
µg/100 ml,  sendo,  portanto,  uma excelente fonte dessa vitamina durante os primeiros dias de vida da
criança.  A  vitamina  A é  essencial  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  do  ser  humano.  Atua  na
manutenção da visão, no funcionamento adequado do sistema imunológico, mantém saudáveis as mucosas
que  atuam  como  barreira  de  proteção  contra  infecções.  Este  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  a
concentração de retinol no leite colostro de mulheres adultas e adolescentes. Foram coletadas amostras de
leite colostro de 88 parturientes sendo 64 adultas e 24 adolescentes. O retinol no leite foi extraído com
hexano e quantificado através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Os resultados foram expressos
em média e desvio padrão, sendo encontrados valores de 80,56 ± 52,50 e 84,4 ± 48,41 µg/dL (p= 0,7550)
para  adultas  e  adolescentes,  respectivamente,  não  tendo  diferença  estatisticamente  significativa.  A
prevalência da deficiência de retinol foi 41% no grupo das lactantes adultas e 33% nas adolescentes. Os
níveis de retinol no colostro foram próximos ao encontrados por Ribeiro e Dimenstein (2004) e Bezerra
(2008)  com  mulheres  da  mesma  região,  e  superiores  aos  encontrados  por  Ahmed  et  al.  (2004)  em
Bangladesh. De acordo com as concentrações encontradas no leite materno, o grupo de mulheres estudadas
apresentou estado nutricional em vitamina A satisfatório.

Palavras chave: Vitamina A, colostro, lactação.
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TÍTULO: DESENVOLVIMETO DE METODOLOGIA ESPECTROFOTOMÉTRICA PARA O
DOSEAMENTO DE TANINOS TOTAIS NO EXTRATO SECO DO SANATIVO
ALUNO: ROSANA MAYARLA DUARTE DA SILVA (059.923.314-17)
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68)
CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (448.077.754-72)
CO-AUTOR: MAGDA RHAYANNY ASSUNCAO FERREIRA (064.867.914-46)

Resumo:

        Schinus terebinthifolius é encontrada em terrenos da Mata Atlântica, sendo popularmente conhecida
como  aroeira  e  apresenta atividades  de efeito  cicatrizante,  antiulceroso,  antioxidante e  antimicrobiana.
Estudos com extratos vegetais relacionam suas propriedades com a presença de constituintes químicos.
Dos constituintes da aroeira, os taninos são estudados devido elevada concentração e atividades biológicas.
Assim,  o  objetivo  do  trabalho  foi realizar  o  doseamento  de taninos totais  presente no  extrato  seco  de
aroeira. Para o estabelecer o comprimento de onda de leitura das amostras, foi realizada uma varredura na
região de 200 a 500nm. Logo após, elaborou-se a curva de calibração usando etanol 50% (V/V). O teor de
taninos  foi calculado  pela diferença de absorbância antes  e  depois  da adição  do  agente complexante,
caseína.  Analisou-se  a  influência  da  quantidade  de  caseína  sobre  a  resposta,  sendo  avaliada  em
50,100,150,200 e 250 mg. O comprimento de onda de 280nm foi escolhido. A curva da calibração obtida,
teve  R2=0,995.  Quanto  a  análise  dos  dados,  observou-se  que  quando  há  aumento  na  quantidade  de
caseína, ocorre um decréscimo na precipitação de taninos, para as quantidades utilizadas, 50,100,150,200 e
250 mg, respectivamente,14,78%, 16,68%, 23,67%, 24,37% e 25,52%. A utilização de 250mg do extrato
seco e as diferentes concentrações de caseína utilizadas em quantidades crescentes, proporcionaram uma
precipitação razoável de taninos presentes no extrato seco de aroeira.

Palavras chave: Schinus terebinthifolius, doseamento, taninos
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Resumo:

        Schinus  terebinthifolius  Raddi,  conhecida  como  “aroeira”,  é  utilizada  popularmente  e  apresenta
atividades terapêuticas como: efeito cicatrizante, antiulceroso, antioxidante e antimicrobiano. Os extratos
secos vegetais apresentam vantagens possibilitando sua utilização na preparação de formas farmacêuticas
como comprimidos, cápsulas e outras. O extrato seco foi fornecido pela indústria LAPERLI (Recife/PE).
As  propriedades  tecnológicas  foram  avaliadas  através  de  análise  granulométrica,  ângulo  de  repouso,
determinação  das densidades bruta e de compactação,  Fator  de Hausner,  Índice de Compressibilidade,
umidade  residual  e  umidade  controlada  frente  a  atmosferas  úmidas.  A análise  granulométrica  segue
distribuição normal, apresentando tamanho médio de partícula igual a 5,5 µm, sugerindo que o sistema
apresenta  tende  à  formar  aglomerados.  Considerando  a  determinação  das  Dap  e  Dc,  apresentou  boa
estabilidade sugerindo que flui sem dificuldades e com aptidão à compressão, como observado para o FH
(1,24±0,01 e CV%=0,78) e para o IC (19,87%±0,006 e CV%=0,03). Entretanto, através do AR (45,80º±0,79
e CV%=1,72) revelou que o material não flui, comprometendo o desenvolvimento de formas sólidas. O
extrato apresentou umidade residual igual a 8,23% ± 0,40 (CV%=4,90), alto para este tipo de sistema. O
extrato seco de S. terebinthifolius não é adequado ao desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas
que contenham apenas o extrato seco.

Palavras chave: S. terebinthifolius, extrato seco, propriedades tecnológicas
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Resumo:

        No desenvolvimento de produtos fitoterápicos, a técnica de secagem por aspersão tem encontrado
emprego  satisfatório.  Os  objetivos  desta  operação  têm sido  geralmente,  a  obtenção  de intermediários
tecnológicos  com  maior  concentração  de  constituintes  químicos  e  com  melhores  características
tecnológicas.  O  trabalho  objetivou  o  desenvolvimento,  otimização  e preparação  de extratos  secos  por
aspersão a partir de soluções extrativas de Kalanchoe brasiliensis e Persea americana. A solução extrativa
de K.brasiliensis foi preparada por turbólise e a de P. americana por decoção sob refluxo, empregando 50 e
10 % da droga vegetal,  respectivamente,  e  etanol 50% (v/v)  como  solvente.  Os  extratos  secos  foram
preparados em Mini Spray-drier  BÜCHI B-191 a partir  das soluções acrescidas de 30% de Aerosil em
relação ao resíduo seco. Os produtos secos foram caracterizados através da umidade residual, análise do
tamanho médio de partícula, rendimento da operação e recuperação de flavonóides totais (determinado por
espectrofotometria  UV  em  410  nm,  utilizando  o  cloreto  de  alumínio  (AlCl3)  5%  como  agente
complexante). A análise de contagem de partículas revelou que os diâmetros médios de partícula foram de
3,64 µm e 4,75 µm, para K. brasiliensis e P. americana, respectivamente. O rendimento das secagens foi de
47,20% para K. brasiliensis (resíduo seco de 1,6241) e 52,17% P. americana (resíduo seco de 1,7770). A
recuperação de flavonóides foi superior a 99 % para ambos os extratos.

Palavras chave: Extrato seco, Kalanchoe brasiliensis, Persea americana.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0131
TÍTULO: LEVANTAMENTO CARIOEVOLUTIVO EM CICHLIDAE (PERCIFORMES):
HEMICHROMIS LIFALILI E ETROPLUS MACULATUS.
ALUNO: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (033.891.914-70)
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91)
CO-AUTOR: EMANUELL DUARTE RIBEIRO (014.125.574-96)
CO-AUTOR: GEORGE ANTUNES PACHECO (066.910.864-22)
CO-AUTOR: RODRIGO XAVIER SOARES (013.896.194-86)

Resumo:

        Os Cichlidae constituem um dos grupos de peixes mais diversificados da Ordem Perciformes. Suas
espécies são importantes modelos de estudos comportamentais e genéticos, esta família submeteu-se a uma
espetacular  radiação,  dando  origem  a  mais  de  2200  espécies.  Apesar  das  pesquisas  realizadas  ainda
persistem  inúmeras  questões  sem  resposta  sobre  a  evolução  da  família.  Neste  trabalho  estudos
citogenéticos  foram realizados  com as  espécies  Hemichromis  lifalili  Loiselle  1979,  originária  do  Lago
Tumba, África Central, e Etroplus maculatus (Bloch 1795), asiática, com distribuição na Índia e Sri Lanka,
obtidas  a  partir  de  importadores  de  peixes  ornamentais.  Análises  cromossômicas  foram  realizadas
utilizando coloração convencional, com Giemsa, bandamento C e identificação de cístrons ribossomais por
impregnação  por  AgNO3.  H.  lifalili  apresentou  um  valor  diplóide  de  2n=44  cromossomos
(4m+2sm+2st+36a; NF=52). Os sítios Ag-RONs são simples, localizado na posição telomérica do 4º  par
cromossômico (ST). A espécie E. maculatus, apresentou 2n=46 (14m+4sm+28a; NF=64). As RONs são
simples localizadas na posição  telomérica no braço curto  do  9º  par  (SM).  Os blocos heterocromáticos
foram identificados nas posições centroméricas e pericentroméricas para ambas as espécies. A presença de
RONs  simples,  heterocromatina  reduzida  e  centromérica,  refletem características  compartilhadas  pelos
Perciformes,  cujas  mudanças  evolutivas  estão  relacionadas  principalmente  a  eventos  de  inversões
pericêntricas.

Palavras chave: Citogenética de peixes, Cichlidae, evolução cromossômica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0135
TÍTULO: PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE MUSCULAÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: ELIAS DOS SANTOS BATISTA (058.795.174-54)
ORIENTADOR: EDUARDO CALDAS COSTA (053.041.174-17)
CO-AUTOR: DIOGO DANIEL DE ALMEIDA (009.939.314-05)
CO-AUTOR: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE FRANCA (034.716.664-43)

Resumo:

        O estudo teve como objetivo analisar o perfil dos participantes do projeto de extensão de musculação
desenvolvido pelo Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN).  Foram analisados,  através de questionário  padrão,  os seguintes aspectos: a)  gênero; b)
ocupação;  c)  faixa  etária;  d)  tempo  de  treinamento;  e)  freqüência  de  treinamento;  f)  objetivo  do
treinamento; g)  interesse pela atividade,  e; h)  instrução quanto  ao treinamento.  Foram entrevistados 20
participantes do projeto, dos turnos matutino e noturno. Os resultados obtidos no presente estudo apontam
que o perfil dos participantes do projeto de extensão de musculação do DEF-UFRN é formado, em sua
maioria, por estudantes do gênero masculino, com idade entre 17 e 22 anos e iniciantes em musculação. No
que se refere ao treinamento, foi observado que a maioria freqüenta o projeto três vezes por semana, tem a
melhoria da estética como objetivo principal, ingressou no projeto por gostar de treinar musculação e tem
seu treinamento prescrito pelos estagiários do projeto (alunos de Educação Física da UFRN).

Palavras chave: Projeto de Extensão, Perfil, Musculação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0136
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DA
LAGOA DO JIQUI, PARNAMIRIM/RN
ALUNO: TALITA ARAUJO DE ANDRADE (068.732.574-94)
ORIENTADOR: NAITHIRITHI TIRUVENKATACHARY CHELLAPPA (200.165.814-15)
CO-AUTOR: EMILLY KATALINE RODRIGUES PESSOA (060.703.694-08)
CO-AUTOR: PATRICIA LUIZA DA SILVA CARMO DE LIMA (050.093.504-16)
CO-AUTOR: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (009.318.574-06)

Resumo:

        O  aumento  da degradação  ambiental  e  o  uso  múltiplo  dos  recursos  hídricos  vem diminuindo  a
qualidade da água consumida pelos seres humanos e por animais, por isso é de fundamental importância
proceder à avaliação da qualidade da água para o adequado gerenciamento desses recursos. Este estudo
teve como objetivo caracterizar a comunidade fitoplanctônica juntamente com a sua variação durante as
estações de estiagem e chuvoso, da Lagoa do Jiqui, localizada em Parnamirim, RN, além de analisar os
fatores físico-químicos. As coletas das amostras de água foram realizadas de setembro de 2008 à maio de
2009. Para a coleta do fitoplâncton foi utilizada uma rede de 20mm. Em laboratório, foram realizadas as
análises dos nutrientes e identificadas a comunidade fitoplânctonica. Na comunidade fitoplânctonica foi
observada uma dominância das Bacillariophyceaes. O pH se apresentou circum-neutro, a temperatura teve
valores  altos,  em média de 29ºC.  Houve uma diferença significativa entre  os  períodos  de estiagem e
chuvoso para o oxigênio dissolvido (p<0,001), a transparência (p<0,001), e a turbidez (p<0,02). O nitrato
teve valores altos, enquanto o amônio e o orto-fosfato teve concentrações baixas durante o período de
estudo. A clorofila a também apresentou concentrações baixas durante todo o período de estudo. Diante
dos baixos valores da clorofila a, alta transparência e valores baixos de nutrientes pode-se inferir que a
água da Lagoa do Jiqui pode ser considerada de boa qualidade.

Palavras chave: qualidade da água, comunidade fitoplanctônica, lagoa

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0137
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE ZINCO, SELÊNIO E COBRE EM PACIENTES COM
ATEROSCLEROSE TRATADOS COM ESTATINAS
ALUNO: HELIANE MOURA (055.185.814-16)
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA (981.421.514-72)
CO-AUTOR: CAROLINE MEDEIROS MACHADO (025.808.603-39)
CO-AUTOR: DIANA QUITERIA CABRAL FERREIRA (047.741.554-70)
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)

Resumo:

        A  pesquisa  teve  como  objetivo  avaliar  a  ingestão  de  zinco,  selênio  e  cobre  de  pacientes  com
aterosclerose,  submetidos à angioplastia,  comparando os resultados com as recomendações vigentes.  A
amostra contou com 20 pacientes adultos e idosos, de ambos os gêneros, que apresentavam angina estável
e diagnóstico de aterosclerose.  Para a avaliação da dieta foi utilizado o método Recordatório 24 horas,
sendo aplicado no primeiro contato com o paciente e repetido mais 4 vezes. Os alimentos listados foram
analisados por meio do Virtual Nutri Plus 2.0. Os valores de ingestão de zinco, selênio e cobre consumidos
foram comparadas com as recomendações Estimated Average Requirement (EAR), Recommended Dietary
Allowances (RDA) e Tolerable Upper Intake Level (UL),  baseada nas Dietary Reference Intakes (DRI,
2002). A idade média da população foi de 60 ±8 anos. Cerca de 70% afirmaram ser ex-fumantes e 25%
informaram terem sido consumidores de álcool. Observou-se que 70% pacientes sofrem de hipertensão e
20% de hipertensão e diabetes.  A ingestão de cobre foi abaixo da EAR em 40% dos pacientes. Para o
selênio e zinco esta situação aconteceu em 70% e 85% dos pacientes, respectivamente. Concluiu-se que a
ingestão  de  selênio  e  zinco  foi  abaixo  dos  valores  da  EAR  para  mais  da  metade  da  população,
registrando-se ausência no consumo de alimentos fontes destes nutriente, situação preocupante tendo em
vista e importância dos minerais antioxidantes para o tratamento e prevenção da aterosclerose.

Palavras chave: dieta, aterosclerose, ingestão de zinco, cobre, selênio

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0138
TÍTULO: PERFIL DE GLICOSAMINOGLICANOS SULFATADOS NO ÚTERO DE CABRAS AO
LONGO DO CICLO ESTRAL
ALUNO: SILVIA DINARA DO NASCIMENTO ALVES (011.778.794-92)
ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO BEZERRA DE MOURA (035.979.594-31)
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49)
CO-AUTOR: KALINE DANTAS MAGALHAES (007.420.454-80)
CO-AUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA (914.397.604-20)

Resumo:

        Objetiva-se avaliar o papel de glicosaminoglicanos (GAGs) no útero de cabras durante as fases do
ciclo estral. Analisou-se 15 fêmeas, submetidas a tratamento para sincronização do estro. Em seguida, os
caprinos foram divididos em 3 grupos, (n=5 cada), e abatidos nos dias 2, 12 e 22 após estro para coleta de
fragmentos do útero. A determinação da fase do ciclo estral foi realizada com base na concentração de
progesterona sérica e dos achados microscópicos do útero após processamento histológico.  Posterior  a
determinação da fase, os fragmentos do útero foram processados para extração dos glicosaminoglicanos e
identificados por eletroforese em gel de agarose. Os GAGs presentes no útero de cabras foram dermantam
sulfato, condroitim sulfato e heparam sullfato. A distribuição dos GAGs sofreu alterações durante as fases
do  ciclo  estral,  refletindo  o  constante  processo  de  renovação,  com  degradação  e  re-síntese  de  seus
componentes, estando sob ação dos hormônios sexuais.

Palavras chave: Ruminantes, Morfofisiologia, Reprodução, Matriz extracelular

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0140
TÍTULO: ANÁLISE DAS MUTAÇÕES C282Y E H63D NO GENE DA PROTEÍNA HFR EM
PACIENTES COM FERRITINA ELEVADA.
ALUNO: JULIANA MENDONCA FREIRE (050.983.244-08)
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JUNIOR (108.612.034-53)

Resumo:

        Hemocromatose Hereditária (HH) é uma doença genética causada pela acentuada absorção de ferro no
intestino  delgado  e  sua  consequente  deposição  em  vários  órgãos,  principalmente  fígado,  pâncreas  e
coração, resultando em complicações clínicas como cirrose, diabetes, cardiomiopatias, desordens sexuais, e
escurecimento  da pele.  É  uma desordem autossômica recessiva,  causada pela  mutação  do  gene HFE,
responsável pela regulação da absorção do ferro no organismo e é a doença mais comum em populações
caucasianas. As duas mais importantes mutações deste gene são C282Y (845G->A), H63D (187C->G) e
S65C (193A->T). O objetivo nesse estudo é avaliar a freqüência das mutações do gene HFE em pacientes
com aumento de ferritina sérica, e correlacionar estatisticamente os genótipos das mutações e os dados
laboratoriais e a ocorrência de doenças tais como diabetes, cardiopatias e cirrose. O estudo genético foi
realizado a partir de DNA genômico extraído de amostras de sangue periférico de indivíduos com suspeita
clínica e/ou laboratorial da HH e as análises moleculares através da técnica de PCR-RFLP.

Palavras chave: Hemocromatose, H63D, C282Y, S65C

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0142
TÍTULO: ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA DE GERMES DENTAIS
ALUNO: NATALIA GUEDES VINAGRE (008.147.714-75)
ORIENTADOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00)
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA (027.819.324-26)
CO-AUTOR: DEBORAH PITTA PARAISO IGLESIAS (037.892.724-85)
CO-AUTOR: RANIEL FERNANDES PEIXOTO (014.110.143-16)

Resumo:

        O  desenvolvimento  dentário  tem início  durante o  período  gestacional através  da odontogênese e
ocorre em diferentes etapas, iniciando-se pela formação da lâmina dentária que prolifera e origina o botão,
em seguida com o crescimento desigual das células ectomesenquimais, forma o capuz, que se modela até
atingir a forma de um sino, caracterizando a fase de campânula. A partir de então tem-se início a deposição
do material mineralizado, dentina (dentinogênese) e esmalte (amelogênese) durante a fase de coroa. Este
trabalho  teve  como  objetivo  selecionar  germes  dentais  em  diferentes  estágios  de  desenvolvimento  e
descrever seus achados histológicos, a fim de selecionar a amostra que será usada para fins comparativos,
no  posterior  estudo  imuno-histoquímico.  Foram utilizadas  lâminas  coradas  em hematoxilina  e  eosina,
confeccionadas  a  partir  de  espécimes  de  07  mandíbulas  de  fetos  humanos  com  idades  gestacionais
diferentes. Os casos foram analisados através de microscopia de luz, onde verificou-se que 3 casos (42,8%)
se  encontravam  na  fase  de  capuz,  3  (42,8%)  na  fase  de  campânula  e  1  (14,4%)  na  fase  de  coroa.
Concluiu-se que os dados morfológicos obtidos nesta amostra, de forma geral, se assemelham aos dados
referenciados na literatura científica pesquisada. Os germes dentais estudados servirão para realização do
estudo  imuno-histoquímico  que  avaliará  se  há  alguma  correlação  da  expressão  de  claudinas  entre  o
processo de odontogênese normal e o ameloblastoma, uma neoplasia odontogênica.

Palavras chave: Odontogênese; germes dentais; morfologia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0143
TÍTULO: AMAMENTAÇÃO NO PÓS-PARTO IMEDIATO: IMPORTÂNCIA E VÍNCULO AFETIVO -
UMA REVISÃO DE LITERATURA
ALUNO: GABRIELA MIRANDA MOTA (067.099.194-55)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53)

Resumo:

        O leite materno é o único alimento que garante qualidade e quantidade ideal de nutrientes para o
bebê, além de diminuir o percentual de doenças infecciosas. A amamentação propicia contatos freqüentes e
prolongados necessários para iniciar o vínculo mãe/bebê. (LANA, 2001). É de relevante importância que
este contato seja iniciado logo após o nascimento ainda na sala de parto, na primeira hora pós-parto. É
importante também que,  no alojamento  conjunto,  o  bebê permaneça ao lado da mãe e que,  durante o
período de internação hospitalar  receba orientações adequadas (REGO, 2002).  Este trabalho teve como
objetivo realizar um estudo acerca da amamentação no pós-parto imediato a partir de artigos pré-existentes,
sendo base para um projeto científico em andamento. Essa revisão de literatura foi realizada a partir da
busca na base de dados SciELO, sendo usado o descritor “Aleitamento Materno”, encontrando-se um total
de 368 artigos, dos quais foram utilizados 10, escolhidos por critério de inclusão. O aleitamento materno
traz inúmeros benefícios ao recém-nascido, tanto para o crescimento e desenvolvimento de lactentes, como
para a própria mãe e família do ponto de vista biológico e psicossocial. Por fim, acredita-se que o estímulo
ao aleitamento materno, o mais precoce possível, traga resultados satisfatórios ao recém-nascido, à mãe e
toda sociedade, sendo válidas orientações desde o pré-natal até reforços de recomendações na sala de parto
e puerpério.

Palavras chave: Amamentação, Puerpério, Saúde da mulher

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0144
TÍTULO: EFEITOS DA PRÁTICA DISTRIBUÍDA E DA PRÁTICA MACIÇA NA APRENDIZAGEM DE
UMA HABILIDADE MOTORA
ALUNO: ELAINE SILVA DO NASCIMENTO (083.754.054-26)
ORIENTADOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS (885.168.577-00)
CO-AUTOR: ELLEN VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA (068.708.894-14)
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00)
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09)

Resumo:

        A capacidade que um indivíduo tem de se adaptar a diferentes tipos de práticas envolve diferentes
contextos e é um dos fatores determinantes para uma aprendizagem eficiente e uma questão fundamental
para os profissionais  do  movimento.  Nesse contexto,  este trabalho  teve como objetivo  investigar  se a
Prática Distribuída apresenta melhor aprendizagem do que a Prática Maciça na habilidade da embaixadinha.
Um estudo  descritivo  com corte  transversal  no  qual  a  amostra  constituiu-se  de  22 alunos,  sendo  10
meninos e 12 meninas,  entre 11 e 12 anos.  O aluno  deveria executar  a ação  da embaixadinha com o
membro inferior preferido (MIP). A quantificação foi feita pelo número de tentativas válidas. Para todas as
análises  o  nível de significância  foi p<0,05.  Pôde-se observar  que as  duas  práticas  não  apresentaram
diferença significativa que firme que uma é melhor que a outra na aprendizagem da embaixadinha, fato
incomum na literatura, já que a maioria dos autores assume um dos dois tipos de práticas como sendo o
mais eficaz. Conclui-se que, já que ambas as práticas obtiveram resultados semelhantes, não se deve haver
preferência por  um único  modelo  de prática na aprendizagem da embaixadinha.  Sugere-se que outras
investigações sejam feitas, analisando-se também as diferentes formas de relação ensino-aprendizagem no
contexto da aprendizagem motora, mais precisamente, na esfera que engloba os diferentes tipos de práticas.

Palavras chave: Aprendizagem motora, prática maciça, prática distribuída.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0148
TÍTULO: ESTUDOS MORFO-ANATÔMICOS DE CNIDOSCOLUS QUERCIFOLIUS (FAVELEIRA
SEM ESPINHOS), ESPÉCIE COTADA PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL.
ALUNO: MARINA DE SIQUEIRA (069.657.544-27)
ORIENTADOR: JULIANA ESPADA LICHISTON (269.483.908-89)
CO-AUTOR: TAFFAREL MELO TORRES (075.662.764-84)

Resumo:

        O projeto visa analisar a viabilização do óleo produzido por algumas oleaginosas para a produção de
óleo  combustível  e  o  estabelecimento  das  estratégias  de  defesa  e  adaptação  do  vegetal  às  condições
adversas do semi-árido contribuindo com estudos de melhoramento genético destas espécies visando à
maximização da produção do biodiesel. As espécies estudadas foram coletadas em Fortaleza, Ceará. Foram
feitas secções transversais das raízes, caules e folhas, preparados em lâminas histológicas semipermanentes
e  os  tecidos  vegetais  foram  analisados  e  fotografados  em  microscópio  óptico  binocular.  Os  cortes
histológicos  receberam  o  tratamento  com  diversos  corantes  para  evidenciar  os  tecidos,  segundo  a
metodologia  recomendada  por  Kraus  e  Arduim  (1997).  Verificou-se  que  a  folha  segue  padrão  de
organização normal, assim como caule e raiz. Além da presença de óleo em todos os tecidos estudados e
amido na raiz e folha, o que, provavelmente, indica reserva energética da planta para as condições adversas
do ambiente em que vive.

Palavras chave: oleaginosas, biodiesel, cnidoscolus quercifolius

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0151
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ENDO E EXOGLICOSIDASES NO MOLUSCO TERRESTRE
BULIMULUS TENUISSIMUS
ALUNO: PAULO LEONARDO ARAUJO DE GOIS MORAIS (066.871.464-67)
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (078.676.204-78)
CO-AUTOR: GALILEU RODRIGUES BORGES (073.702.344-95)

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).  Este  trabalho
objetivou  confirmar  a  presença  de  glicosidades  já  identificadas  em  nosso  laboratório,  envolvidas  na
degradação  desses  açucares  complexos  nos  tecidos  do  molusco  Bulimulus  tenuissimus.  Os  extratos
enzimáticos foram obtidos 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 substrato natural
(Condroitin  sulfato)  e sintéticos os p-nitrophenis derivados.  A fração  F2 (50-80%) foi que apresentou
melhor atividade, verificada em eletroforese em gel de agarose com tampão PDA. A respectiva fração foi
submetida a cromatografia em gel exclusão Bio-Gel A 0.5M, e as atividades das frações eluídas foram
testadas com substratos sintéticos. Pode-se confirmar a presença de glicosidases (Sousa Filho, et al 2009)
que atuam no metabolismo dos Glicosaminoglicanos sulfatados (GAGS).

Palavras chave: Bulimulus tenuissimus, glicosaminoglicanos sulfatados, glicosidases.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0157
TÍTULO: MITOS ALIMENTARES E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA OBSERVAÇÃO
ENTRE NATALENSES
ALUNO: CAMILA VANESSA DA SILVA MOREIRA (078.167.484-00)
ORIENTADOR: MARIA VERONICA DE MORAIS OLIVEIRA (050.034.444-27)
CO-AUTOR: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO (083.827.884-16)
CO-AUTOR: LUZIA VILMA DELGADO (013.598.424-62)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho é observar o entendimento sobre mitos alimentares entre trabalhadores de
diversas organizações que almoçam em uma microempresa da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Para
a realização do estudo fez-se revisão bibliográfica da literatura que trata de alimentação, qualidade de vida
no trabalho e qualidade de vida; além da realização de entrevistas qualitativas com perguntas abertas para
os clientes da referida microempresa. A análise dos dados revela que a grande maioria dos entrevistados
não tem informações suficientes para desacreditar em mitos alimentares. Contribui para essa situação, entre
outras coisas, o fato de que as empresas nas quais trabalham, ao terceirizarem o serviço de alimentação dos
seus empregados, não se preocupam com as questões ligadas a alimentação, ressaltando o pouco interesse
de patrões na criação de programas ou ações de conscientização sobre mitos alimentares e alimentação
balanceada.  Assim,  conclui-se  que  é  baixo  o  entendimento  sobre  mitos  alimentares  por  parte  dos
trabalhadores que frequentam a microempresa em que almoçam, principalmente por falta de informações
sobre o assunto, dado o não fornecimento delas pelas organizações onde trabalham.

Palavras chave: Conscientização. Alimentação. Trabalho.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0158
TÍTULO: ENCEFALOPATIA INFANTIL CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA: DETERMINAÇÃO DAS
PRINCIPAIS FORMAS DE EPILEPSIAS E CRISES EPILÉPTICAS
ALUNO: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (012.166.454-69)
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34)
CO-AUTOR: HOSANA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA (046.465.874-83)
CO-AUTOR: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (013.833.434-03)
CO-AUTOR: MIGUEL ROGERIO DE MELO GURGEL SEGUNDO (013.593.174-65)

Resumo:

        Encefalopatia  Infantil  Crônica  Não  Progressiva  (EICNP)  é  uma  desordem  do  movimento  e  da
postura,  que  surge  nos  primeiros  anos  de  vida  por  alterações  do  SNC,  apresentando-se  de  forma
persistente,  contudo  não  progressiva.  O  estudo  revisitou  crianças  com  diagnóstico  de  EICNP,  que
apresentassem ou não crises epilépticas, após 8 anos de funcionamento ambulatorial da Neurologia Infantil
no HOSPED da UFRN. O objetivo era avaliar fatores clínicos, epidemiológicos e a evolução dos pacientes
com Paralisia  Cerebral.  Foi  realizado  um  estudo  de  corte  transversal  e  prospectivo  desenvolvido  no
ambulatório para Encefalopatias Infantis. As variáveis foram: sexo; idade; diagnóstico; prováveis etiologias;
crises epilépticas/epilepsia; tipo de crise; freqüência da crise; crise/epilepsia controlada; tratamento; padrão
motor; tônus muscular; distúrbio de fala, visual, ortopédico, comportamental e/ou do sono; EEG, TC, RNM
realizada e métodos de reabilitação. As epilepsias e crises epilépticas predominaram comparadas a outras
síndromes neurológicas e favoreceram a ocorrência de EICNP. É mais comum no sexo masculino, nas
crianças  em  idade  escolar,  com  etiologia  genética,  epilesia  parcial,  crises  controladas  com  uso  de
antiepilépticos.  Sobre  a  EICNP,  todos  apresentaram  alteração  motora,  com  ou  sem  outros  déficits
sensitivos  e  perceptuais,  etiologia  peri-natal,  incapacidade  moderada,  diagnóstico  confirmado  por
neuroimagem, evolução estável e tratamento multiprofissional, mas não em todos os pacientes.

Palavras chave: Perfil epidemiológico; Encefalopatia Infantil Crônica Não Progressiva

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0160
TÍTULO: CIRURGIA DE REDUÇÃO GÁSTRICA DO TIPO CAPELLA: REPERCUSSÕES
METABÓLICAS E MICROBIOLÓGICAS
ALUNO: LAYRA RIBEIRO DE SOUSA LEAO (054.046.124-52)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04)

Resumo:

        Pesquisa constando estudo das alterações orgânicas provocadas pela cirurgia bariátrica, em particular
a técnica do bypass gástrico em Y de Roux (operação de Capella). Considerado procedimento cirúrgico
restritivo, com grande redução da bolsa gástrica, tal técnica tem alto potencial para resultar em alterações
do  metabolismo  e  da  expressão  de  hormônios,  minerais  e  outros  parâmetros  orgânicos.  Estudo
experimental em ratos procurou resposta para as seguintes questões: 1) A operação resulta em alterações
metabólicas  que  podem  repercutir  nos  níveis  séricos  de  oligoelementos  e  de  outros  parâmetros
laboratoriais?  2)  Ocorrem  alterações  microbiológicas  e  histopatológicas  na  bolsa  gástrica
desfuncionalizada? Foram utilizados 2 grupos de animais. Um deles submetido ao bypass gástrico em Y de
Roux e outro  controle.  Dosagens de albumina,  cálcio,  transferrina,  TGP, TGO, gama GT, avaliaram a
repercussão metabólica da operação. Exame bacteriológico da cavidade da bolsa gástrica desfuncionalizada
(alça cega) foi realizado para microrganismos aeróbios e anaeróbios. A relevância do estudo refere-se ao
fato de que, tratando-se de operação mutilante, que resulta em grande restrição alimentar, teoricamente tem
grande potencial para alterar parâmetros metabólicos e microbiológicos.

Palavras chave: Cirurgia de Capella; Redução gástrica; alterações microbiológicas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0161
TÍTULO: ECTOPARASITO CRUSTÁCEO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES MARINHOS DAS
ÁGUAS COSTEIRAS DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: SABRINA KARLA SILVA DO NASCIMENTO (056.133.114-63)
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (156.448.124-72)
CO-AUTOR: ELIZETE TERESINHA SANTOS CAVALCANTI (104.073.404-91)
CO-AUTOR: MIRLLA CIBELY GOMES DE SOUZA (010.363.684-67)
CO-AUTOR: NIRLEI HIRACHY COSTA BARROS (075.367.084-40)

Resumo:

        O presente trabalho investigou aspectos parasitológicos em duas espécies de peixes marinhos: budião,
Sparisoma frondosum e guaiúba Ocyurus chrysurus capturados nas águas costeiras de Natal, Rio Grande
do Norte.  Durante os meses de agosto  de 2008 a junho de 2009 foram capturados 109 exemplares de
peixes, sendo 71 de S. frondosum e 66 de O. Chrysurus. Os peixes foram capturados através de covos e
levados para o Laboratório de Ictiologia (Labictis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde
foram  realizadas  as  identificações  taxonômicas,  as  pesagens,  medidas  morfométricas  e  merísticas.
Posteriormente  os  exemplares  foram  necropsiados  e  os  parasitos  encontrados  foram  removidos
cuidadosamente, acondicionados em frascos de vidro contendo álcool a 70%. Foi identificado a espécie de
isópodo Rocinela signata Schioedte & Meinert (Isopoda, Aegidae) nas brânquias de ambas as espécies dos
peixes. Dos exemplares do budião amostrados, 36 estavam parasitados por isópodo, com uma prevalência
de 50,7% enquanto que dos exemplares da guaiúba amostradas, 5 estavam parasitados por isópodo com
uma  prevalência  de  7,57%.  Parasitismo  por  R.  signata  foi  mais  elevado  no  hospedeiro  budião,  S.
frondosum.

Palavras chave: Rocinela signata, Sparisoma frondosum, Ocyurus chrysurus.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0162
TÍTULO: INGESTÃO DE LIPÍDEOS DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE – NATAL/RN
- UM ESTUDO PILOTO
ALUNO: INGRID FREITAS DA SILVA (066.436.904-98)
ORIENTADOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34)
CO-AUTOR: ALINE TUANE OLIVEIRA DA CUNHA (065.289.694-42)
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)
CO-AUTOR: SUZYLANE ANNUSKA GUERRA DA SILVA (060.756.014-22)

Resumo:

        O  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  quantitativamente  o  consumo  de  lipídeos  em  adolescentes
escolares da rede municipal de ensino da cidade de Natal/RN. Trata-se de um estudo transversal descritivo
realizado com 57 adolescentes (10 a 19 anos) de 04 escolas municipais, uma de cada distrito sanitário. Pelo
método Recordatório 24h, foi investigado o consumo de gordura total, ácidos graxos monoinsaturados,
poliinsaturados,  saturados e colesterol.  A amostra foi constituída de 57,9% de adolescentes do  gênero
masculino,  com média de idade de 12,8±1,9 anos,  e 42,1% do  gênero  feminino,  com idade média de
12,4±1,2 anos. A ingestão média de gordura total foi de 28,74±5,67 % em relação à contribuição ao valor
calórico  total.  Para os  ácidos  graxos foi observada ingestão  média de 6,35±1,68% de poliinsaturados,
8,52±2,38% de monoinsaturados,  9,63±2,47% de saturados e 285±195mg/dia de colesterol.  Concluímos
que embora a ingestão  de gordura total esteja adequada,  existe desequilíbrio  na ingestão  dos diversos
compostos lipídicos, representado por ingestão limítrofe de ácidos graxos saturados e baixa ingestão de
ácidos  graxos  poliinsaturados.  Ações  de  caráter  educativo  que  visem  promover  a  adoção  de  uma
alimentação saudável desde a infância devem ser instituídas com o intuito de prevenir fatores de risco para
doenças cardiovasculares.

Palavras chave: Hábitos alimentares, gorduras na dieta, doenças cardiovasculares.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0163
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS EM MULHERES QUE HABITAM A ZONA
OESTE DA CIDADEDE NATAL
ALUNO: CAMILA GOMES FERNANDES DE SOUZA (012.104.024-08)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78)
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CO-AUTOR: LUDMILA MARIA CORRAL DE MEDEIROS (050.535.494-27)
CO-AUTOR: PATRICIA CARVALHO PALHANO (052.226.884-61)

Resumo:

        Disfunção  sexual  feminina  (DSF)  caracteriza-se  por  qualquer  alteração  na  resposta  sexual  que
provoque insatisfação. As causas são multifatoriais. No Brasil, observou-se uma frequência de DSF igual
50,9%, resultados compatíveis com a literatura internacional. Os objetivos deste trabalho foram descrever o
perfil socioeconômico e a frequência de atividade sexual na população do bairro de Bom Pastor. Trata-se
de  estudo  descritivo  da  população  feminina  deste  bairro,  utilizando  uma  amostra  aleatória  simples,
totalizando 42 questionários. Observou-se pela análise dos dados socioeconômicos que a idade média das
pesquisadas  foi  35;  16  mulheres  se  consideravam  brancas,  25  pardas  e  1  amarela;  2  declaram-se
analfabetas, 20 com ensino fundamental incompleto e 2, completo, 4 com ensino médio incompleto e 12,
completo, 2 com ensino superior incompleto; 4 eram solteiras e 38 eram casadas ou mantinham relação
marital. Nenhuma fazia uso de antidepressivos e 8 realizavam terapia hormonal. A análise da frequência de
atividade sexual nas últimas quatro semanas revelou que 4 tiveram 1 a 2 relações por mês, 18 tiveram 1 a 2
relações/semana, 12 tiveram 3 a 4 relações/ e 8 tiveram mais de 4 relações/semana. Considerando que a
DSF é modulada por fatores fisiológicos, psicológicos e ambientais, entre outros, verifica-se que tanto os
dados  socioeconômicos  como  àqueles  relativos  à  atividade  sexual  são  importantes  indicadores  para
abordagem integrada deste problema.

Palavras chave: disfunção sexula feminina

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0164
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO N° DE TBAR’S NA CARNE DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI
DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO.
ALUNO: MARCIA MARILIA GOMES DANTAS (064.606.474-61)
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
(876.586.744-00)

Resumo:

        A  carcinicultura  está  em  franca  expansão  em  todo  o  mundo,  especialmente  nos  países  em
desenvolvimento. O camarão branco, Litopenaeus vannamei, é o mais cultivado no Brasil, respondendo
por mais de 95% da produção nacional. O camarão possui considerável teor de lipídeos insaturados, o que
confere instabilidade frente à oxidação, sendo interessante a adoção de métodos que diminuam os efeitos
desta reação no produto, melhorando assim sua qualidade. Diante disso, o presente trabalho teve como
objetivo  avaliar  a  estabilidade  oxidativa  da  carne  do  camarão  Litopenaeus  vannamei  durante  o
armazenamento sob congelamento. Para isto, foram obtidas amostras de camarão L. vannamei doadas por
uma empresa  local  de  beneficiamento  de  camarão.  As  amostras  foram submetidas  ao  beneficiamento
(retirada do cefalotórax e exoesqueleto) para a obtenção do filé. Parte da amostra foi submetida às análises
do dia zero e parte foi embalada em sacos de polietileno e armazenada por 180 dias sob congelamento.
Foram realizadas  as  análises  de TBARS mensalmente.  De acordo  com o  método  utilizado  o  camarão
armazenado  sob  congelamento  por  180 dias  apresentou  boa  qualidade  e  teores  de  TBARS  baixos  e
aceitáveis dentro dos limites sugeridos pela literatura.

Palavras chave: Carcinicultura; Litopenaeus vannamei; oxidação lipídica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0165
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Resumo:

        A urbanização favorece o surgimento de paisagens fragmentas em um mosaico de ilhas de diferentes
tamanhos e formas. O objetivo deste trabalho foi comparar as comunidades de aves presentes em três
fragmentos de área diferentes no domínio da Mata Alântica na cidade de Natal, RN, utilizando o método de
censo por contagem através de pontos fixos, as áreas estudadas foram : Mata da CAERN, Parque Estadual
Dunas de Natal e o Centro Administrativo. Foi possível registrar um total de 45 espécies, distribuídas em
26 famílias e 7 guildas . Granívoros beneficiaram-se com o aumento do grau de fragmentação, onívoros
apresentaram-se regularmente entre as áreas de estudo. Insetívoros foram predominantes nas três regiões,
contrariando  a  esperada  sensibilidade  quanto  a  fragmentação  de  habitats.  A  partir  dos  resultados,
observamos que a crescente fragmentação de habitats , não resulta necessariamente em uma diminuição na
diversidade de espécies de aves,  entretanto  é importante destacar  que a maior  diversidade de espécies
encontarada nas áreas mais antropizadas quando  comparadas com as áreas mais conservadas deve ser
encarada criticamente, já que a maioria das espécies encontradas nessas áreas são principalmente espécies
de borda de mata,  que ocupam outros hábitats alterados semi-arborizados ,  como pomares e jardins e
possuem uma maior flexibilidade de seus nichos quando comparadas com espécies do interior da floresta
que são possivelmente mais sensíveis a fragmentação de hábitats.

Palavras chave: Aves, mata atlântica, ambientes urbanos, fragmentação.
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Resumo:

        O leite humano fornece vitamina E para bebês em aleitamento materno exclusivo, desempenhando
importante fator de proteção contra os possíveis danos causados pelos radicais livres, principalmente para
as crianças nascidas prematuramente. Os níveis de vitamina E variam no decorrer da lactação, sendo o
colostro particularmente rico neste micronutriente. Esta vitamina é extremamente importante nos estágios
iniciais da vida, desde a concepção até o desenvolvimento pós-natal da criança. Este estudo teve como
objetivo  avaliar  a concentração  de alfa tocoferol no  leite colostro  de mulheres adultas  e adolescentes.
Foram coletadas amostras de leite colostro de 70 parturientes sendo 45 adultas e 25 adolescentes. O alfa
tocoferol no  leite foi quantificado  através  da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência.  Os  resultados
foram expressos em média e desvio padrão, sendo encontrados valores de 1332,7 + 605,8 e 1380,3 + 688,6
µg/dL (p=  0,7651)  para  adultas  e  adolescentes,  respectivamente,  não  tendo  diferença  estatisticamente
significativa, sugerindo que a idade não influencia sobre os níveis desta vitamina no leite humano.

Palavras chave: Vitamina E, colostro, lactação.
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Resumo:

        O estudo teve como objetivo investigar o consumo de sódio em adolescentes da cidade de Natal/RN.
Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com 56 adolescentes (10 a 19 anos) de 4 escolas de
Natal-RN (distritos norte,  sul,  leste e oeste).  Para conhecer  o  consumo alimentar  foram aplicados dois
Recordatórios 24h, com coleta de dados realizada em intervalo de 30 dias. A análise de sódio foi obtida
pelo  software  Virtual  Nutri  Plus.  O  consumo  médio  sódio  dos  adolescentes  foi  de  3,6±1,4g/dia,
observando-se semelhança entre gêneros: feminino (3,6±1,3g/dia) e masculino (3,5±1,4g/dia). O consumo
de sódio (g/dia) estratificado por distrito resultou em: Norte 3,9±1,3; Leste 3,8±1,4; Sul 3,4±1,6 e Oeste
3,0±1,3; ou  seja,  uma ingestão  superior  a  Limite  tolerável  de  ingestão  (UL).  Os  alimentos  que  mais
contribuíram para aumentar  o  consumo de sódio  foram o  pão  francês,  cuscuz,  margarina,  feijão  com
charque, carne de sol, pão sovado (seda, carteira e redondo), biscoito recheado de chocolate, ovo frito e
mortadela.  Com relação  aos  antecedentes  familiares  65,7% relataram possuir  parente com hipertensão
arterial, no qual a avó (28,1%) e mãe (14,1%) foram os mais prevalentes. Conclui-se que os adolescentes
avaliados estão consumindo uma quantidade excessiva de sódio, achado que alerta para a presença de
fatores de risco para o surgimento de hipertensão arterial nesta população. Apoio CNPq (478287-2006-2);
UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN.

Palavras chave: sódio, hipertensão arterial, adolescentes, consumo alimentar.
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Resumo:

        Glicosidases,  são  enzimas  incluídas  na  classe  3.  -  I.U.B.  1979,  que  catalisam  a  hidrólise  de
glicoconjugados.  Muitas  glicosidases  são  endoglicosidases  que  quebram  ligações  internas  e  liberam
oligossacarídeos, entretanto, existe glicosidases chamadas exo-glicosidases que liberam monossacarídeos.
O presente estudo tem como objetivo identificar e isolar endo e exoenzimas envolvidas na degradação
destes  açúcares  complexos  presentes  no  gastrópode  Stramonita  haemastoma  (Lineu,  1767).  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 usando-se tampão acetato
de sódio 0,1M, pH 5,0 e depois fracionados com sulfato de amônio em duas concentrações (F1= 0-50% e
F2= 50-80%). As frações F1 e F2 foram testadas frente ao condroitim sulfato e a fração F2 apresentou
maior atividade, sendo submetida à cromatografia de exclusão (Bio Gel A 0.5 m), onde se verificou o
deslocamento  de uma única atividade enzimática nas  ultimas  frações  coletadas,  sendo  denominada de
fração  “Pool II”.  Esses  resultados foram confirmados durante a incubação  do  pool II  com substratos
sintéticos,  com  atividade  ß-glucuronidase  (b-GLUC’ase).  Outros  experimentos  como:  SDS/PAGE  e
cromatografia  liquidada  de  alta  eficiência  (CLAE)  serão  processados  para  confirmar  o  seu  grau  de
purificação e também alguns estudos cinéticos.

Palavras chave: Glicosaminoglicanos; ß-glucuronidase; molusco; Stramonita haemastoma
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CO-AUTOR: ALINE TUANE OLIVEIRA DA CUNHA (065.289.694-42)
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72)
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)

Resumo:

        Na adolescência, as práticas alimentares inadequadas são cada vez mais freqüentes. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o consumo alimentar dos adolescentes. Trata-se de um estudo do tipo transversal, de
caráter descritivo com amostra constituída por 58 adolescentes (10 a 19 anos) de 04 escolas, pertencentes a
cada  uma  das  zonas  distritais  do  município  de  Natal-RN.  Para  a  avaliação  dietética  aplicou-se  o
Recordatório de 24h em dois momentos e, posteriormente, fez-se a conversão em porções para a análise
baseada na Pirâmide Alimentar Adaptada. Na avaliação dietética pela Pirâmide Alimentar, foi observado
uma mediana de consumo para os grupos dos cereais e das frutas e hortaliças abaixo do recomendado para
ambos os gêneros e, um consumo acima do recomendado com relação ao grupo das leguminosas para o
gênero masculino e dos açúcares para o feminino.  Conclui-se que na população estudada a análise da
freqüência do consumo dos grupos alimentares pode ser um método de escolha para avaliar qualidade da
dieta e de seu potencial efeito como fator de risco para as doenças cardiovasculares.

Palavras chave: consumo alimentar, adolescentes, Pirâmide Alimentar

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0181
TÍTULO: EFEITOS CITOTÓXICOS INDUZIDOS PELO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) EM
CÉLULAS DE MAMÍFEROS PROFICIENTES E DEFICIENTES EM REPARO DE DNA
ALUNO: JULIANA ALVES BRANDAO (013.826.454-65)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50)
CO-AUTOR: ACARIZIA EDUARDO DA SILVA (049.040.644-02)
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (061.505.374-20)

Resumo:

        As espécies reativas de oxigênio (EROs) são os agentes endógenos mais abundantes e tóxicos nos
organismos aeróbios, as quais podem oxidar as biomoléculas celulares, incluindo o DNA. Foi descrito que
o  peróxido  de hidrogênio  (H2O2) promove a indução  de APE1/Ref-1,  proteína que atua regulando as
respostas celulares ao estresse oxidativo por reparar os danos no DNA causados pelas EROs. Porém, ainda
não foi elucidado como ocorre a regulação das funções de APE1/Ref-1 e quais mecanismos moleculares
são responsáveis por induzir a sua translocação do citoplasma para o núcleo sob condições de estresse
oxidativo.  Além disso,  tem sido  descrito  a participação  das proteínas da via de reparo  por  excisão de
nucleotídeos (NER) na remoção de danos oxidativos e na estimulação da função de reparo da APE1/Ref-1.
Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos citotóxicos do H2O2 em células proficientes e
deficientes na via NER, correlacionando à expressão e a regulação de APE1/Ref-1. Para tanto, foi realizado
o ensaio de exclusão do azul de trypan para determinar o potencial citotóxico do H2O2. Os resultados
evidenciam uma maior sensibilidade das células deficientes na via NER ao referido agente oxidativo em
relação  às  linhagens proficientes  na mesma via,  indicando  que as  proteínas da via NER possuem um
importante papel no reparo de lesões oxidativas.

Palavras chave: Estresse oxidativo, peróxido de hidrogênio, APE1/Ref-1, NER

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0184
TÍTULO: HIPERTENSÃO ARTERIAL E ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE
ESCOLAS PÚBLICAS DE NATAL/RN – 2007/2008.
ALUNO: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (061.370.284-02)
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72)
CO-AUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO (254.487.654-91)
CO-AUTOR: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (069.085.084-04)
CO-AUTOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00)

Resumo:

        Objetivou-se estimar  a prevalência de pressão  arterial elevada (PAE) e sua relação  com o  estado
nutricional entre os adolescentes de escolas municipais de dois distritos sanitários da cidade do Natal-RN.
Estudo transversal, de caráter descritivo, realizado entre 177 adolescentes dos distritos Sul e Oeste. A PAE
foi definida por pressão arterial sistólica e/ou diastólica ≥  P90, para idade, sexo e percentil de altura. O
IMC/  idade  foi  avaliado  conforme  Cole  et  al  (2000).  Os  resultados  demonstraram  que  14,9%  dos
adolescentes apresentaram PAE, independente do sexo (RP=1,22; IC95% 0,58-2,58). A prevalência de PAE
foi de 24,1% nos adolescentes com excesso  de peso,  e de 12,9%,  nos que não  tinham essa condição
(RP=1,87; IC95% 0,86-4,10).  A prevalência de PAE foi de 15,8% nos adolescentes que estudavam no
distrito Oeste e de 10,7%, no Sul (RP=1,47; IC95% 0,47-4,60). As prevalências encontradas nesse estudo
alertam para a necessidade de medidas de intervenção na saúde pública nesta faixa etária e prioritariamente
em áreas de maior risco, com vistas a redução de doenças cardiovasculares na vida adulta. Apoio CNPq
(478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN.

Palavras chave: Hipertensão Arterial, Estado Nutricional, Adolescentes

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0185
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE MACRONUTRIENTES EM PACIENTES COM
ATEROSCLEROSE TRATADOS COM ESTATINAS
ALUNO: CAROLINE MEDEIROS MACHADO (025.808.603-39)
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA EVANGELISTA (981.421.514-72)
CO-AUTOR: HELIANE MOURA (055.185.814-16)
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)
CO-AUTOR: PAULA CRISTINA SILVEIRA DIAS (052.324.894-61)

Resumo:

        Objetivou-se analisar  a ingestão  de energia,  macronutrientes e colesterol,  a partir  da avaliação  da
dieta.  A amostra contou  com 20 pacientes  adultos  e idosos de ambos os  sexos com angina estável e
diagnóstico de aterosclerose. A dieta foi avaliada pelo Recordatório de 24 horas, aplicado em 5 momentos,
quantificado o valor energético total da dieta, macronutrientes e colesterol,  e os resultados comparados
com as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007). A idade média foi de 60,6 ± 8,0
anos, predominando o sexo masculino (70%). A prevalência de ex-fumantes foi de 70% e 25% tinham sido
consumidores de álcool. Dentre as doenças associadas, 70% eram hipertensos e 15% tinham hipertensão e
diabetes. A ingestão de energia total foi abaixo das necessidades em 95% dos pacientes. Identificou-se que
15 pacientes apresentaram ingestão protéica acima do recomendado. Cerca da metade da população tinha
ingestão  de  carboidrato  entre  50-60% das  calorias  totais,  e  nenhum  paciente  apresentou  ingestão  de
gorduras  totais  acima  de  35%.  Cerca  da  totalidade  dos  pacientes  tiveram  ingestão  de  ácidos  graxos
polinsaturados e monoinsaturados abaixo do recomendado. Para os saturados este resultado foi observado
em mais de 50% dos pacientes. O consumo de colesterol foi ideal para 70% dos pacientes. Conclui-se que
a dieta atual dos pacientes encontra-se restrita em calorias e gorduras,  observando-se principalmente a
supressão de alimentos fontes que podem auxiliar no metabolismo lipídico.

Palavras chave: dieta, aterosclerose, macronutrientes, calorias

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0186
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL DE ADOLESCENTES DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE NATAL
ALUNO: NATALIA LOUISE DE ARAUJO CABRAL (069.085.084-04)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (565.583.094-91)
CO-AUTOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72)
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI (061.370.284-02)

Resumo:

        Objetivou-se estimar a prevalência de inatividade física entre os adolescentes de escolas municipais da
cidade de Natal-RN e relacioná-la com variáveis sóciodemográficas e biológicas. Trata-se de um estudo
transversal descritivo realizado com 214 adolescentes entre 10 a 19 anos (11,7 ± 1,30), de escolas de dois
distritos  de  Natal-RN.  Foi  aplicado  instrumento  de  mensuração  da  atividade  física  padronizado  para
adolescentes Utilizou-se o ponto de corte de 300 minutos/semana para classificação do nível de atividade
física. O excesso de peso foi definido por sobrepeso e obesidade e classificados conforme os pontos de
corte estabelecidos por Cole et al. (2000). Os resultados revelaram a prevalência de 40,2% de inatividade
física; 48,1% para o gênero feminino e 32,7% para o masculino. A variável independente que apresentou a
associação  mais  forte  com o  nível  de  atividade física  foi  o  gênero  (RP=1,30,  IC95%=1,03-1,63).  Em
relação ao estado nutricional, 14% apresentaram sobrepeso e 4,2% obesidade. O excesso de peso não se
associou  com a  inatividade  física.  As  modalidades  esportivas  mais  citadas  foram:  futebol,  atividades
recreativas e vôlei. Conclui-se que a inatividade física faz parte do estilo de vida dos adolescentes, sendo
este fato mais preocupante nas meninas, tornando-se assim como um problema de saúde pública, uma vez
que,  a  inatividade  física  na  adolescência  constitui  um  dos  principais  fatores  de  risco  para  o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares na vida adulta.

Palavras chave: Adolescentes, Estado Nutricional e Atividade física.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0192
TÍTULO: VALIDAÇÃO CITOGENÉTICA E MOLECULAR DA NOVA ESPÉCIE LUTJANUS
ALEXANDREI (LUTJANIDAE, PERCIFORMES)
ALUNO: ALLYSON SANTOS DE SOUZA (009.470.934-35)
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91)
CO-AUTOR: EURICO AZEVEDO DIAS JUNIOR (008.397.824-03)

Resumo:

        Os peixes da família Lutjanidae (Perciformes) habitam predominantemente o ambiente marinho, com
algumas espécies estuarinas. Devido a sua grande importância econômica, esse grupo vem sendo alvo de
diversos estudos em áreas relacionadas à pesca e a aqüicultura. Estudos recentes baseados em caracteres
morfológicos sugerem uma nova espécie no litoral do Brasil, Lutjanus alexandrei, aparentemente endêmica
da  costa  brasileira.  Visando  dar  suporte  genético  a  esta  proposição,  o  presente  trabalho  analisou
citogeneticamente, através de coloração convencional, Ag-RONs e Banda C, seis indivíduos classificados
anteriormente como “L. apodus” e dez como “L. griseus”. Associado às análises citogenéticas, as amostras
tiveram seus  DNAs extraídos  e  seqüências  de  seu  gene 16S  (mtDNA)analisados.  Ambas  as  amostras
apresentaram  cariótipos  com  2n=48 cromossomos  acrocêntricos,  RONs  em  posição  pericentromérica,
sobre um mesmo par cromossômico (2º par) e blocos heterocromáticos na região centromérica de todos os
cromossomos.  As  seqüências  parciais  16S  das  amostras  revelaram  total  similaridade  entre  todos  os
exemplares analisados. Os dados obtidos demonstram concordância genética entre as amostras, validando
a identidade única do novo táxon, L. alexandrei. A presença de sítios ribossomais simples localizados em
posição  pericentromérica  no  segundo  par  cromossômico,  observado  nesta  espécie,  parece  ser  uma
condição ancestral para a família presente também nas espécies L. cyanopterus e Ocyurus chrysurus.

Palavras chave: Citogenética, Filogenética, Lutjanidae, Perciformes

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0194
TÍTULO: OBESIDADE CENTRALIZADA ENTRE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PNAE DE
DOIS DISTRITOS SANITÁRIOS DA CIDADE DO NATAL-RN
ALUNO: ANA LUCIA MIRANDA (065.897.974-47)
ORIENTADOR: CLELIA DE OLIVEIRA LYRA (704.060.304-72)
CO-AUTOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)
CO-AUTOR: MARCELA PINHEIRO MARQUES (065.490.594-02)
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34)

Resumo:

        O  presente  estudo  teve  como  objetivo  analisar  a  prevalência  de  obesidade  centralizada  entre
adolescentes beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar da rede municipal de ensino de
dois distritos sanitários da cidade do Natal-RN. A população de estudo foi composta por 161 escolares com
idade entre 10 e 15 anos, selecionados por amostra aleatória simples, considerando o número de alunos e
alocação  proporcional  ao  número  e  porte  da  escola,  por  distrito  sanitário,  no  turno  matutino.  A
circunferência da cintura foi aferida com fita antropométrica, e classificada conforme Taylor et al. (2000).
Os resultados mostraram que 13% (n=21) apresentaram obesidade centralizada, com maior proporção para
o gênero masculino 16% (n=12) (RP=1,53, IC95% 0,68-3,43). Considerando-se a faixa etária, 15,3% dos
adolescentes  que  apresentaram  obesidade  centralizada  tinham  entre  10  e  12  anos  (RP=4,58; IC95%
0,64-32,8). Quanto ao distrito sanitário, a prevalência de obesidade centralizada foi maior no distrito sul
(21,4%) (RP= 1,90; IC95% 0,39 - 9,30). Conclui-se que a prevalência de obesidade centralizada foi elevada
entre os adolescentes escolares, com maior ocorrência no gênero masculino, nas faixas etárias menores e
nos escolares do distrito  sul.  A circunferência da cintura é uma medida simples,  prática e efetiva para
identificar  obesidade  centralizada  em  adolescentes.  Apoio:  CNPq  (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ;
Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN.

Palavras chave: Obesidade, Gordura Abdominal, Escolares, Adolescentes

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0198
TÍTULO: REPERCUSSÕES NA BIODISTRIBUIÇÃO DO RADIOFÁRMACO PERTECNETATO DE
SÓDIO APÓS CIRURGIA DE CAPELLA
ALUNO: DANIEL TORRES JACOME (056.436.524-63)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04)
CO-AUTOR: IRAMI ARAUJO FILHO (916.193.004-00)
CO-AUTOR: MARIANA LIMA TORRES (075.645.214-73)
CO-AUTOR: RACHEL DE ALCANTARA OLIVEIRA RAMALHO (056.728.754-83)

Resumo:

        Objetivo:  Avaliar  o  efeito  da  cirurgia  de  Capella  na  biodistribuição  do  pertecnetato  de  sódio
(Na99mTc) em órgãos e tecidos de ratos. Métodos: Doze ratos Wistar foram aleatoriamente divididos em
dois grupos de 6 animais cada. O grupo Capella foi submetido a técnica cirúrgica do bypass gástrico em Y
de Roux e o grupo controle (C) não foi operado. No 15º dia de pós-operatório foi administrado 0,1 ml de
Na99mTc aos animais dos dois grupos, IV no plexo orbital, com atividade radioativa média de 0,66MBq.
Após 30 minutos os ratos foram mortos e retirados fragmentos de fígado, estômago, tireóide, coração,
pulmão,  rim e fémur.  As  amostras  foram lavadas  com solução  salina 0,9% pesadas  e  submetidas  ao
Contador Gama 1470, WizardTM Perkin-Elmer para se determinar o percentual de atividade radiotiva por
grama (%ATI/g) de cada órgão. Empregou-se o teste t de Student para análise estatística, considerando
p<0,05 como significante. Resultados: Aumento significante na média de %ATI/g foi observado no fígado
e fémur nos animais submetidos a cirurgia de Capella comparado com o grupo controle (p<0,05).  No
estômago  houve diminuição  no  %ATI/g nos ratos Capella comparados com os controles.  Nos demais
órgãos não houve diferença significante no %ATI/g entre os dois grupos. Conclusão: A cirurgia de Capella
em ratos modificou a biodistribuição do Na99mTc no fígado, fêmur e estômago, podendo significar que a
interpretação de exames cintilográficos nesses órgãos deve ser feita com cautela.

Palavras chave: Cirurgia de Capella. Radiofármaco. Biodistribuição. Ratos Wistar

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0203
TÍTULO: A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS E SUA INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
ALUNO: LAISLA DIANNE DE MACEDO DANTAS (075.482.024-66)
ORIENTADOR: ELIZABETHE CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA (301.193.084-87)
CO-AUTOR: EMANUELLE DAYANA VIEIRA DANTAS (046.729.634-03)

Resumo:

        A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) propõe ampliar e qualificar a Atenção Básica, bem como
implantar serviços de atenção secundária e terciária, buscando a integralidade da atenção. Neste sentido
foram  incluídos  os  Centros  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO)  para  garantir  procedimentos
complexos,  conclusivos  e  conservadores.  Em Natal,  existia  até  2005 apenas  um  centro  de  referência
odontológica,  no  Distrito  Sanitário  Leste.  Neste mesmo ano,  com a adesão  do  município  à PNSB -  o
Programa  Brasil  Sorridente  -,  ocorreu  adequação  deste  e  foram  criados  mais  dois  Centros  de
Especialidades  Odontológicas  nos  distritos  norte  e  oeste,  respectivamente.  Este  trabalho  é  estudo  de
avaliação em saúde, de caráter qualitativo, que teve como foco a organização do processo de trabalho que
envolve o sistema de referência e contra-referência entre Unidades de Saúde da Família (USF) e os Centros
de Especialidades Odontológicas (CEO), no município de Natal/RN. Para tanto foram realizados grupos de
discussão com as equipes de saúde bucal de duas USF a partir da apresentação e análise de um fluxograma
descritor  de  fluxos  assistenciais  entre  as  unidades  e  o  CEO.  Os  resultados  apontaram  aspectos
estranguladores dos fluxos assistenciais, tais como: falta de comunicação entre os diversos profissionais
dos serviços básicos e especializados, dificuldade de acesso do usuário aos serviços, comprometimento
dos sistemas de referência e contra-referência, manutenção de formas tradicionais de acesso.

Palavras chave: integralidade, saúde bucal, fluxograma analisador, serviços de saúde

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0211
TÍTULO: PERFIL DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL RELACIONADO ÀS
INFECÇÕES NOSOCOMIAIS
ALUNO: INGRID GURGEL AMORIM (071.716.314-86)
ORIENTADOR: NILBA LIMA DE SOUZA (429.971.864-04)
CO-AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA (066.882.444-11)
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21)
CO-AUTOR: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:A UTINeonatal(UTIN)é fonte de preocupação da CCIH devido à vulnerabilidade dos
recém-nascidos(RNs)às infecções hospitalares (IH),apresentando uma elevada taxa de mortalidade, já que
em sua maioria são pré-termos e necessitam de cuidados especiais.Dessa forma,os enfermeiros que atuam
no cuidado direto aos RNs, precisam estar atentos e conhecer os principais fatores de risco relacionados às
IH adquiridas na UTIN de forma a preveni-las. OBJETIVOS:Descrever o perfil de uma UTIN quanto às
infecções nosocomiais.METODOLOGIA:Estudo exploratório-descritivo,abordagem quantitativa, realizada
na CCIH de uma Maternidade Escola situada em Natal/RN.Colheu-se os  dados das  fichas  mensais  de
controle  de  infecções  da  CCIH,  tendo  por  referência  os  meses  de  outubro/2008  a  março/2009.
RESULTADOS:A CCIH identificou 71casos de infecção precoce,29 tardias e 43 admissionais.Os principais
fatores de risco foram:uso do CPAP(97), Respirador(43), Cateter Umbilical(33) e Cateter Venoso(6).Os
antimicrobianos  mais  utilizados  foram  penicilina-amicacina(n=144),  cefepime(n=51),  tienan-
vancomicina(n=6)  e  amicacina-cafloram(n=0).CONCLUSÃO:Há  um  alto  índice  de  infecções
neonatais,provavelmente devido  ao  acompanhamento  admissional deficiente e  de um maior  tempo  de
internação,implicando  em  uma  maior  exposição  dos  neonatos  a  procedimentos  invasivos,revelando  a
importância do enfermeiro na sistematização da assistência em enfermagem neonatal a fim de reduzir os
índices de infecção hospitalar na UTIN.

Palavras chave: infecção nosocomial, enfermagem, UTI neonatal

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0212
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO N° DE TBAR’S DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI, COM
EXOESQUELETO, DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO
ALUNO: CAMILA RICIOLI DA SILVA (061.720.854-92)
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
(876.586.744-00)

Resumo:

        A criação de camarão em viveiros é denominada carcinicultura, tal atividade favorece as regiões que a
executam. Na década de 70, o governo do Rio Grande do Norte realizou os primeiros experimentos para
viabilizar o cultivo de camarão Na década seguinte, foi introduzida no Brasil a espécie exótica de camarão
Litopenaeus vannamei, originária do Oceano Pacífico. O presente estudo realizou a análise da estabilidade
oxidativa dessa espécie. Os procedimentos analíticos foram realizados com amostras de camarão inteiro
embaladas em sacos plásticos e armazenados sob congelamento a -30°C. A determinação do número de
Substâncias  Reativas  ao  Ácido  Tiobarbitúrico  (TBARS)  foi  realizada  usando  o  método  de  extração
proposto  por  Raharjo,  Sofos  e  Schmidt  (1992)  e  modificada  por  Facco  (2002).  De  acordo  com  os
resultados obtidos conclui-se que o camarão armazenado inteiro sob congelamento mantém a qualidade
durante 180 dias.

Palavras chave: Camarão, Litopenaeus vannamei, TBARS.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0213
TÍTULO: CONSUMO DE FRUTAS E VERDURAS EM ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DOS DISTRITOS SUL E LESTE DE NATAL-RN.
ALUNO: LUANA PERSILIA GOMES REGO (064.417.724-18)
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS PEDROSA SCHWARZSCHILD (175.476.444-49)
CO-AUTOR: CELIA MARCIA MEDEIROS DE MORAIS (565.583.094-91)
CO-AUTOR: HERMILLA TORRES PEREIRA (071.875.274-03)
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (474.734.874-34)

Resumo:

        O estudo teve como objetivo conhecer  o  consumo habitual de frutas e verduras de adolescentes.
Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado com 92 adolescentes de 06 escolas dos distritos Sul e
Leste de Natal-RN. Utilizou-se o método Recordatório 24h, com coleta de dados dividida em 2 momentos,
com um intervalo  de 30 dias.  Foi usado  como  referência  a  diretriz do  Guia Alimentar  sobre Frutas,
Verduras e Legumes (FVL) que recomenda um consumo diário de 3 porções de frutas e 3 de verduras que
correspondem no mínimo a 400gramas/dia. Foi observado que no Sul o consumo de FVL foi de 84,21%
contra 74,24% do Leste em pelo menos um dos inquéritos alimentares aplicados. Em relação às porções
consumidas no Sul a porcentagem inferior a uma porção foi de 33,33%; entre uma e duas porções foi de
54,17%; entre duas e três porções foi de 10,42%; entre três e quatro porções foi de 2,08% e maior que
quatro porções não houve registro. Já o Distrito Leste, a porcentagem inferior a uma porção foi de 30,77%,
entre uma e duas porções foi de 46,25%; entre duas e três porções foi de 7,69%; entre três e quatro porções
foi de 11,54% e maior que quatro porções foi de 3,85%. Conclui-se que o consumo de FVL da população
estudada é inferior às recomendações para uma alimentação saudável, consistindo num agravante da dieta
como  fator  de  risco  para  o  surgimento  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis.  Apoio  CNPq
(478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de Educação, Natal-RN.

Palavras chave: Consumo alimentar, verduras, frutas e legumes, adolescentes.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0214
TÍTULO: A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO HOSPITALAR RELACIONADA AO
CATETERISMO VENOSO CENTRAL EM NEONATOS: REVISÃO DE LITERATURA
ALUNO: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA (066.882.444-11)
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87)
CO-AUTOR: INGRID GURGEL AMORIM (071.716.314-86)
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21)
CO-AUTOR: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41)

Resumo:

        Introdução:A principal  porta  de  entrada  das  infecções  hospitalares  em  neonatos  são  os  acessos
venosos devido a maior dificuldade em consegui-los e a freqüência com que se perdem,havendo maior
número  de punções.  Assim,o  cateterismo venoso  central (CVC) torna-se uma prática rotineira,sendo a
infecção  sua  principal  complicação.Nesse  contexto,  a  atuação  da  enfermagem  é  imprescindível  na
prevenção  das  infecções  hospitalares,entre  estas  a  relacionada  ao  CVC em  neonatos,pois  é  capaz de
elaborar estratégias eficazes de prevenção a essa complicação.Objetivos:Identificar,a partir de uma revisão
de literatura, que ações o enfermeiro pode desenvolver na prevenção de infecções relacionadas ao uso de
CVC  em  neonatos,em  UTIN.Materiais  e  Métodos:Estudo  de  caráter  descritivo,  através  de  pesquisa
bibliográfica,realizada  em  abril  e  maio  de  2009,nas  bases  de  dados  da  Biblioteca  Virtual  em
Saúde.Resultados:As  principais  estratégias  de  prevenção  citadas  foram à  higienização  das  mãos,o  uso
racional  de  antimicrobianos,o  manejo  adequado  do  cateter  e  das  infusões,  os  cuidados  com  a
pele,participar  da  avaliação  da  necessidade  do  uso  de  CVC  e  do  seu  tempo  de
permanência.Conclusão:Observou-se que o manuseio do CVC requer conhecimento,destreza e habilidade
por  parte dos enfermeiros e membros da equipe de saúde.Sendo  necessário  que o  enfermeiro  busque
ampliar seus conhecimentos acerca dos fatores relacionados à infecção hospitalar associada ao CVC em
neonatos, para sistematizar suas ações preventivas.

Palavras chave: enfermagem; neonatos; UTIN; infecção hospitalar

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0216
TÍTULO: A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINAÇÃO
ALUNO: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA (045.639.354-41)
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87)
CO-AUTOR: INGRID GURGEL AMORIM (071.716.314-86)
CO-AUTOR: KARILENA KARLLA DE AMORIM PEDROSA (066.882.444-11)
CO-AUTOR: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:O  processo  de  vacinação  deve  oferecer  uma  assistência  humana  e  cidadã.O
profissional  de  enfermagem  na  sala  de  vacinação  deve  possibilitar  ao  cidadão  a  adoção  de  um
comportamento  saudável  e  participativo  baseado  no  conceito  holístico  de  promoção  à  saúde.
OBJETIVO:Analisar  ações  de  enfermagem  na  sala  de  vacinação  infantil.  METODOLOGIA:Estudo
exploratório-descritivo,abordagem  quantitativa.  População:técnicos  de  enfermagem(6),enfermeiros(4)  e
cuidadores(43).A coleta de dados com questionário e formulário semi-estruturados ocorreu em 2 UBSF,na
Zona Oeste de Natal/RN. RESULTADOS:Existem falhas no processo comunicativo entre profissionais da
enfermagem e mães/cuidadores que levam suas crianças para serem imunizadas.Isso é notório através das
falas dos cuidadores,ao afirmarem que não há orientações durante a vacinação infantil ou que as mesmas
se referem apenas às condutas diante das reações adversas;e apontam os técnicos de enfermagem como
profissionais responsáveis pelas informações, prevalentemente.No entanto,os enfermeiros dizem executar
ações educativas fora da sala de vacinação.CONCLUSÃO:É imprescindível que enfermeiros e técnicos de
enfermagem  desenvolvam  um  processo  de  comunicação  efetivo  com  os  responsáveis  pelas  crianças,
incentivando-os  a  inserirem  os  cuidadores  no  cuidado  à  criança.E  cabe  ao  enfermeiro  capacitar  e
supervisionar a equipe atuante na sala de vacinas para uma estratégia educativa, de modo a harmonizar o
processo de trabalho.

Palavras chave: imunização, criança, enfermagem, processo de vacinação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0218
TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPLO: ESTUDOS BIOQUÍMICOS E IMUNOLÓGICOS
ALUNO: IURI NICHOLL FREITAS DA SILVA PINTO (014.309.294-48)
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO MOURA LEMOS (701.557.804-25)
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS LOPES CAMARA (065.630.224-05)

Resumo:

        O  mieloma  múltiplo  é  uma  neoplasia  maligna  das  células  plasmocitárias  o  qual  corresponde  a
aproximadamente 10% das neoplasias hematológicas. As maiores complicações do mieloma múltiplo são
caracterizados  por  danos  ósseos,  hepáticos  e,  principalmente  pela  falência  renal  dos  pacientes.  Logo,
pretendeu-se nesse estudo avaliar o perfil bioquímico, hematológico e os sinais clínicos desses portadores.
Foram estudados 14 pacientes brasileiros (9 homens e 5 mulheres), com idade entre 45 e 80 anos, adultos,
de ambos os sexos e sem distinção de cor. Foram realizadas dosagens bioquímicas (urina e sangue) e o
hemograma completo  no  Laboratório  de pesquisa de Bioquímica Clinica.  Em relação ao perfil lipídico
42,9% apresentaram valores de triglicérides acima do normal. Na determinação do colesterol total 100%
dos  pacientes  expressaram  valores  normais  e  35,7%  apresentaram  valores  de  LDL-c  acima  do  de
referência.  Com  relação  a  função  hepática  foi  verificado  que  os  marcadores  AST,  ALT  e  GGT
apresentaram-se normais em 80-90% dos pacientes. Na avaliação da função renal 28,57% apresentaram
concentrações  de  creatinina  acima  do  normal  e  35,71%  expressaram  valores  de  uréia  acima  do  de
referência. O clearence de creatinina apresentou-se abaixo do valor de referência em 50% dos pacientes e a
presença da proteína de Bence Jones na urina foi negativa para 100 % deles. A maioria dos pacientes não
apresentou dano ósseo e hepático, mas sim uma alteração detectável da função renal e um quadro anêmico.

Palavras chave: Mieloma múltiplo, plasmócito, função renal, Bence Jones.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0219
TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA DE MEDICINA E ARTE PARA A AQUISIÇÃO DE
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO MÉDICO GENERALISTA
ALUNO: GABRIELA DANTAS MUNIZ (079.420.694-86)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91)
CO-AUTOR: DUANNA DAMAESKA NOGUEIRA (079.527.274-00)
CO-AUTOR: JOAQUIM LUIZ DE FIGUEIREDO NETO (082.391.474-70)
CO-AUTOR: RAMSES DANTAS DA COSTA (073.456.964-56)

Resumo:

        Introdução: desde 2006, a disciplina de Medicina e Arte é ofertada ao curso de Medicina-UFRN para
ampliar a formação do estudante quanto a questões fundamentais na formação generalista e que não são
exploradas  no  currículo.  Objetivo:  compreender  como  as  atividades  da  disciplina  contribuem  para  a
aquisição das habilidades e competências ditas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Método: trata-se de
um relato de experiências dos estudantes que vivenciaram-na no semestre 2009.1. Foi elaborado um mapa
de indicadores apontando o desenvolvimento das seguintes características: Atenção à Saúde, Tomada de
Decisões, Comunicação, Liderança, Administração e Gerenciamento e Educação Permanente. Resultado: os
estudantes aprenderam que a relação médico/paciente e os processos de cura e reabilitação dependem de
vários  fatores  que  extrapolam  o  tecnicismo.  A  prestação  de  atendimento  humanizado,  a  contínua
observação dos princípios da ética médica, a adequada tomada de decisões, eficiência na comunicação e o
contínuo  aperfeiçoamento  técnico/humanístico  tornam o  médico  mais  sensível e capaz de avaliar  seus
pacientes  holisticamente,  sabendo  tomar  as  melhores  decisões  durante  processos  de  intervenção.
Conclusão:  a  disciplina  foi  fundamental  para  desenvolver  as  habilidades  ético-humanísticas
imprescindíveis  para um generalista,  sendo  eficaz para ampliar  a formação  médica além dos aspectos
técnicos  com a discussão  de temas  que passam despercebidos,  mas  que fazem a diferença na prática
médica.

Palavras chave: Arte; habilidades; competências; relato de experiencias.
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TÍTULO: OS SIGNIFICADOS DA DANÇA NA PERIFERIA URBANA NATALENSE
ALUNO: MARIA DILLIANY LIMA URBANO (075.414.434-84)
ORIENTADOR: KARENINE DE OLIVEIRA PORPINO (566.130.674-15)

Resumo:

        Nesse trabalho,  objetivamos  caracterizar  e  contextualizar  os  grupos  de dança da periferia  urbana
natalense, analisar o significado da dança para os dançarinos e organizar um material de identificação e
caracterização dos grupos. Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa (GIL, 1999) realizada
a partir do contato com os grupos de dança da periferia urbana de Natal para realização de entrevistas a fim
de catalogar  e investigar  sua compreensão  de dança.  As entrevistas registradas em meio  digital foram
analisadas segundo Análise de Conteúdo de Bardin (2004), na perspectiva de uma análise temática.  As
palavras  chaves  das  respostas  foram  agrupadas  em  blocos  temáticos  de  acordo  com  a  presença,  a
freqüência e os significados das mesmas. Como resultado da pesquisa observou-se que os grupos surgiram
da união de pessoas por um objetivo comum, são formados por jovens, com faixa etária entre oito e vinte
sete anos, que se apropriam do conhecimento em dança prioritariamente pela televisão e internet. A dança
nesses grupos é percebida a partir de significados diversos, sendo recorrente a expressão de sentimentos, a
arte,  a cultura,  a vida e ao  esporte e lazer.  A contribuição dessa pesquisa está em ampliar  o  leque de
conhecimentos sobre dança em mais um contexto, para estudos futuros na área, além de fornecer material
didático para sistematizações de ensino da dança nas aulas de educação física dos bairros onde se encontra
a produção dos grupos investigados.

Palavras chave: SIGNIFICADO, DANÇA, PERIFERIA URBANA.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0221
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Resumo:

        O cultivo de camarão marinho é a atividade mais importante na aquicultura mundial e a China o país
com a maior produção (Rocha & Rocha, 2009). O Brasil, bem como o Estado do RN, segue essa tendência
de otimismo da atividade.  Apesar de todo esse cenário  positivo as enfermidades costumam ameaçar  o
desempenho dessa atividade, principalmente gerando alta mortalidade, baixa taxa de crescimento e alta taxa
de conversão  alimentar.  Pela constatação  de que as  doenças são  um dos principais  entraves para um
melhor  desenvolvimento  da  carcinicultura  o  presente  trabalho  pretendeu  realizar  o  primeiro
monitoramento da ocorrência de enfermidades no camarão marinho, Litopenaeus vannamei produzido no
Estado  do  Rio  Grande do  Norte,  principal produtor  da Região  Nordeste.  A primeira etapa do  projeto
consistiu de um treinamento para o uso da histopatologia. Em seguida foram coletados, em cinco regiões
do  Estado,  160 animais  durante os  anos de 2008 e 2009.  Os camarões  foram fixados em solução  de
Davidson e processado histologicamente. Após o processamento as lâminas foram submetidas a análises de
patologia de camarão marinho de acordo com a literatura clássica de LIGHTNER, (1996). Pelos resultados
conclui-se que a doença bacteriana NHP e a de origem viral NIM foram as principais doenças encontradas,
no  camarão  marinho,  Litopenaeus  vannamei  produzido  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  Outras
alterações de natureza bacteriana e de origem desconhecida nas brânquias,também, foram encontradas.

Palavras chave: Enfermidades, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte, NHP, NIM.
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE PRESSÃO INSPIRATÓRIA NASAL E PRESSÃO INSPIRATÓRIA
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ALUNO: INGRID GUERRA AZEVEDO (047.701.414-32)
ORIENTADOR: GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS FREGONEZI (023.573.079-35)

Resumo:

        A  força  dos  músculos  respiratórios  na  Distrofia  Miotônica  (DM)  é  um  importante  fator  no
desenvolvimento de complicações respiratórias. As medidas mais clássicas de força destes músculos são as
pressões  respiratórias  (PImáx  e  PEmáx).  A  pressão  inspiratória  nasal  SNIP  ou  “sniff  teste”  foi
desenvolvida como um novo teste de força muscular inspiratória que é de fácil realização e não invasiva.
O objetivo  deste trabalho  foi comparar  a pressão  inspiratória nasal máxima através do  sniff  teste,  e a
pressão inspiratória máxima (PImáx) em pacientes com DM, assim como estabelecer suas correlações e
diagnosticar fraqueza dos músculos inspiratórios avaliados pela pressão nasal inspiratória Sniff teste e pela
PImáx, quando isolados e associados. Participaram do estudo 20 pacientes (média de idade 41 ± 17 anos,
CVF 76 ± 15 % pred, VEF1 76 ± 18%pred e VEF1/CVF foi de 83 ± 10). A análise mostrou uma média dos
valores absolutos de Sniff teste de 76 ± 23 cmH2O(78± 27% pred), PImáx foi de 74 ± 30 cmH2O (69± 23
% pred.).  Foi encontrada correlação  positiva moderada entre PImáx e Sniff  teste.  Quando  levado  em
consideração apenas um dos testes, PImáx, 70% (14 pacientes) da amostra apresentou fraqueza muscular
respiratória. Quando avaliados pelaSniff teste , 30% dos paciente, através do. Quando associados os testes,
30% dos pacientes  apresentaram fraqueza.  A associação  de testes  para diagnosticar  fraqueza muscular
respiratória aumenta a precisão do diagnóstico em pacientes com DM.

Palavras chave: força muscular; músculos respiratórios; testes respiratórios
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Resumo:

        Os elementos climáticos como temperatura, umidade do ar, radiação solar e velocidade do vento em
regiões que apresentam clima predominantemente quente e úmido, como o litoral do nordeste brasileiro,
afetam a produção leiteira,  tendo em vista que a tolerância ao calor é um sério obstáculo no processo
produtivo. O experimento foi inteiramente casualizado. Foram utilizadas três vacas mestiças em lactação.
Os parâmetros foram verificados em três dias consecutivos pela manhã e à tarde.  Houve variação nos
valores  observados  da  Temperatura  Retal  (TR),  Índice  de  Temperatura  e  Umidade  (ITU),  Índice  de
Tolerância ao Calor (ITC) e Capacidade de Tolerância ao Calor (CTC). Sendo os valores médios de 40,04;
83,66; 9,24 e  68,6,  respectivamente.  O  objetivo  desse  estudo  foi  avaliar  os  efeitos  do  clima sobre  a
temperatura retal (TR),  além de determinar  o  Índice de Tolerância ao  Calor  (ITC) e a Capacidade de
Tolerância ao Calor (CTC).

Palavras chave: bioclimatologia, temperatura retal, estresse calórico, adaptabilidade.
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Resumo:

        Os glicosaminoglicanos (GAGs)  são  polissacarídeos que apresentam amplo  espectro  de utilização
farmacológica,  como  anticoagulante,  antitrombótico,  anti-inflamatório,  antitumoral,  entre  outros.  Essa
gama de atividades é atribuída a sua variabilidade estrutural.  Entretanto,  a aplicabilidade clínica desses
compostos pode ser comprometida pelo risco hemorrágico que os compostos vendidos comercialmente
apresentam. Dessa forma, a busca de fontes naturais desses compostos com baixo risco hemorrágico e
possível aplicabilidade terapêutica/biotecnológica tem sido  almejada por  vários grupos de pesquisa em
diversas partes do mundo. Nosso grupo tem isolado GAGs de crustáceos com peculiaridades estruturais, o
que refletem em atividades farmacológicas distintas. Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo
avaliar  a  atividade  anti-hemostática  de  GAGs  isolados  e  purificados  de  P.  Subtilis,  L.  vannamei,  G.
cruentata e P. laevicauda, utilizando o modelo de escarificação da cauda de rato, avaliando, desta forma o
efeito  desses  GAGs na hemostasia.  Os resultados mostraram que todos os GAGs testados apresentam
atividade anti-hemostática menor que a heparina de mamíferos, o anticoagulante mais utilizado no mercado
farmacêutico  atual,  o  que  tornam essas  moléculas  fontes  terapêuticas  promissoras  e  com baixo  risco
hemorrágico.

Palavras chave: glicosaminoglicanos, heparina, crustáceos e anti-hemostática
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Resumo:

        As complicações estomatológicas da infecção pelo HIV são, muitas vezes, os primeiros sinais clínicos
da doença, além de poderem funcionar como sinalizadores e sentinelas do curso e progressão da infecção
pelo HIV. Este trabalho objetivou avaliar a freqüência de manifestações orais e sua relação com a contagem
de  células  CD4+/CD8+ e  carga  viral,  em  pacientes  HIV positivos  atendidos  no  Hospital  de  Doenças
Infecciosas Gizelda Trigueiro em Natal/RN. Foram avaliados 121 pacientes, através de exame clínico da
cavidade oral e coleta de amostra do sangue periférico para análise da contagem dos linfócitos e da carga
viral. Foi observada a prevalência de 31 casos (25.6%) com lesões orais. A candidíase foi a lesão mais
comum, seguida pela leucoplasia pilosa, eritema gengival linear, herpes simples, periodontite necrosante e
gengivite necrosante. A média de células T CD4+ dos pacientes com lesões foi de 273,87 céls/ul. Para as
células  T  CD8+ nesses  pacientes  a  média  foi  de  1.652,06 céls/ul.  Não  foi  observada  relação  entre  a
presença de manifestações orais e a contagem de células CD8+ e carga viral dos pacientes. Conclui-se que
a  presença  de  complicações  estomatológicas  é  diretamente  relacionada  ao  decréscimo  do  número  de
linfócitos  T CD4+.  Sendo  assim,  estas  lesões  em pacientes  HIV positivos  podem ser  utilizadas  como
marcadores  de  progressão  da  infecção,  bem  como  para  avaliar  a  eficácia  da  terapêutica  utilizada,
principalmente nos lugares onde exames laboratoriais não estão disponíveis.

Palavras chave: complicações estomatológicas, HIV, linfócitos TCD4+/TCD8+, carga viral
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TÍTULO: VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR
ESPECTROFOTOMETRIA UV PARA ANÁLISE DE CLORPROPAMIDA A PARTIR DE COMPLEXOS
DE INCLUSÃO COM CICLODEXTRINAS.
ALUNO: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO (051.912.984-97)
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04)
CO-AUTOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: JANAINA DA SILVA GOES (065.209.894-01)
CO-AUTOR: KTARINA DANTAS DE MOURA NOBRE (034.446.244-76)

Resumo:

        A clorpropamida (CLP) é um fármaco do grupo das sulfoniluréias de primeira geração que aumentam
a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. A CLP é amplamente utilizada no Sistema Único de
Saúde no Brasil para o tratamento do diabetes mellitus tipo II e produzido por laboratórios oficiais. No
entanto, apresenta baixa solubilidade aquosa, o que limita o sucesso na concepção de comprimidos para
administração oral. A obtenção de complexos de inclusão de CLP com ciclodextrinas proporciona maior
solubilidade e redução do tempo de dissolução dos comprimidos. O objetivo do presente trabalho é validar
o método de análise quantitativa por espectrofotometria UV para a CLP a partir de complexos de inclusão
com ciclodextrinas. A metodologia foi validada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ANVISA
(RE 889). No ensaio de especificidade foi observado um pico máximo de absorção em 232 nm para a CLP
e foi verificado que a matriz não interferiu na análise. A curva padrão apresentou linearidade no intervalo
de concentração escolhido de 2 a 24 µg/mL (r2=0,9997). Os ensaios de precisão e recuperação realizados
em cinco níveis de concentração (dois pontos abaixo, um no meio e dois acima do meio da curva padrão)
demonstraram a repetividade e reprodutibilidade (DPR% <5%) e a exatidão (99% -102%) em todos os
níveis  de  concentração  estudados.  O  método  proposto  pode  ser  considerado  específico,  preciso,
reprodutível,simples, rápido e de fácil execução.

Palavras chave: Validação, espectrofometria UV, clorpropamida, complexo de inclusão
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TÍTULO: ACESSIBILIDADE AMBIENTAL DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN
ALUNO: GABRIELA SUELLEN DA SILVA CHAVES (061.510.754-04)
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (554.356.104-00)

Resumo:

        Introdução:  O  presente  estudo  abordou  a  temática  da  acessibilidade  ambiental  na  Universidade
Federal  do  Rio  Grande  do  Norte.  Acessibilidade se  refere  à  condição  de  alcance  para  utilização  dos
espaços, edificações, transportes e meios de comunicação, pela pessoa com deficiência. Ela é amparada
pelas Leis nº.10.048/00 e 10.098/00 que, respectivamente, garante a prioridade ao atendimento de pessoas
com deficiência e estabelece as normas gerais para a promoção da acessibilidade das mesmas. Objetivo:
Mapear as edificações e a área externa do Campus da UFRN, na intenção de saber o quanto é acessível às
pessoas com deficiência. Metodologia: O estudo de caráter exploratório descritivo utilizou para coletar os
dados:  Observação  com  mapeamento  comportamental;  Simulação  com  cadeira  de  rodas,  muletas  e
óculos/bengala-branca; e Vistoria Técnica com medições dos locais comparando-os com as normas da
ABNT 9050. Os dados foram analisados por meio do Programa SPSS 15.0. Resultados: Mostraram que a
área externa é a menos acessível, pois exige reformas para utilização pelas pessoas com deficiência. Quanto
às  edificações,  podem  ser  classificadas  como  utilizáveis.  Porém,  em  algumas  foram  encontradas
irregularidades que exigem alterações. Conclusão: Apesar do quadro otimista em relação às edificações, há
na área externa, empecilhos à acessibilidade na UFRN, como: a falta de calçadas que interliguem os prédios
e a falta de comunicação básica que permita o deslocamento das pessoas com deficiência.

Palavras chave: Acessibilidade ambiental; pessoas com deficiência; universidade
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TÍTULO: DIVERSIDADE DE GASTEROMYCETES NA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL - MATA ESTRELA - SENADOR ANTÔNIO FARIAS, RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: RHUDSON HENRIQUE SANTOS FERREIRA DA CRUZ (075.924.744-76)
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20)

Resumo:

        A Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata Estrela – Senador Antônio Farias, Baía Formosa,
RN, Brasil foi estudada durante o período de Agosto  de 2008 à Julho de 2009, a fim de determinar a
diversidade  de  espécies  de  Gasteromycetes.  Seis  espécies  interessantes  foram  coletadas,  descritas  e
identificadas:  Cyathus  montagnei,  Cyathus  limbatus,  Cyathus  pallidus,  Aseröe  floriformis,  Morganella
fuliginea e Mutinus caninus.

Palavras chave: Gasteromycetes; Mata Estrela; taxonomia; fungos; Rio Grande do Norte.
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ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (616.898.584-00)
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CO-AUTOR: DAYSIANNE PEREIRA DE LIRA (048.690.654-01)
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Resumo:

        Introdução e objetivos: A alga pertencente à família Caulerpaceae possui componentes com atividades
antitumoral,  antiviral,  antioxidativa,  anticoagulante e aumento da imunidade corporal.  O objetivo desse
trabalho  foi avaliar  a ação  antiinflamatória do  extrato  metanólico  da Caulerpa racemosa em diferentes
modelos de inflamação. Métodos e resultados: Primeiro foi avaliado o  efeito  do extrato  no modelo de
peritonite; camundongos Swiss foram tratados pela via intravenosa com 100µl de salina ou extrato (100µg
e 500 µg/animal) e após 30’ foi aplicado 1ml de zimosan (1mg/ml) intraperitonealmente; 6 horas depois foi
feito o lavado peritoneal para avaliar o infiltrado celular. O tratamento com ambas as doses do extrato
diminuiu a migração de leucócitos na cavidade peritoneal.  O efeito  do extrato também foi avaliado na
cinética de migração celular e foi visto que o tratamento com o extrato diminuiu a migração de leucócitos
para a cavidade peritoneal em 6 e 24h, mas não em 48h. Depois, foi realizado o modelo de edema de orelha
induzido por xilol; camundongos Swiss foram tratados pelas vias subcutânea e intravenosa com salina ou
extrato (100 µl) em diferentes concentrações; após 30’ foi aplicado 40µl de xilol na orelha direita e 15’
depois  as  orelhas  foram seccionadas  para  avaliação  do  edema.  O  tratamento  com o  extrato  mostrou
diminuição no edema. Conclusão: Os resultados obtidos mostraram um potencial efeito da alga quanto à
atividade antiinflamatória nos modelos de inflamação testados.

Palavras chave: Caulerpa racemosa, inflamação, peritonite, edema de orelha

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0251
TÍTULO: COMPLICAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES HIV POSITIVOS:
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ALUNO: JUAN ERICO DE XEREZ (084.153.554-08)
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Resumo:

        O surgimento de lesões estomatológicas em pacientes HIV positivos são, geralmente, os indicadores
clínicos da doença. Elas funcionam na maioria das vezes como sinalizadores do curso e progressão da
infecção pelo HIV e AIDS. O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência das lesões orais em pacientes
HIV positivos  do  Hospital  Gizelda  Trigueiro,  e  fazer  a  correlação  com fatores  demográficos  como  o
gênero, idade cronológica, forma de contagio pelo HIV e status imunológico (Células T CD4+). De acordo
com os critérios da EC-CLEARINGHOUSE/WHO (1993), avaliaram-se 121 pacientes portadores do vírus e
realizou-se exame clínico da cavidade oral.  A prevalência total de complicações estomatológicas foi de
25,6%. As mais freqüentes foram candidíase (45,2%), leucoplasia pilosa (16,1%), eritema gengival linear
(16,1%), herpes labial (12,9%), periodontite necrosante (6,5%) e gengivite necrosante (3,2%). Observou-se
maior ocorrência dessas alterações em homens entre as idades de 30 a 44 anos, que foram infectados pelo
HIV através de contato sexual. Com base nos resultados deste estudo pode-se concluir que houve uma
prevalência do perfil de complicações estomatológicas comumente relatado na literatura. Associou-se essas
alterações ao decréscimo no número de células TCD4+, representando, portanto marcadores da progressão
da infecção pelo vírus e/ou de falha da HAART, sendo assim, um exame oral minucioso é importante para
se avaliar clinicamente e acompanhar pacientes portadores de HIV.

Palavras chave: HIV+, lesões orais, AIDS.
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TÍTULO: PERFIL HORMONAL DE MACHOS E FÊMEAS DE CALLITHRIX JACCHUS
ALUNO: VICTOR KENJI MEDEIROS SHIRAMIZU (014.290.984-06)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78)
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO (913.504.174-91)

Resumo:

        O  conhecimento  da  biologia  de  animais  que  funcionam como  modelos  para  o  entendimento  de
fenômenos fisiológicos é de grande importância dentro  da história evolutiva de um táxon animal,  isso
porque  os  resultados  podem  ser  extrapolados  para  outras  espécies,  particularmente  para  aquelas
filogeneticamente próximas. Os primatas não humanos como Callithrix jacchus vem cada vez mais sendo
utilizados em pesquisa biomédica e recentemente nosso  laboratório  propôs uma nova classificação  de
desenvolvimento  para  melhor  detalhar  o  conhecimento  sobre  a  sua  biologia.  O  presente  trabalho
monitorou os níveis de hormônios gonadais de 4 machos e 6 fêmeas de C. jacchus durante as fases juvenil
(I  e II)  e subadulta. Os resultados mostraram que os níveis de progesterona nas fêmeas tenderam a se
elevar ao longo do monitoramento, sendo que a elevação no estágio juvenil II coincide com o início da
puberdade, segundo Abbott et al. (2003). O perfil do estradiol foi mais irregular, provavelmente devido ao
fato de sua flutuação ser mais frequente (duas vezes no ciclo ovariano), o que dificulta a análise dos dados
em comparação entre as fases. Os níveis de testosterona dos animais que foram monitorados nesse estudo
elevaram-se mais a partir do estágio juvenil II, similar aos dados encontrados por Abbott et al. (1978).
Estes  resultados  validam  parcialmente  a  nova  classificação  uma  vez que  acrescenta  mais  precisão  a
descrição do perfil hormonal de machos e fêmeas desta espécie durante o desenvolvimento.

Palavras chave: Callithrix jacchus; hormônios gonadais; perfil hormonal.
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CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68)
CO-AUTOR: WALTECA LOUIS LIMA DA SILVEIRA (009.850.414-20)

Resumo:

        As  formas  farmacêuticas  convencionais  que  veiculam  fármacos  através  da  via  tópica  ocular
apresentam inúmeras dificuldades em reduzir os efeitos da barreira corneana e da drenagem nasolacrimal o
que  induzem,  consenquentemente,  a  uma  baixa  biodisponibilidade  nas  estruturas  internas  do  olho.
Fármacos  pouco  solúveis,  tais  como  a  anfotericina  B  (AmB),  importante  antifúngico  utilizado  no
tratamento de infecções oculares, ainda não apresentam uma formulação tópica ocular adequada. Devido a
estes  fatores,  o  desenvolvimento  de  novos  sistemas  de  administração  tem  recebido  uma  atenção
considerável. As microemulsões (MEs), que são dispersões de água e óleo que exigem agentes tensoativos
e co-tensoativos apresentam-se como uma possível alternativa. Este trabalho teve como objetivo avaliar o
pH, a condutividade e o índice de refração de MEs incorporadas com AmB, tomando como parâmetro as
exigências da via oftálmica. Os valores de pH e do índice de refração obtidos mostraram-se capazes de
evitar o desconforto, irritação e a visão turva apresentados, geralmente, pela aplicação das formulações
convencionais. A alta condutividade obtida nos permite classificar o sistema como do tipo óleo-em-água
(O/A), sendo este o tipo preferível por apresentar melhor capacidade de homogeneização com a lágrima.
Tal  sistema se  apresenta,  portanto,  como  uma possível  alternativa  para  a  veiculação  da  AmB,  como
formulação tópica ocular.

Palavras chave: Microemulsão; Via ocular de administração de fármacos; Anfotericina B
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Resumo:

        Microemulsão  (ME)  é  definida  como  um  sistema  termodinamicamente  estável,  isotrópico  e
transparente,  de  dois  líquidos  imiscíveis  (usualmente  óleo  e  água),  estabilizada  por  um  filme  de
tensoativos,  localizado  na interface óleo/água.  Devido  a sua capacidade de solubilizar  fármacos pouco
solúveis,  como  a  sinvastatina  (SIV),  esse  sistema  é  bastante  utilizado  para  esta  finalidade.  Sistemas
microemulsionados  podem ser  administrados  por  diversas  vias,  incluindo  a  via  tópica.  A SIV é  um
fármaco com propriedade hipocolesterolêmica e também apresenta outros efeitos pleiotrópicos como a
ação antiinflamatória. O objetivo desse estudo foi caracterizar a ME, obtida a partir do desenvolvimento de
um diagrama pseudo-ternário e avaliá-la como um novo sistema de liberação da SIV. Adicionalmente, as
propriedades  físico-químicas  do  sistema,  com  e  sem  fármaco,  foram  determinadas  utilizando  como
parâmetros a análise macroscópica, pH, índice de refração, condutividade, reologia, viscosidade, tamanho
da partícula e taxa de encapsulação.  A ME foi desenvolvida de acordo com o ponto do diagrama que
demonstrou melhor proporção de Lipoid® S100, Miglyol® 812N, Tween® 80 e tampão fosfato pH 7.4. A
incorporação  da  SIV na  ME mostrou  uma  elevada  interação  entre  eles,  como  foi  comprovado  pela
manutenção das propriedades físico-químicas.  Portanto,  os resultados apontam esse sistema como uma
alternativa para carrear a SIV e o indicam como um sistema promissor para ser utilizado pela via tópica.

Palavras chave: Microemulsão; Via tópica; Sinvastatina.
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Resumo:

        Tendo em vista a relevante importância nutricional e potencial tecnológico do  iogurte,  a presente
pesquisa estudou a acidificação, a partir do leite de diferentes espécies: vaca, cabra e búfala, apesar de, no
Brasil,  ser tradicionalmente elaborado com leite bovino. Foram avaliadas as curvas de acidificação dos
iogurtes produzidos a partir de cultura liofilizada de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus
a 39, 42 e 45ºC. A pesquisa foi realizada com o objetivo de acompanhar os teores de acidez e pH dos leites;
determinar  o  tempo  necessário  para  alcançar  o  ponto  isoelétrico  da  caseína;  avaliar  as  mudanças
organolépticas  durante  a  acidificação;  realizar  estudo  comparativo  em  relação  a  comportamento  de
acidificação; aplicar modelo matemático de forma a definir os parâmetros cinéticos e; analisar parâmetros
cinéticos de acidificação, comparando entre os leites estudados. Os tratamentos a que foram submetidos os
leites foram padronizados com sucesso: 1) os leites recebem tratamento térmico de 90º/15 min; 2) sem
tratamento térmico. A utilização do binômio 90ºC/15 min reduziu a duração da fase lag e Te, além de
aumentar a inclinação da curva de acidificação, sobretudo a 42ºC. Foram observadas diferenças marcantes
entre os três tipos de leite analisados, dentre elas o maior tempo de coagulação necessário para a produção
de iogurte caprino e o menor, para o iogurte bubalino.

Palavras chave: acidificação, coagulação, iogurte
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Resumo:

        A Doença de Chagas é endêmica no Nordeste do Brasil, o qual apresenta baixo nível sócio-econômico
e sub-qualidade  em moradias,  favoráveis  à  colonização  triatomínica.  No  RN onde a  principal  via  de
infecção  é  a vetorial,  o  clima seco,  as  altas  temperaturas  e a precariedade de moradias  propiciam tal
colonização. Este estudo objetiva um levantamento das espécies triatomínicas, seus ecótopos e parâmetros
ecológicos.  Por  busca  ativa,  foram  feitas  capturas  manuais  em  peridomicílios  e  áreas  de  caatinga
preservada em municípios do Seridó. Foram capturados 515 triatomíneos, imaturos e adultos, das espécies
Triatoma  brasiliensis,  Triatoma  pseudomaculata,  Triatoma  petrochii,  Panstrongylus  lutzi  e  Rhodnius
nasutus sendo as duas primeiras mais abundantes e vivendo em colônias densas, junto a galinhas, pebas,
coelhos,  cães,  preás  e  outros  roedores.  Exemplares  de  P.  lutzi  foram  capturados  isoladamente  no
intradomicílio. Constatou-se que o ecótopo preferencial dos barbeiros foi o abrigo de animais domésticos,
aves e cães. No período seco o total de triatomíneos capturados foi superior ao chuvoso. Os ecótopos
peridomiciliares  da  caatinga  oferecem  condições  microclimáticas  e  de  refúgio  aos  barbeiros,
permitindo-lhes sobrevivência e aumentando o risco da infecção por Trypanossoma cruzi. Os resultados
ainda são preliminares,  no  entanto,  se evidencia a necessidade de intensificação  das ações voltadas ao
controle e à vigilância desses vetores na região. Apoio financeiro: CNPQ e PELD - Caatinga.

Palavras chave: Doença de Chagas; Triatomíneos; Ecótopos; Seridó; Controle
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Resumo:

        A lesão  do  tipo  8-oxo-7,8-dihidro-2'-desoxiguanosina (8-oxodG)  ocorre  naturalmente  nas  plantas
como resultado do estresse oxidante. É importante remover essas lesões devido à possibilidade de haver
tranversões do tipo G-C para T-A. Já foi demonstrado que o cDNA da cana-de-açúcar scMUTM2 apresenta
homologia ao gene MUTM de Arabidopsis thaliana (AtMMH), que tem a capacidade de reparo no DNA.
No entanto, ainda não está claro como se dá a regulação desse gene e em quais condições este é expresso.
O objetivo desse trabalho é caracterizar a região promotora do gene scMUTM2. Através do método de
PCR, foi obtida uma seqüência de 880pb upstream ao gene scMUTM2. O promotor foi analisado quanto à
presença de CARE pelo programa PlantCare. Foram encontrados vários elementos reguladores de resposta
à luz, elementos de resposta às moléculas antioxidantes e ao ácido abcísico, o que indica uma possível
relação  desta  região  com o  reparo  causado  por  estresse  oxidante.  Para  caracterizar  quais  regiões  são
importantes para a expressão, foram realizadas deleções crescentes por PCR, na qual dez tipos de deleções
foram obtidas pelo desenho de primers para diferentes posições de anelamento. Estes fragmentos serão
fusionados ao gene repórter glucuronidase (GUS). Os clones obtidos desta fusão serão confirmados por
digestão com endonuclease de restrição e sequenciamento. Depois,  as construções serão utilizadas para
testar a efetividade do promotor através da transformação de plantas.

Palavras chave: Promotor; cana-de-açúcar; MUTM.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0270
TÍTULO: ADESÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS DO LIGAMENTO PERIODONTAL DE RATOS A
DIFERENTES SUPERFÍCIES DE TITÂNIO: ESTUDO IN VITRO
ALUNO: FERNANDA GINANI ANTUNES (069.656.774-14)
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20)
CO-AUTOR: CLODOMIRO ALVES JUNIOR (096.211.994-68)
CO-AUTOR: JOSE SANDRO PEREIRA DA SILVA (592.411.446-53)
CO-AUTOR: LUCIANA BASTOS ALVES (009.092.934-90)

Resumo:

        O estudo teve como objetivo avaliar, através de experimentos in vitro, a capacidade de adesão das
células mesenquimais provenientes do ligamento periodontal (LP) de ratos sobre as superfícies de titânio
(Ti) polidas e tratadas por nitretação iônica (plasma). Para tanto, foram utilizados 48 discos de Ti, os quais
receberam diferentes tratamentos de superfície em 2 grupos distintos (polido e nitretação a plasma por
gaiola  catódica).  As  células  foram isoladas  do  LP  e  cultivadas  em meio  de  cultura  básico  alfa-MEM
contendo antibióticos e suplementado com 10% de FBS, em atmosfera úmida com 5% de CO2 a 37ºC. Ao
atingiram confluência,  as células foram cultivadas em 1 placa de 24 poços,  na densidade de 1 x 10^4
células por poço, onde os discos de Ti foram distribuídos de acordo com os grupos, incluindo-se controles
positivos sem discos. Após 24 horas, as células foram submetidas à contagem em câmara de Neubauer. Os
resultados da adesão de células do LP de ratos às 3 superfícies distintas mostraram que a média de adesão
foi maior na superfície controle (Controle = 0,62 ± 0,22; Polido = 0,46 ± 0,14; Gaiola = 0,33 ± 0,10), mas
não houve diferença estatística entre os 3 grupos (p>0.05). Portanto, conclui-se que o Ti pode ser um bom
biomaterial para a adesão de células mesenquimais do LP de ratos e que as diferentes formas de tratamento
de superfície dada ao material podem influenciar neste processo.

Palavras chave: Células mesenquimais; ligamento periodontal; titânio.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0272
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO HORMÔNIO DA PARATIREÓIDE (PTH) NO PROCESSO DE
REMODELAMENTO ÓSSEO IN VITRO.
ALUNO: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04)
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20)
CO-AUTOR: FERNANDA GINANI ANTUNES (069.656.774-14)
CO-AUTOR: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (007.433.874-90)
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90)

Resumo:

        O remodelamento ósseo é um processo fisiológico regulado pela interação entre células ósseas e uma
variedade de hormônios,  citocinas,  fatores de crescimento e mediadores inflamatórios.  O hormônio da
paratireóide (PTH) em altas doses, in vivo, atua principalmente nos osteoblastos, promovendo a síntese e
secreção de um ativador local de osteoclastos, que aumenta a reabsorção óssea. O objetivo do trabalho foi
avaliar a ação de diferentes doses de PTH sobre a atividade osteoclástica em um modelo de cultura de
órgãos ósseos de camundongos Swiss selvagens, com 6 dias de nascidos. Nos grupos experimentais, o
meio  foi  complementado  com  PTH nas  concentrações  de  3  nM e  30  nM.  Os  órgãos  ósseos  foram
cultivados individualmente em 300 μL de meio, em placas de 24 poços por 24, 48 e 72 horas. 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,  através  de
microscopia confocal. Os resultados mostraram que a adição de PTH em baixas doses promoveu maior
liberação de cálcio do que em doses elevadas. Na microscopia, as lacunas de reabsorção promovidas pelo
PTH em baixas doses eram mais numerosas e amplas (média 4484 μm²) do que as promovidas pelo PTH
em  altas  doses  (média  1492  μm²).  Concluímos  que  a  atividade  osteoclástica  do  PTH in  vitro  é
dose-dependente, promovendo maior reabsorção óssea quando administrado em baixas doses.

Palavras chave: Remodelamento ósseo; PTH; osteoclastos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0275
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE ENCAPSULAÇÃO DE DICLOFENACO DE SÓDIO EM
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 (044.123.874-29)
CO-AUTOR: ELQUIO ELEAMEN OLIVEIRA (511.661.862-53)
CO-AUTOR: TOSHIYUKI NAGASHIMA JUNIOR (027.051.874-64)

Resumo:

        Os sistemas de liberação controlada de fármacos têm como objetivo diminuir a toxicidade e aumentar
a resposta terapêutica de fármacos, como o diclofenaco sódico (DS), um antiinflamatório não-esteriodal. O
objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  taxa  de  encapsulação  de  DS  em  microcápsulas  de  xilana.  As
microcápsulas de xilana (MPX) foram produzidas através da reticulação interfacial polimérica, com adição
de 7,4 mg ou 74,4 mg de DS, sendo em seguida liofilizadas. A metodologia utilizada para o cálculo da taxa
de encapsulação foi a descrita na USP30/NF-25 para comprimidos de liberação retardada de DS. Após
liofilização das MPX retirou-se uma amostra de 20mg para realização do teste,  sendo obtidas taxas de
encapsulação de 98% e 30%, para as formulações contendo 7,4mg e 74,4mg de DS, respectivamente. Tal
fato demonstra que as MPX possuem a habilidade de incorporar o DS, porém com um limite de saturação
próximo a 7,4mg.  Contudo,  devido  à liberação  em local específico  que o  sistema de MPX permite,  a
quantidade de fármaco encapsulada pode vir a ser suficiente.

Palavras chave: Microcápsulas, xilana, taxa de encapsulação e diclofenaco sódico

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0276
TÍTULO: DETECÇÃO DE COR E FORMA POR CALLITHRIX JACCHUS EM CATIVEIRO
ALUNO: POLLYANA GOMES DE SOUZA (095.375.087-65)
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (915.660.884-53)
CO-AUTOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA (819.021.401-25)
CO-AUTOR: JALISON FIGUEREDO REGO (754.427.363-68)
CO-AUTOR: PRISCILLA KELLY DA SILVA BARROS (012.591.754-64)

Resumo:

        Vários estudos com Callithrix jacchus tem descrito  diferenças sexuais  no  desempenho  em tarefas
alimentares,mas os resultados não  são  totalmente conclusivos.  O presente trabalho  teve como objetivo
analisar  o  desempenho  de  C.  jacchus  em tarefas  de  detecção  de  itens  alimentares  em situações  com
diferentes níveis de dificuldade, em diferentes momentos do dia. Foram testados 18 animais adultos da
espécie C. jacchus e analisada a eficiência na aquisição de alimentos. Não observamos diferenças entre
machos  e  fêmeas  na  realização  da  tarefa.  De  uma  maneira  geral,  os  animais  são  mais  eficientes  na
realização da tarefa durante o período da manhã, em comparação ao período da tarde, com uma latência de
aproximação  ao  aparato  menor  pela  manhã  bem  como  maior  rapidez no  término  da  tarefa  quando
comparados ao período da tarde. Em relação à aquisição dos itens alimentares, durante a manhã os animais
parecem estar  mais  motivados a obter  o  alimento.  A luminosidade pode ter  sido  um dos fatores  que
influenciou nestes resultados, uma vez que utilizamos alimentos que contrastavam quanto à coloração em
relação ao substrato.Diferente do que esperávamos, não foi possível classificar os animais em dicromatas e
tricromatas através das análises de desempenho em tarefas alimentares. Mais estudos são necessários a fim
de avaliar, a partir da expressão comportamental, elementos que possam sinalizar de forma consistente o
tipo de visão de cores apresentado pelos animais na espécie estudada.

Palavras chave: Callithrix jacchus, tarefa alimentar, sagüi

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0279
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA HEPATOPANCREATITE NECROSANTE (NHP)
EM CAMARÕES MARINHOS LITOPENAEUS VANNAMEI CULTIVADOS EM FAZENDAS DO RIO
GRANDE DO NORTE E A RELAÇÃO COM PARÂMETROS AMBIENTAIS
ALUNO: KELIANE GOMES RIBEIRO (058.588.734-99)
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67)
CO-AUTOR: MARIA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA (012.123.424-02)
CO-AUTOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (005.675.568-67)

Resumo:

        Cerca de 95% da produção de camarões no Brasil é proveniente das fazendas localizadas no Nordeste,
sendo  o  Rio  Grande do  Norte um dos maiores  produtores  nessa região.  Contudo,  o  aparecimento  de
enfermidades,  principalmente  as  infecções  virais  e  bacterianas,  tem  sido  um  obstáculo  à  atividade
provocando  queda  na  produção.  Das  doenças  bacterianas  importantes  destaca-se  a  hepatopancreatite
necrosante  NHP causada por  uma bactéria  semelhante  a  riquettsia  que afeta  severamente  a  produção
gerando perdas econômicas. O objetivo do presente trabalho foi determinar a prevalência da infecção NHP
no camarão Litopenaeus vannamei cultivado em fazendas do RN e verificar que parâmetros ambientais
podem influenciar o aparecimento desta infecção. Para determinação da prevalência da NHP foi extraído o
DNA do hepatopâncreas de 430 camarões coletados em 18 viveiros de 10 fazendas do Rio Grande do
Norte. A bactéria da NHP foi detectada pela reação da polimerase em cadeia (PCR). O produto da PCR foi
observado por eletroforese em gel de poliacrilamida 8%. A infecção NHP foi detectada em 11/18 viveiros
(61%).  A  prevalência  de  NHP  variou  de  3,3%  a  60%.  Com  relação  aos  parâmetros  ambientais,  a
temperatura variou de 240C a 30,60C, a salinidade de 0 a 57ppm e a densidade de estocagem de 11,3 a 40
camarões/m2. A análise estatística por Regressão Logística Múltipla indicou que a salinidade e temperatura,
mas não a densidade de estocagem, influenciam direta e significativamente a prevalência de NHP.

Palavras chave: Carcinicultura, NHP, L. vannamei, PCR, parâmetros ambientais.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0281
TÍTULO: AVALIAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DOS ESTADOS DE AGREGAÇÃO DA
ANFOTERICINA B MICELAR OBTIDA POR AQUECIMENTO CONTROLADO
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: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (010.313.554-56)
CO-AUTOR: SCHEYLA DANIELA VIEIRA DA SILVA SIQUEIRA (014.198.864-95)

Resumo:

        Anfotericina  B  micelar  (AmB-M)  é  usada  clinicamente  para  infecções  fúngicas  sistêmicas,
principalmente em pacientes com a imunodeficiência. A utilização terapêutica desta molécula é limitada,
principalmente devido a sua nefrotoxicidade, decorrente da forma agregada de AmB-M. Uma alternativa
mais  econômica  para  reduzir  sua  toxicidade  é  o  aquecimento  controlado  da  AmB-M  formando
“superagregados”.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar,  por  espectrofotometria,  os  picos  das  formas
“superagregadas”, agregadas e monoméricas das soluções aquosas de AmB-M antes e após o aquecimento.
Diluições de quatro  concentrações diferentes (50, 5,  0,5 e 0.05mg.L-1) de AmB-M foram produzidas e
posteriormente uma varredura no intervalo de 300nm a 450nm foi realizada. Nas maiores concentrações foi
observado, após aquecimento, um deslocamento do pico à esquerda da forma agregada (329nm). Um novo
pico  denominado  “superagregado”  foi  localizado  a  323nm  e  uma  diminuição  do  pico  da  forma
monomérica  em 409nm foi  observado.  Na concentração  de  0.05mg.L-1,  permaneceu  apenas  a  forma
monomérica.  Isso  sugere  que,  com  o  aquecimento,  ocorre  uma  adesão  entre  as  formas  agregadas  e
monoméricas, assim como uma modulação de liberação de monômeros dos “superagregados” de acordo
com a diminuição da concentração da molécula de AmB na solução. Desta forma um comportamento do
tipo liberação controlada é observado o que preconiza uma possível diminuição de toxicidade devido à
ausência da forma agregada.

Palavras chave: Anfotericina B, superagregados, novas formulações

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0284
TÍTULO: AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SOB A ÓTICA DA PESSOA COM DEFICIENCIA
ALUNO: JULIANA FERNANDES DE SOUZA (065.162.794-03)
ORIENTADOR: FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO (554.356.104-00)
CO-AUTOR: FLAVIO SANTOS DA SILVA (068.336.234-81)
CO-AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66)
CO-AUTOR: MURILLO JALES LINS DE LIRA (013.990.004-70)

Resumo:

        Introdução: Diante do processo inclusivo que a sociedade atual vem buscando, é que surgem várias
dúvidas a respeito de como agir ou se portar diante da pessoa com deficiência. O objetivo deste trabalho é
a constatação da percepção das pessoas com deficiência apresentam diante de certas situações vividas por
eles, cotidianamente, e em seu ambiente familiar, escolar e de trabalho, e a partir disso, fazer uma análise
teórica das relações interpessoais. Metodologia: Essa pesquisa segue um modelo exploratório e envolveu
alguns aspectos como: um levantamento bibliográfico a respeito do tema e entrevistas com quatro pessoas
com deficiência. Resultados: Com a análise dos dados pode se perceber uma diversidade de experiências
vivenciada por cada participante, porém houve pontos importantes em comum em cada relato. Dentre eles
destacam-se a família como fonte de apoio e suporte para a integração dessas pessoas na sociedade; outro
ponto  relevante  reside  no  fato  da  pouca  acessibilidade  em  nossa  cidade  aliada  ao  preconceito,  são
indicados como fatores  limitantes  para uma maior  interação  deste grupo.  Conclusão: Percebemos que
mudanças são necessárias, para que esse quadro se reverta e estas devem surgir de ambas as partes e para
isso faz-se necessário que muitas atitudes e conceitos precisam ser transformados, para que se possa sair
deste  nível  de  relação  e  avançar  para  níveis  ideais,  onde  o  respeito  e  a  confiança  sejam  realmente
alcançados.

Palavras chave: RELAÇOES INTERPESSOAIS; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0286
TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL EM NATAL
ALUNO: JOAO VICENTE SOARES MARTINS (056.617.374-32)
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (430.066.987-20)
CO-AUTOR: ISA MARIA HETZEL DE MACEDO (627.590.517-49)

Resumo:

        Nos últimos anos,  com o surgimento  das propostas de reforma dos sistemas de saúde,  tornou-se
muito  freqüente afirmar que saúde é o  resultado da qualidade de vida (QLV).  No Canadá,  o  relatório
Lallonde redimensionou o conceito de promoção da saúde e esta última passou praticamente à condição de
sinônimo de QLV. Vários fatores estão implicados na formação do conceito individual de QLV, sendo um
importante fator o sofrimento psíquico, manifesto através de diferentes queixas, normalmente avaliadas
nos questionários utilizados como métodos avaliativos. Analisamos a prevalência e a correlação entre o uso
de medicamentos controlados e variáveis tais como e queixas como “tensão nervosa”, “dificuldade para
dormir”, “tristeza”, “agitação” e “dificuldade para controlar a vontade de beber”. Observamos na amostra
analisada uma prevalência de 15,4% de uso de medicamentos psicotrópicos de uso controlado, 38,5% de
sensação  de “tensão  nervosa”,  25,9% de “dificuldade para  dormir”,  20,2% de descrição  de “tristeza”,
mesmo percentual de agitação psicomotora e inquietude e 17,3% de dificuldade de controlar o hábito de
beber.  Concluímos  que  a  variável  “uso  de  medicamentos  controlados”  tem  boa  especificidade  como
ferramenta para a detecção do sofrimento psíquico, apesar de carecer de sensibilidade suficiente para tal.

Palavras chave: Qualidade de Vida, Saúde Mental, Sofrimento Psíquico, Atenção Básica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0291
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL E HORMONAL DE MACHOS ADULTOS DE SAGÜI,
CALLITHRIX JACCHUS, A VISÃO DE FILHOTES RECÉM-NASCIDOS NÃO APARENTADOS.
ALUNO: ANA KAROLINA DOS SANTOS (009.500.364-98)
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (378.475.384-15)
CO-AUTOR: MARICELE NASCIMENTO BARBOSA (028.256.284-25)

Resumo:

        Os calitriquideos apresentam um sistema de cuidado cooperativo à prole. Nesse estudo foram usados
12 machos adultos não reprodutores de sagüi, Callithrix jacchus, pertencentes ao Núcleo de Primatologia,
UFRN. Os animais foram expostos a visão (estímulo visual)  de filhotes recém-nascidos e avaliada sua
resposta comportamental e hormonal. O teste foi dividido em 2 fases: animal exposto a caixa teste vazia e
animal exposto a caixa teste com filhote no interior. Não houve contato olfativo, sonoro ou tátil com o
filhote. Os machos foram expostos 4 vezes por 15 minutos, e registrado pelo método focal continuo os
comportamentos: freqüência de deslocamento, marcação de cheiro, aproximação e afastamento da caixa
teste com filhote em seu interior,  tempo de permanência próximo ao estimulo. Após o teste,  coletadas
amostras de sangue para dosagem dos níveis de cortisol pelo método imunoenzimático (ELISA). A análise
estatística pelos testes de Wilcoxon e teste t Student (p ≤ 0.05). Os machos foram responsivos ao estimulo
testado, com altas freqüências se aproximando e longo tempo de permanência junto a caixa teste quando o
filhote estava no  seu  interior  comparado  aos valores obtidos com a caixa vazia.  Não houve diferença
significativa nos níveis de cortisol entre as duas condições. A exposição de cuidadores a sinais sensoriais
advindos do filhote é essencial na modulação da responsividade parental, mas a pista visual não teve papel
significativo no perfil hormonal dos machos.

Palavras chave: Cuidado a prole, estimulo visual e cortisol.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0292
TÍTULO: CORPOREIDADE E TRANSCENDÊNCIA: EDUCAR PARA O ENCONTRO COM O OUTRO
ALUNO: MICHELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA (075.827.084-40)
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO ALBUQUERQUE (188.226.654-49)

Resumo:

        As nossas inquietações nos levam a fazer os seguintes questionamentos reflexivos: Como entender a
metáfora do rosto como via de libertação? Que entendemos de superação das nossas condições de ser?
Viver nessa sociedade nos torna livres? Qual o sentido e o significado da liberdade para os Educadores?
Tais perguntas nos guiam por um processo de compreensão de que a liberdade começa em nós mesmos,
que a idéia de liberdade nos ajuda a compreender o ser humano e sua complexidade. Perguntamos-nos o
que de fato esse estudo tem a nos transmitir para o aprimoramento das relações humanas? Essas questões
de estudo se tornam o principal alvo de nossa pesquisa. Essas experiências só terão sentido no encontro
com o outro que reflete a nossa própria condição de ser. O ser que é corpóreo e transcendente voltado para
o estar e se locomover no mundo através da relação com o outro. Segundo Nóbrega. et al, (2006), somos
seres corpóreos, cuja motricidade nos permite construir e reconstruir mundos. Somos seres dotados de
representações e simbolismos, pois o corpo inevitavelmente mortal não está morto. E sem ele nada se pode
fazer aqui onde habitamos, somos seres motores, corpos locomotores; pela corporeidade existimos pela
motricidade nos humanizamos.

Palavras chave: CORPOREIDADE,TRANSCENDÊNCIA,RELAÇÃO
INTRAPESSOAL,APRENDIZAGEM,EDUCAÇÃO
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Resumo:

        Técnicas de administração de fármacos, pela via transdérmica, tem sido alvo de intensos estudos na
tentativa de solucionar problemas corriqueiros encontrados pela via oral, tais como: a baixa absorção e a
degradação enzimática de princípios ativos. Tais técnicas usadas para aumentar a permeação incluem: a
hidratação da pele; promotores químicos de permeação; utilização de vesículas/partículas; manipulação do
estrato córneo e métodos físicos. Nesta última, destaca-se a magnetoforese que consiste em empregar a
força magnética gerada por um campo para empurrar fármacos (devido seu comportamento diamagnético)
através da pele, aumentando o fluxo de permeação. O estudo in vitro do emprego dessa técnica e suas
implicações  foi  o  objetivo  do  presente  trabalho.  A  metodologia  empregada  para  a  realização  dos
experimentos  in  vitro  foi  através  do  emprego  de  uma  célula  de  Franz.  Esta  é  composta  por  dois
compartimentos,  um  compartimento  doador,  no  qual  se  adicionou  uma  solução  de  diclofenaco  de
dietilamônio,  e  um receptor,  somente  com tampão  fosfato  de  potássio.  Entre  os  compartimentos,  foi
posicionada uma membrana de acetato de celulose, cujas propriedades mimetizam as da pele. Em seguida,
foram feitos experimentos com e sem campo magnético proveniente de ímãs. A concentração do fármaco
no  compartimento  receptor  foi  analisada  espectrofotometricamente  e  os  resultados  revelaram  que  a
metodologia  é  bastante  reprodutível.  Estudos  pormenorizados  com  maior  gradiente  de  campo  são
necessários.

Palavras chave: Permeação transdérmica de fármacos, Magnetoforese, diclofenaco
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TÍTULO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SOB O OLHAR MASCULINO
ALUNO: DANYELLE LEONETTE ARAUJO DOS SANTOS (055.529.944-93)
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (123.895.954-72)

Resumo:

        Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, que objetivou identificar o
conhecimento de homens acerca da Estratégia Saúde da Família (ESF) e verificar a opinião deles sobre a
atenção  dada  a  sua  saúde.  Foi  desenvolvido  em  uma  Unidade  Básica  de  Saúde  do  município  de
Parnamirim/RN, com onze homens adstritos em área de abrangência da ESF, selecionados aleatoriamente.
Os resultados revelaram que os participantes possuem escassez de conhecimento, apesar de alguns terem
demonstrado entendimento sobre as ações realizadas pelos agentes comunitários de saúde e assistência
domiciliária,  sob  aspecto  curativista.  Isto  foi apontado  como fator  relevante para opiniões satisfatórias
desses depoentes acerca da ESF. Outros reconheceram a positividade da ESF quando membros da família
são assistidos pelos programas. Quanto a atenção dada a sua saúde, os entrevistados opinaram de forma
heterogênea, predominando respostas negativas sobre o serviço. Entretanto, ao avaliarem a atenção dada
por eles a própria saúde, verificamos que a maioria considera os homens negligentes nesse aspecto, mas
salienta-se que os mesmos demonstravam não se incluírem nessa população. Portanto, faz-se necessário
informar  ao  grupo  masculino  sobre o  propósito  da ESF,  a fim de promover  maior  adesão  deste  em
medidas preventivas. Para tal, é preciso refletir sobre práticas de saúde ofertadas à esse público, o qual
apresenta o estereótipo de masculinidade interferindo na percepção do autocuidado.

Palavras chave: Enfermagem Familiar, Saúde do Homem, Programa Saúde da Família.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0299
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E MICROBIOLÓGICA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DOS
RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES,
NATAL – RN.
ALUNO: HYLARINA MONTENEGRO DINIZ SILVA (057.787.564-70)
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (398.172.704-59)
CO-AUTOR: KELITA SARA BEZERRA FRANCO (057.226.654-52)
CO-AUTOR: MARIANA GUIMARAES DINIZ (048.341.404-23)

Resumo:

        A  colonização  e  infecção  da  cavidade  oral  por  Candida  spp.  tem  sido  associada  com  o
desenvolvimento de infecções sistêmicas em pacientes transplantados; sendo assim, o presente estudo teve
por finalidade determinar a prevalência da candidíase oral e da colonização oral por Candida spp. nos
receptores de transplante renal do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal – RN. A cavidade oral de
noventa e seis transplantados renais foi examinada e amostras de saliva estimulada foram coletadas. As
amostras foram semeadas em ágar Sabouraud-Dextrose e incubadas por 96 horas a 37°C e identificadas
por testes micológicos. Candidíase oral foi diagnosticada em 18 pacientes (18,75%) e Candida spp. foi
isolada de 67 pacientes (64,32%). C. albicans foi a espécie mais prevalente, isolada de 57,3% dos pacientes;
C.  parapsilosis,  C.  tropicalis,  C.  glabrata e C.  dubliniensis obtiveram mesma freqüência de isolamento
(3,125%). O tempo pós-transplante influencia o total de isolamentos, estando relacionada com o estado de
imunossupressão do paciente.

Palavras chave: Candida spp., candidíase oral, colonização oral.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0300
TÍTULO: PUBLICIDADE DE ALIMENTO ATRAVÉS DE RÁDIO E TELEVISÃO: ELEVADO RISCO
SANITÁRIO EM INADEQUADAS ALEGAÇÕES TERAPÊUTICAS.
ALUNO: FABIO RESENDE DE ARAUJO (062.105.054-73)
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (139.084.644-04)
CO-AUTOR: CLAUDIA MARGARETH DE QUELHAS FIDALGO (073.507.954-40)
CO-AUTOR: MARIA GIOVANA BINDER PAGNONCELLI (027.143.199-71)
CO-AUTOR: MICHELLE CRISTINE MEDEIROS DA SILVA (051.246.044-25)

Resumo:

        Os meios de comunicação de grande abrangência como televisão e rádio, são atualmente os maiores
responsáveis pela disseminação de informações relacionadas à alimentos e suas propriedades. O projeto
“Monitoração de Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária” resultante de uma cooperação
com a ANVISA, realizado em Natal-RN, no período de 2007 a 2008, avaliou 9 comerciais de alimentos,
totalizando 30 exibições captadas no rádio e televisão. As gravações foram transcritas e seus conteúdos
avaliados por  critérios estabelecidos pela RDC 259/2002,  legislação  especifica para rotulagem,  também
aplicável  a  publicidade  de  alimentos.  Foi  constatado  que  68% dos  comerciais  captados  cometeram a
infração grave de atribuir ao alimento propriedades medicinais ou terapêuticas. Em 83% das propagandas
não  foram  mencionadas  as  advertências  ou  informações  obrigatórias  sobre  o  consumo  por  grupo
vulneráveis como gestantes, lactentes, celíacos e alérgicos. Nos comerciais apresentados em rádio houve
em todas as peças a infração de alegar cura de doenças de relevância epidemiológica através de alimentos.
O risco sanitário dessas propagandas foi considerado elevado, pois possibilitaram interpretação falsa, erro
e  confusão  da  finalidade dos  produtos  apresentados.  A propaganda de  alimentos  deve ser  cuidadosa
principalmente  quando  seu  público  alvo  é  a  população  leiga.  Alimento,  apesar  de  essencial  para  a
manutenção da boa saúde, não é remédio.

Palavras chave: Vigilância sanitária, publicidade de alimentos, nutrição

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0303
TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE DO ÓLEO DE COPAIBA: ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMULSIONADOS
ALUNO: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: ANDREZA ROCHELLE DO VALE MORAIS (056.526.644-60)
CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JUNIOR (061.096.714-28)
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70)

Resumo:

        Durante as ultimas décadas, a indústria farmacêutica tem apresentado um grande interesse no uso de
óleos vegetais e extratos de plantas por causa da sua baixa toxicidade e alta biodegrabilidade. O óleo de
copaíba (OC), apesar de não ser submetido a um adequado controle de qualidade, tem sido utilizado em
função  de  suas  propriedades  cosméticas  e  farmacológicas,  destacando  o  efeito  antiinflamatório,
antimicrobiano, emoliente e fixador de fragrâncias. O objetivo deste trabalho foi analisar as propriedades
físico-químicas  de  cinco  amostras  de  OC oferecido  pelo  mercado  local  (in  natura)  e  por  indústrias.
Características organolépticas e propriedades físico-químicas como densidade e índices de refração, acidez,
iodo  e saponificação  foram avaliados.  Menores  densidades  e índices  de acidez e saponificação  foram
apresentados pelos óleos de origem industrial, indicando que estes sofrem baixos níveis de hidrólise em
relação  aos  óleos  de  origem  in  natura.  Já  os  óleos  brutos  mostraram  grandes  variações  nos  índices
mensurados, provavelmente devido às reações catalíticas induzidas pelo calor, umidade e exposição à luz,
além de crescimento bacteriano, adulteração e má conservação do produto. Em conclusão, observa-se que
as amostras in  natura não apresentaram características elegíveis para preparação de emulsões para fins
medicinais, evidenciando a etapa de triagem do controle de qualidade de óleos como imprescindível para o
preparo de emulsões de óleos vegetais.

Palavras chave: Controle de qualidade; Óleo de copaíba; Emulsões.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0304
TÍTULO: TRABALHADORES E SEU TRABALHO: QUANDO A BANALIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
REPERCUTE NA SAÚDE DE TODOS
ALUNO: MITSI SILVA MOISES (057.076.204-94)
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68)
CO-AUTOR: NEYLA IVANETE GOMES DE FARIAS ALVES BILA (308.084.644-34)
CO-AUTOR: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85)

Resumo:

        A banalização  da injustiça social pode ser  analisada como  uma forma de violência aplicada,  em
especial nas relações de trabalhos, trazendo aos trabalhadores sofrimento, doença e morte. Por isso, é área
de interesse de estudo  científico  em saúde pública a fim de se empreender  ações preventivas visando
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. O estudo trata de um recorte de dissertação de mestrado
em enfermagem, objetivando  analisar  a banalização  dos problemas enfrentados pelos trabalhadores do
serviço público federal, no que diz respeito á sua saúde, enfocando a subcategoria empírica “a banalização
da saúde”. Pesquisa do tipo analítica e qualitativa, que seguiu os pressupostos metodológicos da história
oral  temática,  realizada  em  2008.  Foram  entrevistados  trabalhadores  de  Agências  de  atendimento  da
Previdência Social em Natal-RN em atividade formal e com história de violência e questões de saúde
relacionadas  ao  trabalho.  Estudo  aponta  que  a  instituição  pesquisada  não  conta  com  um  serviço  de
atendimento  á  saúde  dos  trabalhadores,  expondo-os  às  más  condições  ergonômicas; a  violência  e  a
repressão  estruturalmente condicionada,  caracterizadas  como formas de banalização  da saúde.  Pode-se
afirmar que a falta de uma política de atenção a saúde do trabalhador, na promoção e prevenção buscando
a economia psicossomática na concretização destas aspirações, trará maior comprometimento psíquico para
o sujeito, configurando-se como uma forma de violência á saúde do trabalhador.

Palavras chave: Saúde do trabalhador; Violência; Condições de trabalho
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TÍTULO: ESTUDO HISTOMÉTRICO E BIOQUÍMICO DE ÓRGÃOS ÓSSEOS CULTIVADOS COM
VITAMINA D
ALUNO: MARCEL CORTES BONIFACIO VARELA CAVALCANTI (007.433.874-90)
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20)
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Resumo:

        A vitamina D (VitD) in vivo promove a síntese do ligante do receptor ativador do fator nuclear b
(RANKL) na superfície dos osteoblastos. A expressão deste ligante induz a diferenciação dos osteoclastos,
aumentando a reabsorção óssea. O objetivo desse trabalho foi estudar o efeito da VitD sobre a atividade
osteoclástica  em um modelo  de  cultura  de  calvária  de  camundongos.  Foram utilizados  camundongos
albinos Swiss selvagens (n=6), sendo sacrificados 6 dias após o nascimento. Os fragmentos de calvária
foram dissecados sob condições estéreis e divididos em grupo controle,  cultivado com meio básico,  e
experimental, cultivado com meio contendo VitD (10nm: baixa dose e 100nm: alta dose). Os órgãos ósseos
foram cultivados individualmente em 300 microlitros de meio e, decorridos os tempos experimentais (24,
48  e  72  horas),  foram  fixados  e  o  meio  de  cultura  foi  coletado  para  dosagem  de  cálcio  por
espectofotometria. Os resultados demonstram que a adição de VitD nas duas dosagens promoveu aumento
expressivo  nos  níveis  de  cálcio  no  meio,  porém  só  foram  encontradas  diferenças  estatisticamente
significativas (p<0.05) entre alta (8,9+-0,2 mg/dl) e baixa dose (7,1+-0,3 mg/dl) no intervalo de 24h. No
exame microcópico observou-se a presença de áreas focais de desmineralização mais amplas (média 3171
um²) nos fragmentos de calvária cultivados com altas doses de VitD. Concluímos que a adição de vitamina
D promove aumento da atividade osteoclástica in vitro, de modo dose-dependente.

Palavras chave: Biologia óssea; Vitamina D; Osteoclastos
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TÍTULO: POLIMORFISMOS FUNCIONAIS NOS GENES DE METALOPROTEINASES DE MATRIZ
EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL
ALUNO: LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE (052.158.194-08)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53)

Resumo:

        Apesar de todo avanço tecnológico alcançado, não foi possível,  ainda, eleger fatores prognósticos
fidedignos  para  o  carcinoma epidermóide oral  (CEO).  Dentre  estes  avanços,  a  amplificação  do  DNA
através da PCR vem possibilitando a pesquisa de alterações que possam se correlacionar com o potencial
metastático  de tumores  malignos,  bem como  estabelecer  uma ligação  entre  estas  alterações  e  achados
histopatológicos.  Acreditando  que  um  melhor  entendimento  com  base  genética  a  respeito  da
susceptibilidade individual ao desenvolvimento do câncer poderia esclarecer alguns aspectos prognósticos
desta doença, este experimento se propõe a analisar possíveis associações entre polimorfismos nos genes
de algumas MMPs envolvidas no processo de degradação da MEC e achados clínicos e microscópicos em
uma série de casos de CEO. Dentre os casos graduados histologicamente como de baixo-grau, a maioria
era sem metástase (n = 17; 62,9%), e nos de alto-grau, com metástase (n = 18; 52,9%). Através do teste de
Mann-Whitney,  não  se  observou  diferença  significativa  entre  a  gradação  histológica  e  a  presença  de
metástase (p > 0.05). Com relação à genotipagem das amostras de CEO referente aos polimorfismos dos
genes das MMPs, algumas etapas metodológicas ainda estão em andamento, não sendo possível estabelecer
comentários conclusivos quanto aos resultados até agora obtidos.

Palavras chave: Carcinoma epidermóide oral, Metaloproteinases de Matriz, Polimorfismo
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Resumo:

        Os agentes fotoprotetores inorgânicos, como óxido de zinco e dióxido de titânio possuem excelente
eficácia e segurança, todavia entraram em desuso devido à aparência opaca que causavam à pele. A partir
da década de 90, a introdução das técnicas de micronização permitiu a reintrodução desses compostos no
mercado.  Emulsões,  sistemas  termodinamicamente  instáveis  formados  pela  mistura  de  dois  líquidos
imiscíveis cuja tensão interfacial é reduzida pela adição de tensoativos,  são  veículos ideais e oferecem
transparência após aplicação na pele. A eficácia de um fotoprotetor está relacionada com a espessura do
filme  formado  e  sua  espalhabilidade,  fatores  que  dependem  das  proporções  e  do  tipo  de  agentes
emulsionantes  empregados.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  realizar  testes  de  espalhabilidade  de  cinco
emulsões  contendo  óxido  de  zinco.  Em  uma  lâmina  demarcada  milimetricamente,  foram  adicionadas
amostras de 30 mg e em seguida foi sobreposta outra lâmina de peso identificado,  após 1 minuto  foi
avaliado o raio médio do círculo formado. O mesmo procedimento foi realizado a intervalos de 1 minuto
adicionando-se pesos de 2 g, 5 g e 10 g. A amostra que apresentou maior espalhabilidade foi a formulação
constituída por 18% de óleo, 18% de tensoativos, 64% de água e 5% de óxido de Zinco. Este trabalho
contribuiu para a futura implantação dessa formulação no mercado como excelente proposta fotoprotetora
de baixo custo para uso terapêutico e comercial.

Palavras chave: Espalhabilidade, emulsões, fotoprotetores inorgânicos
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Resumo:

        Objetivou-se  realizar  avaliação  antropométrica  dos  adolescentes  beneficiários  do  Programa  de
Alimentação  Escolar  de  dois  distritos  sanitários  da  Cidade  de  Natal-RN,  baseando-se  no  Índice  de
Conicidade (Índice C) como discriminador de risco coronariano. Trata-se de um estudo transversal com
186  adolescentes.  O  estado  nutricional  foi  avaliado  pelo  IMC/Idade  e  Estatura/Idade  (WHO,  2006);
obesidade centralizada (OC) por TAYLOR et al., (2000); e Índice C maior que o percentil 85, segundo
PEREZ; LANDAETA-JIMÉNEZ; VASQUÉZ, (2000).  Para a relação entre as variáveis estudadas com o
Índice C utilizou-se a razão de prevalência e intervalo de confiança 95%. Os resultados demonstraram que
27,6% dos  escolares  apresentaram  risco  coronariano  elevado  (RCE),  independente  do  sexo  e  distrito
sanitário. Dos jovens com RCE, 37,3% também apresentaram OC (RP=4,90; IC 95% 3,53-6,79); 43,1%
excesso de peso (RP=3,37; IC 95% 2,23-5,08); 3,8% baixo peso para idade e 5,9% baixa estatura para
idade.  Conclui-se que houve alta  prevalência  de RCE,  principalmente no  sexo  feminino  e no  distrito
sanitário norte. Foi encontrada maior proporção de meninas com excesso de peso e OC, no entanto ambas
as condições foram mais constatadas no distrito sul. Além disso, constatou-se que a presença de OC foi
mais fortemente associada com o Índice C do que o excesso de peso. Não houve associação entre RCE e
baixa estatura para a  idade.  Apoio  CNPq  (478287-2006-2); UFRN-PROPESQ; Secretaria Municipal de
Educação, Natal-RN.

Palavras chave: adolescentes, escolares, doenças cardiovasculares, gordura abdominal
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Resumo:

        Introdução- A Infecção Hospitalar relacionada ao sítio de cateter venoso central configura-se como
um dos principais problemas da prática clínica, gerando aumento no quadro de morbidade e mortalidade
tendo  como conseqüências  maiores  gastos  relacionados  à assistência à saúde.  Objetivos-  Identificar  o
conhecimento e a prática dos profissionais de saúde de um hospital universitário sobre protocolo de cateter
vascular.  Metodologia-  Pesquisa descritiva com abordagem quantitativa,  realizado  na UTI  do  Hospital
Universitário  Onofre Lopes,  de dezembro  de 2007 a julho  de 2008,  atendendo  a resolução  196/96 do
Conselho  Nacional  de  Saúde.  A análise  dos  dados  foi  feita  no  programa  excel  2007  e  SPSS  14.0.
Resultados- Foram pesquisados 24 profissionais. 87,5% afirmaram conhecer e seguir todos os passos dos
protocolos. Com relação ao risco da inserção associado à técnica asséptica correta e o risco de infecção
relacionado a manutenção do sitio de inserção, o mínimo de erros cometidos pelos profissionais foi “0” e
máximo foi 5.  Durante as etapas de inserção e manutenção do CVC, todos os 9 pacientes 29,9%, que
estiveram  expostos  a  alto  risco,  apresentaram  sinais  clínicos  e/ou  laboratoriais  de  infecção,  p-valor=
0,001.Conclusão- Evidenciou-se o desenvolvimento de técnica incorreta quanto a assepsia e barreira de
precaução  durante o  estudo.  O papel do  enfermeiro  é fundamental no  sentido  de implantar  normas e
rotinas a educação continuada em seu serviço, a fim de garantir a qualidade no cuidar.

Palavras chave: protocolo, infecção hospitalar, catéter venoso central

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0319
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE FORMULAÇÕES CONTENDO ANFOTERICINA B EM
CAMUNDONGOS DO TIPO BALB/C FRENTE À INFECÇÃO POR CANDIDA PARAPSILOSIS
ALUNO: LAURA DA FONSECA FERREIRA (067.103.944-09)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIANO GOULART DE LIMA DAMASCENO (916.167.541-87)
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (056.140.824-68)
CO-AUTOR: MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA (068.208.304-67)

Resumo:

        A  Anfotericina  B (AmB)  é  um  antifúngico  largamente  empregado  no  tratamento  de  infecções
sistêmicas  oportunistas  em  pacientes  imunocomprometidos,  porém  este  fármaco  apresenta  o  seu  uso
limitado devido a sua elevada nefrotoxicidade. Diversos estudos vêm sugerindo novas formulações que
visam diminuir esta problemática. Com o objetivo de avaliar e comparar a eficácia de diversas formulações
contendo AmB realizou-se um estudo de biodistribuição. Camundongos do tipo Balb/C (n = 20) foram
divididos randomicamente em 05 grupos e previamente infectados com Cândida parapsilosis (Cp).  Os
grupos foram tratados com uma única dose após 48h, respectivamente com solução salina (controle) e
preparações de AmB, na forma micelar, lipossomal, micelar pré-aquecida a 70ºC por 20 min e incorporada
em uma microemulsão, sendo esta dose calculada equivalentemente ao peso médio dos animais. Após 48h
do tratamento, foi realizada a eutanásia e retirados assepticamente uma porção do fígado e do rim esquerdo
de  cada  camundongo  para  a  realização  da  cultura.  Os  resultados  mostraram  que  houve  um  maior
crescimento referente aos rins e uma diferença entre o controle e as demais formulações sugerindo que
todas foram efetivas na redução  das UFC ampliando  as  possíveis  apresentações da AmB no  mercado
farmacêutico.

Palavras chave: Cândida parapsilosis, Anfotericina B, Estudos de biodistribuição.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0321
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA ESTUDOS ACERCA DA PERMEAÇÃO DE
FÁRMACOS EM MEMBRANAS BIOLÓGICAS
ALUNO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28)
ORIENTADOR: ARTUR DA SILVA CARRICO (330.140.197-04)
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA PESSOA CAPISTRANO (108.768.394-72)
CO-AUTOR: SILLAS SAMYR SILVEIRA DE MOURA (071.703.084-95)

Resumo:

        Todas  as  células  metabolicamente  ativas  possuem  uma  estrutura  semelhante  que  as  delimitam
fisicamente, a membrana plasmática. Esta é constituída predominantemente por fosfolipídios e proteínas
em proporções variáveis e através dela as células conseguem atingir a diferenciação bioquímica e estrutural
através da compartimentalização externa e interna formando um sistema metabólico complexo e integrado.
Neste ponto de vista é interessante a obtenção de um modelo que mimetize a estrutura fosfolipídica da
membrana de forma a realizar estudos acerca do transporte de íons e outras moléculas como fármacos.
Tendo  como  foco  o  estudo  sobre  permeação  de  fármacos  através  de  barreiras  biológicas  o  presente
trabalho visa o desenvolvimento de um modelo experimental para construção de uma bicamada lipídica
plana que simule  a  estrutura  fosfolipídica da  membrana celular.  Esse  estudo  é feito  em uma câmara
experimental  com  dois  compartimentos  separados  por  uma  partição  delgada  de  Teflon  que  possui
espessura micrométrica e um orifício  de 70-100 μm de diâmetros onde a bicamada é formada com a
introdução de uma matriz fosfolipídica. Depois de formada a bicamada pode-se introduzir um fármaco em
uma das hemi-câmaras e avaliar sua passagem através da membrana sob efeito de um campo magnético no
mesmo ou na água, a qual representa o meio onde o experimento é realizado. Obteve-se assim um modelo
de avaliação da permeação de moléculas de fármacos através de barreiras fosfolipídicas.

Palavras chave: Bicamada Lipídica Plana; Permeação de fármacos; Indução magnética

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0323
TÍTULO: COMPORTAMENTO INGESTIVO DE OVINOS ALIMENTADOS COM DIFERENTES
NÍVEIS DE SILAGEM DE GIRASSOL EM SUBSTITUIÇÃO A SILAGEM DE SORGO
ALUNO: AUREA YELLENA DA SILVA GALVAO (051.746.574-41)
ORIENTADOR: ANDRE FERNANDES DA FONSECA TINOCO (916.413.734-15)
CO-AUTOR: ADELÍLIAN BARACHO RIBEIRO (012.607.024-56)
CO-AUTOR: KATIUSCIA AZEVEDO BEZERRA (011.673.374-84)
CO-AUTOR: RENAN FAGUNDES DE MELO SILVEIRA (060.469.504-73)

Resumo:

        O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da substituição da silagem de sorgo pela
silagem de girassol nos níveis crescentes de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% sobre o comportamento ingestivo
de cordeiros da raça Santa Inês. O experimento foi realizado na Estação Experimental de Terras Secas –
EMPARN, localizada no município de Pedro Avelino – RN, no período de dezembro de 2008 a janeiro de
2009. Foram utilizados 15 machos inteiros, mantidos sob confinamento em baias individuais durante todo
o  período  experimental.  Realizaram-se  quatro  dias  alternados  de  observações  visuais,  sendo  seu
comportamento anotado a cada cinco minutos no período de 24 horas.  Foram observadas as seguintes
variáveis comportamentais: alimentando-se (AL), ócio em pé (OEP), ócio deitado (OD), em pé ruminando
(EPR),  deitado  ruminando  (DR)  e  em  pé  bebendo  (EPB).  Verificou-se  que  não  ocorreu  diferença
significativa entre os tratamentos para os parâmetros avaliados quando se incluía a silagem de girassol em
substituição a silagem de sorgo na dieta.

Palavras chave: comportamento alimentar, dieta, ócio, Santa Inês

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0324
TÍTULO: EFEITO DA INGESTÃO DE CARBOIDRATOS COMPLEXOS EM MARCADORES DE
RESPOSTA A ESTRESSE E RESPOSTA INFLAMATÓRIA
ALUNO: PAULO RICARDO PORFIRIO DO NASCIMENTO (069.030.114-63)
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87)
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13)
CO-AUTOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90)
CO-AUTOR: PAULO LEONARDO ARAUJO DE GOIS MORAIS (066.871.464-67)

Resumo:

        A obesidade é um estado em que o percentual de gordura corporal num indivíduo está elevado. Os
adipócitos secretam citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa, enquanto o músculo esquelético durante
o  exercício  secreta IL-6,  que estimula vias metabólicas específicas visando  à manutenção  da glicemia.
Porém, esta citocina tem efeitos pró-inflamatórios indesejados. Neste trabalho testou-se a hipótese de que
alimentos ricos em carboidratos complexos, de alto índice glicêmico, levam a diminuição da secreção de
IL-6 e minimizando esses efeitos negativos.  Ratos Wistar  machos adultos com sobrepeso,  previamente
submetidos a um teste de esforço máximo, foram submetidos a exercício em esteira rolante e as dietas
testes, cuscuz, goma, amido de milho e ração comercial, durante 90 dias. Ao final deste período os animais
foram anestesiados e eutanasiados; o sangue retirado por punção cardíaca, o plasma sangüíneo foi obtido
para as dosagens de IL-6 através de ELISA. Os resultados estão expressos como médias e desvio padrão.
Foi realizado um teste de ANOVA para avaliar a significância das diferenças entre as médias, considerando
um nível de significância de 5%. Utilizou-se o Teste de Tukey para as comparações múltiplas das médias
dos tratamentos. Foi encontrada diferença significativa dos níveis de IL-6 entre os grupos cuscuz com e
sem exercício.  Mostrando  que a dieta contendo  cuscuz aliado  ao  treinamento  físico  pode amenizar  os
efeitos da resposta inflamatória.

Palavras chave: Dieta; Exercício; Interleucina – 6; Carboidrato complexo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0327
TÍTULO: AVALIAÇÃO GERAL DA SANIDADE DO CAMARÃO MARINHO, LITOPENAEUS
VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADO NA REGIÃO DE GUARAÍRA (RN).
ALUNO: GRASIELE ARAUJO DA SILVA (012.044.234-58)
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04)
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (069.060.054-21)
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA (079.318.794-06)
CO-AUTOR: MICHELLY REIS DE LIMA (067.650.104-40)

Resumo:

        A carcinicultura é a área mais lucrativa da aquicultura, sofrendo um decréscimo no Brasil a partir do
ano de 2004, passando das 90.190 t. para 75.904 t. A queda é atribuída entre outros, as doenças. O objetivo
do trabalho foi avaliar o grau de sanidade dos camarões de uma fazenda próxima à Lagoa de Guaraíra
(RN).  Em cada coleta 30 camarões foram selecionados para análises  no  Centro  de Saúde de Animais
Aquáticos  (CSAq/DOL/UFRN).  Utilizaram-se  três  metodologias:  análise  a  fresco,  microbiologia  e
histologia. A primeira foi uma montagem úmida com NaCl a 3%, utilizando órgãos como: hepatopâncreas,
brânquias e intestino. Na microbiologia coletaram-se amostras de hepatopâncreas, que após macerados e
homogeneizados  em tubo  de ensaio  contendo  9 ml de NaCl 3%,  foram diluídos  de 10-1 até  a  10-4.
Retirou-se um inóculo de 0,2 ml de cada diluição com pipeta estéril, semeados em placas de petri com
ágar-TCBS, espalhados com alça esterilizada, invertidas e incubadas em estufa a 35°C, entre 18 a 24 horas.
Finalizando a contagem de vibrios sacarose negativo e positivo. Na última foram fixados em solução de
Davidson  e  após  24  horas,  transferidos  para  o  álcool  70%.  Em  seguida  foram  processados
histologicamente. Cortes de 5µm foram obtidos em micrótomo e corados pelo método de Hematoxilina e
Eosina. As contagens de UFC de Vibrios spp foram baixas. Gregarinas foram encontradas na montagem
úmida do intestino e as análises histopatológicas apresentaram lesões sugestivas, em baixo grau de NHP e
NIM.

Palavras chave: Grau de sanidade, Vibrios spp, NHP e NIM.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0328
TÍTULO: AVALIAÇÃO GERAL DA SANIDADE DO CAMARÃO MARINHO, LITOPENAEUS
VANNAMEI (BOONE, 1931), CULTIVADO NA REGIÃO DO RIO POTENGI (RN).
ALUNO: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (074.950.264-99)
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04)
CO-AUTOR: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA (079.318.794-06)
CO-AUTOR: MARLISSON PAULO PINHEIRO DA SILVA (089.214.314-58)
CO-AUTOR: STELLA ALYNY DE AQUINO COSTA (095.119.514-08)

Resumo:

        A carcinicultura é  a  área  mais  lucrativa da aquicultura.  Sofreu  um decréscimo  no  ano  de 2004,
passando das 90.190 t. para 75.904 t. A queda foi atribuída entre outros, as enfermidades. O objetivo foi
avaliar o grau de sanidade dos camarões de uma fazenda próxima ao Rio Potengi (RN). Coletaram-se 30
camarões para análises no Centro de Saúde de Animais Aquáticos (CSAq/DOL/UFRN). Foram utilizadas
três metodologias: análise a fresco, microbiologia e histologia. A primeira foi uma montagem úmida com
NaCl a 3%, utilizando órgãos como: hepatopâncreas, brânquias e intestino. Na microbiologia coletaram-se
amostras de hepatopâncreas, após maceradas e homogeneizadas em tubo de ensaio contendo 9 ml de NaCl
3%, obtendo-se diluições sucessivas de 10-1 até a 10-4. Retirou-se um inóculo de 0,2 ml de cada diluição
com  pipeta  estéril,  semeados  em  placas  de  petri  com  ágar-TCBS,  espalhados  com  alça  esterilizada,
invertidas e incubadas em estufa a 35°C, entre 18 a 24 horas. Finalizando, a contagem de vibrios sacarose
negativo e positivo. Na última foram fixados em solução de Davidson e após 24 horas, transferidos para o
álcool 70%. Logo após foram processados histologicamente. Cortes de 5µm foram obtidos em micrótomo
e corados pelo método de (JUNQUEIRA & JUNQUEIRA,1983). Na montagem úmida foram encontradas
lesões presuntivas de bacteriose no hepatopâncreas. As contagens de UFC de Vibrios spp foram baixas. E
as análises histopatológicas apresentaram lesões sugestivas, em baixo grau de NHP e NIM.

Palavras chave: Enfermidades, Vibrios spp, NHP e NIM.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0330
TÍTULO: ANÁLISE DO POLIMORFISMO 141A/G DO GENE APE2 EM PACIENTES COM
MENINGITE.
ALUNO: LUIZA FERREIRA DE ARAUJO (047.889.284-50)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50)
CO-AUTOR: FABRICIA LIMA FONTES (057.529.674-73)
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (009.697.174-66)
CO-AUTOR: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (046.731.014-99)

Resumo:

        Na meningite,  o  principal mecanismo que desencadeia a resposta do  hospedeiro  é a interação  de
antígenos bacterianos com receptores  que promovem a regulação  da resposta imune.  Recentemente,  a
endonuclease  APE2 humana  foi  relatada  por  possuir  um  papel  fundamental  nessa  resposta.  Estudos
indicam que a APE2 gera quebras de DNA dupla fita,  as quais são necessárias durante o  processo de
mudança de classe de anticorpos. Uma vez que não está claro qual a função dessa proteína nas células e
que a presença de polimorfismos em sua homóloga APE1 promove redução na atividade de reparo, foi de
interesse do presente trabalho investigar a presença do polimorfismo 141A/G não-sinônimos no gene APE2
em pacientes com MB e MA, visando verificar a existência de uma possível correlação entre o genótipo do
hospedeiro  e  a  susceptibilidade  à  doença,  além de  estabelecer  uma provável  função  biológica  a  esta
enzima.  As amostras sanguíneas coletadas de pacientes admitidos no  Hospital Giselda Trigueiro  foram
processadas  para  extração  de  DNA genômico.  Foram  analisadas  um  total  de  85  amostras,  48  com
diagnóstico de MB, 13 de MA e 24 Controles. Os primers foram desenhados para amplificação por PCR,
seguido  por  RFLP.  Esta  é  a  primeira  análise  desse  polimorfismo  na população  brasileira  e  os  dados
preliminares indicam uma baixa freqüência deste alelo na população, visto que não foi encontrado nenhum
portador do alelo polimórfico, sugerindo que este polimorfismo não está associado com a ocorrência de
meningite.

Palavras chave: Polimorfismo, APE2, Susceptibilidade, Meningite

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0335
TÍTULO: CORPOREIDADE E LUDICIDADE: SABERES NECESSÁRIOS PARA IMPULSIONAR
VIVÊNCIAS ESPORTIVAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
ALUNO: OSMAR BATISTA DE AMORIM JÚNIOR (075.456.414-26)
ORIENTADOR: AGRIO DE OLIVEIRA CHACON FILHO (090.621.574-91)

Resumo:

        Esta pesquisa tem por objetivo construir saberes entre professores de Educação Física para atuarem
com vivências esportivas que permitam o fluir da ludicidade na Educação de Jovens e Adultos. Para a
realização da presente pesquisa, foi adotada a perspectiva teórica da Etnometodologia. Como abordagem
participativa de investigação, adotamos a Pesquisa-Ação. Como técnica de análise dos dados, optamos pela
análise  da  narrativa  e  análise  de  conteúdo.  A justificativa  para  a  realização  desta  pesquisa  surge  da
existência de um grupo de professores de Educação Física, envolvidos no programa de ensino do EJA na
rede  de  escolas  municipais  de  Natal,  que  vem enfrentando  sérias  dificuldades  teórico-metodológicas,
considerando  sua  formação  inicial  e  continuada  não  contemplar  a  especificidade  para  o  seu
desenvolvimento  profissional.  Resultados:  Temos  a  considerar  que  a  Ed.  Física  tornar-se  uma  força
transformadora no projeto de humanização e valorização do ser humano construindo saberes significativos
capazes de permitir o fluir da ludicidade na EJA. Discussão: Podemos considerar que o jovem ou mesmo o
adulto apresente formas lúdicas de vivenciar o esporte, mesmo sem que o mesmo seja orientado a isso. As
práticas  pedagógicas  oportunizaram  aos  professores  conhecimentos  sobre  a  importância  do  fluir  da
ludicidade.  Conclusão:  Os  professores  têm um  papel  importante  no  uso  do  lúdico  como  ferramenta
pedagógica tanto para difusão e como também para sua aplicação de recursos lúdicos.

Palavras chave: Saberes; Ludicidade; Educação de Jovens e Adultos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0336
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA ELÉTRICA INCLINADA SOBRE A
VARIABILIDADE E ESTABILIDADE DA MARCHA DE CRIANÇAS PORTADORAS DE SINDROME
DE DOWN
ALUNO: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (061.546.254-56)
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (840.911.934-04)
CO-AUTOR: THAYSE DE LUCENA E MOURA (010.523.054-58)

Resumo:

        A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética,  caracterizando-se por ser uma encefalopatia
congênita não progressiva. As crianças com SD apresentam, dentre outros, hipotonia muscular e atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor, o que dificulta a aquisição da marcha. No sentido de inovar as formas
de intervenção na aquisição da marcha e de utilizar uma abordagem funcional durante o tratamento desta
habilidade  motora,  tem-se  usado  constantemente  superfícies  inclinadas  ou  rampas.  O  objetivo  deste
trabalho é avaliar os efeitos do treino em esteira elétrica inclinada sobre a variabilidade e estabilidade da
marcha de crianças portadoras de SD. Foram avaliados 17 sujeitos, de ambos os sexos, com faixa etária
compreendida entre 05 e 11 anos, com capacidade de deambular classificada em nível 5 de acordo com a
FAC. Foi realizada a avaliação do equilíbrio por meio da Escala de Berg e do sistema de baropodometria
computadorizado. A análise da marcha foi realizada através do Sistema de Análise do Movimento Qualysis
– ProReflex MCU, os processamentos através do software de aquisição Qualisys Track Manager 1.6.0.x e
os dados foram exportados para o software Visual 3D (CMotion Inc., Rockville, MD, USA). Os resultados
preliminares apontam para uma tendência de melhora nos parâmetros cinemáticos e espaço-temporais da
marcha das crianças avaliadas na esteira inclinada. Isto sugere que a inclinação atuaria como uma forma
eficiente de se reabilitar a marcha desta população.

Palavras chave: Síndrome de Down, Marcha, Inclinação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0339
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATASES EXTRAÍDAS DE CABEÇAS DE
CAMARÕES QUE APRESENTAM ATIVIDADE DEGRADATIVA SOBRE FUCANAS
ALUNO: DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA FERNANDES (072.400.794-65)
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15)
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00)
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58)
CO-AUTOR: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA (014.281.584-56)

Resumo:

        Glicosidases  e  sulfatases  são  enzimas  capazes  de  hidrolisar  diversos  carboidratos,  dentre  eles  os
polissacarídeos  de  algas  como  as  fucanas,  que  possuem  uma  grande  variedade  de  aplicações
farmacológicas  tais  como: atividades anticoagulante,  antioxidante e antiproliferativa.  Este trabalho  teve
como objetivo extrair e identificar glicosidases e sulfatases presentes no cefalotórax do camarão marinho
Litopenaeus  vannamei,  que  apresentam  atividade  degradativa  sobre  fucanas.  Inicialmente  foi  feito  o
fracionamento com sulfato de amônio em três etapas (0-30%, 30-50%, 50-80%). Os ensaios enzimáticos
foram realizados utilizando-se o substrato sintético α-L-fucopiranosídeo, como ainda a fucana extraída da
alga marinha Spatoglossum schroederi. Realizou-se ainda eletroforese em gel de agarose e cromatografia
descendente em papel a fim de identificar  possíveis atividades enzimáticas.  Os resultados mostraram a
presença  de  fucosidases  principalmente  na  fração  F30-50%.  As  densitometrias  das  lâminas  revelaram
maior  atividade  enzimática  por  enzimas  presentes  no  extrato  bruto  e  nas  frações  FII  e  FIII.  As
cromatografias em papel confirmaram a quebra da fucana com liberação de resíduos de fucose e galactose.

Palavras chave: Glicosidases e sulfatases, fucanases

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0340
TÍTULO: LECTINA DO FUNGO CLAVARIA CRISTATA: PURIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E
ATIVAÇÃO DE MACRÓFAGOS IN VITRO
ALUNO: RAPHAEL RUSSI DE OLIVEIRA ARAUJO (068.631.604-55)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91)
CO-AUTOR: DAYSE CAROLINE SEVERIANO DA CUNHA (055.993.104-26)
CO-AUTOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20)

Resumo:

        Uma lectina de 99kDa foi purificada e caracterizada a partir do extrato protéico do fungo Clavaria
cristata. O processo de purificação compreendeu uma cromatografia de gel filtração SEPHACRYL S200 e
uma  cromatografia  de  troca  iônica  Resource  Q  em  sistema  FPLC-AKTA  (Fast  Protein  Liquid
Chromatography)  a partir  do  extrato  bruto  do  fungo.  A lectina purificada aglutinou  todos os tipos de
eritrócitos  humanos  com  preferência  por  eritrócitos  do  tipo  O  tratados  com  tripsina.  A  atividade
hemaglutinante mostrou-se dependente de íons cálcio e foi fortemente inibida pela glicoprotéina BSM até a
concentração mínima de 0,125 mg/mL. A lectina de C. cristata (CcL) foi estável numa ampla faixa de pH
que  variou  entre  2,5-11,5  e  termoestável  até  80°C.  A  massa  molecular  da  CcL,  determinada  por
cromatografia de gel filtração Superose 12 10 300 GL em sistema FPLC-AKTA foi de aproximadamente 99
kDa e uma eletroforese SDS-PAGE sob condições redutoras revelou uma única banda com peso molecular
de aproximadamente 16 kDa consistindo de 6 subunidades unidas por pontes dissulfeto. A CcL induziu a
ativação  de  macrófagos  com  conseqüente  liberação  de  óxido  nítrico,  indicando  sua  atuação  como
composto  imunomodulador,  interferindo na resposta imune de macrófagos levando a possíveis efeitos
anti-parasitários e anti-tumorais.

Palavras chave: Fungo, Clavaria cristata, Lectina, Macrófagos, Óxido nítrico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0341
TÍTULO: ESTRUTURA E DEFORMIDADES DE CHIRONOMIDAE NO RIO PIRANHAS AÇU.
ALUNO: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31)
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15)
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (049.860.334-25)
CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80)

Resumo:

        Freitas,  L.  M¹; Grimaldi,  G.G¹; Ottoni,  B. M. P¹; Andrade, H. T. A².  Laboratório de Entomologia,
Departamento  de  Microbiologia  e  Parasitologia,  Centro  de  Biociências-UFRN.  bioleoufrn@bol.com.br
Chironomidae é uma família de díptera frequentemente encontrada em rios por  todo  mundo,  sendo o
estudo desse táxon e das suas deformidades morfológicas uma alternativa eficiente e de baixo custo para
análise da qualidade ambiental. Os locais de estudo compreendem os municípios de Açu, Ipanguaçu, Alto
do Rodrigues e Pendências. As coletas do sedimento e vegetal foram realizadas de agosto a outubro de
2008 com peneira coletora e draga, sendo conservados em álcool 70% e levados para o laboratório. Depois
da análise,  observou-se  a  presença de  24 gêneros  de três  subfamílias  (Chironominae,  Tanypodinae e
Orthocladiinae) de um total de 444 larvas, 49 apresentaram deformidades em estruturas da cápsula cefálica,
e  apesar  da  maioria  das  alterações  terem  ocorrido  no  mento,  também  foram  observadas  na  antena,
mandíbula, lígula e paraligula. A maior freqüência de deformidade foi registrada no ponto 03, com 16,6% ,
seguido  pelo  ponto  04  com  10,3%.  No  ponto  01  apenas  uma  larva  (Cricotopus  sp)  apresentou
deformidade.  A alta  taxa de deformidade encontrada nesse estudo  provavelmente está  relacionada ao
estresse ambiental causado por vários poluentes, sendo importante um estudo mais aprofundado no local
para verificar os níveis de impacto.

Palavras chave: CHIRONOMIDAE, DEFORMIDADES, BIOMONITORAMENTO, ENTOMOLOGIA,
LABENTE.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0344
TÍTULO: INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE BOVINOS
LEITEIROS
ALUNO: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: FERNANDO VIANA NOBRE (004.317.024-20)
CO-AUTOR: LORENA CUNHA MOTA (048.780.234-90)
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56)

Resumo:

        Toda  atividade  econômica  necessita  de  parâmetros  avaliativos.  Nesse  contexto,  a  bovinocultura
leiteira não  é diferente,  com avaliações  sistemáticas  de seus  índices  zootécnicos.  Tendo  em mãos tais
instrumentos de controle, o Produtor de Leite tem condições de identificar possíveis falhas técnicas ou
administrativas; aprimorar  e  introduzir  novas  tecnologias; evitar  prejuízos  e  tornar  mais  competitiva e
rentável  sua  atividade.  No  que  se  referem  aos  cálculos  do  desempenho  zootécnico  da  bovinocultura
leiteira, os índices mais adotados são: indicadores de eficiência reprodutiva, que incluem a taxa anual de
prenhez, taxa anual de natalidade, taxa anual de aborto, intervalo entre partos e idade à primeira parição;
indicadores de mortalidade,  que se destacam a taxa anual de mortalidade de bezerros,  a taxa anual de
mortalidade de novilhos, a taxa anual de mortalidade de adultos e a taxa anual de mortalidade do rebanho;
indicadores  de  eficiência  produtiva,  onde se  deve dar  a  devida atenção  a  taxa anual  de  matrizes  em
lactação, produtividade leiteira e aos custos de produção de leite; e o desfrute , calculando-se através da
taxa de desfrute do rebanho. Este trabalho demonstra fórmulas matemáticas que facilitem o cálculo e a
obtenção  de todos  estes  dados,  importantes  para a bovinocultura leiteira.  Não  será possível assegurar
sustentabilidade técnica e econômica em uma propriedade, se os indicadores de avaliação de desempenho
não forem exercitados de forma correta e permanentemente.

Palavras chave: Bovinocultura de Leite, Controle, Índices Zootécnicos, Produtividade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0345
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA AQUÁTICA DO RIO DOCE, EXTREMOZ (RN,
BRASIL)
ALUNO: IVANA LORENA DE OLIVEIRA NICACIO (068.600.414-04)
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89)
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31)

Resumo:

        Neste trabalho foi realizado um estudo preliminar das Ordens de insetos aquáticos encontrados no
Rio Doce/Extremoz/RN, que é de grande importância para as comunidades que utilizam suas águas para
irrigação, criação de animais e consumo próprio. O objetivo foi realizar um levantamento quantitativo e
qualitativo relacionando a diversidade com os locais de coleta, para isso utilizou-se uma peneira coletora
de malha fina através de arrasto manual em transectos de 1m²/ponto, num total de 09 amostras divididas
em 03 pontos, que foram conservados, triados e identificados no Laboratório de Entomologia da UFRN.
Com uma metodologia de basto custo e fácil utilização, este estudo contribui para análise da qualidade da
água que reflete o ambiente as suas margens, verificando a presença ou ausência de determinados táxons
que são caracterizados como bioindicadores. Foram encontrados um total de 1552 insetos, distribuídos em
5 ordens: Díptera (1464),  Odonata (73),  Coleóptera (40), Hemyptera (06) e Ephemeroptera (02).  Como
conclusão do presente trabalho, obtivemos um número bastante expressivo de Diptera (insetos resistente a
poluição) aliado a uma baixa variedade de insetos aquáticos em determinados pontos, o que caracteriza um
ambiente razoavelmente impactado, porém para um resultado mais preciso deverá ser realizada uma análise
físico-química da água.

Palavras chave: insetos, ordens, Rio Doce, Extremoz, RN.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0349
TÍTULO: ANÁLISE PRESUNTIVA DA SANIDADE DA TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS
NILOTICUS) NO ASSENTAMENTO ARACATI- RN
ALUNO: ANA RITA TEIXEIRA FERNANDES (066.209.844-79)
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04)
CO-AUTOR: TIAGO PEREIRA (037.785.086-10)

Resumo:

        A piscicultura é uma área do agronegócio que vem crescendo atualmente no Rio Grande do Norte. A
criação da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) vem se destacando nos assentamentos rurais trazendo
perspectivas  de uma melhoria na renda mensal das  famílias  dos assentados.  No  assentamento  Aracati
(região do mato grande-RN) são beneficiadas 18 famílias ao todo. Cada uma cuida de um tanque com área
de  1.875m2  e  povoado  com  cerca  de  3.000  peixes.  Neste  trabalho,  o  objetivo  geral  foi  analisar
presuntivamente a sanidade dos peixes cultivados nesse assentamento. Foram feitas três coletas nos meses
de abril a junho de 2009. Para os peixes foi utilizada a técnica de análise a fresco. Para a realização da
mesma foram feitas montagem úmidas e análise posterior em microscópio óptico. Analisaram-se as partes
externa  dos  peixes  como:  tegumento,  olhos,  muco,  cavidade  bucal,  narinas,  opérculos  e  brânquias,
havendo a raspagem do tegumento, extração e análise no microscópio das brânquias e analise a olho nu
nas narinas, opérculos e cavidade bucal. De uma forma geral, a saúde dos peixes analisados foi satisfatória
para o tipo de ferramenta utilizada na análise.

Palavras chave: tilápia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0352
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA LIODISPONIBILIDADE DE PRODUTO
FITOTERÁPICO
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)
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40)
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18)

Resumo:

        Estudos  “in  vitro”  estão  sendo  amplamente  utilizado  na  avaliação  da  qualidade  de  produtos
fitoterápicos como por exemplo o  estudo do perfil de dissolução (liodisponibilidade).  Este estudo visa
avaliar  a  liodisponibilidade de produtos  com potencial atividade leishmanicida.  O  presente estudo  foi
realizado em um dissolutor da marca Ética, aparato I (cesta), em uma rotação específica de 100 RPM e com
ácido clorídrico (HCl) 0,1N como meio de dissolução, numa temperatura de 37 °C. Foram realizadas duas
condições de análise: 1) 180 mg da amostra em 900 mL do meio de dissolução (amostras A e B) ; e 2) 100
mg da amostra em 250 mL do meio de dissolução (amostra C). Foram colhidas amostras de 5 mL do meio
de dissolução nos tempos de 5, 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos, onde posteriormente foram filtradas com
papel  de  filtro  e  quantificadas  espectrofotometricamente.  Os  perfis  de  dissolução  nas  condições
Farmacopeicas para os produtos (A e B) e otimizada (produto C) demonstraram o aumento na liberação
em função do tempo: A – 5 minutos (38,7%), 90 minutos (53,6%); B – 5 e 60 minutos (82%, praticamente
constante);  C  -  5  e  60  minutos  (94%,  praticamente  constante).  O  produto  demonstrou  uma  boa
liodisponibilidade,  na  condição  otimizada  utilizando  menor  volume  de  meio  de  dissolução  e  menor
quantidade de amostra.

Palavras chave: perfil, dissolução, fitoterápicos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0353
TÍTULO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À ENXAQUECA NA POPULAÇÃO DE
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFRN, EM 2008.
ALUNO: ANA LUISA CHAVES DE OLIVEIRA (009.904.584-23)
ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO CAMPELO DE MACEDO (430.066.987-20)
CO-AUTOR: ERIKA GABRIELLE PINHEIRO XIMENES (055.731.864-50)
CO-AUTOR: SAMARA CAMILO DE OLIVEIRA (058.464.504-07)
CO-AUTOR: THIAGO CARLOS BEZERRIL DE OLIVEIRA (068.871.054-97)

Resumo:

        A enxaqueca é um transtorno de alta prevalência na população que traz prejuízo à qualidade de vida
dos indivíduos acometidos. Os objetivos deste estudo foram determinar a prevalência de enxaqueca em
estudantes  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN)  e  examinar  possíveis  fatores
associados.  A amostra foi de 264 alunos de 3 diferentes cursos,  selecionados a partir  da relação carga
horária (CH)/duração do curso em anos (D). Tais cursos foram: Medicina (26,4% da amostra),  Direito
(46,5%) e História (27,2%). Os estudantes selecionados responderam a um instrumento foi construído a
partir da literatura científica e de critérios diagnósticos de enxaqueca , além do questionário WHOQOL
abreviado para avaliação da qualidade de vida. A coleta deu-se entre outubro e novembro de 2008. A
média  de  idade  entre  os  participantes  foi  de  22,7.  Houve uma maior  prevalência  do  sexo  masculino
(55,5%) em relação ao sexo feminino (44,5%). Grande parte da amostra (47,6%) tem renda familiar acima
de 10 salários mínimos. A prevalência de enxaqueca encontrada foi alta (20,9%), de acordo com dados
epidemiológicos literários da população geral.  Por curso, essa prevalência foi de 23,9% para Medicina,
20,3% para Direito e 18,8% para História. A prevalência de enxaqueca nas mulheres foi maior (31%) do
que a dos homens (12,8%).

Palavras chave: Enxaqueca; estudo de prevalência; qualidade de vida.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0356
TÍTULO: PARTICULARIDADES ESTRUTURAIS DO HEPARAM SULFATO PURIFICADO DO
CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI
ALUNO: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO (069.869.134-27)
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (452.758.314-04)
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES GABRIEL FERREIRA (000.616.434-08)
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17)
CO-AUTOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20)

Resumo:

        O heparam sulfato (HS), um importante glicosaminoglicano (GAG) envolvido em diversos eventos
biológicos, vêm despertando interesse pelas indústrias farmacêuticas por sua capacidade de interagir com
diferentes  tipos  de  proteínas.  Nesse  trabalho,  HS  isolado  do  cefalotórax  do  camarão,  Litopenaeus
vannamei, foi purificado por resina de troca iônica e eluido com NaCl 3M. Na fração F3M obtida, foi
realizada precipitação diferencial com acetona e purificação com resina de troca iônica DEAE. O composto,
tipo  HS,  foi  caracterizado  por  eletroforese  e  ressonância  magnética  nuclear  (RMN).  Sua  atividade
proliferativa e anticoagulante,  respectivamente,  foi avaliada com cultura de células  (fibroblasto)  e por
APTT. A análise da eletroforese em gel de agarose/PDA revelou a presença predominante de compostos
semelhantes à heparina/HS. A RMN mostrou que o HS do camarão apresenta características estruturais
próprias quando comparado com os de mamíferos e outros vertebrados. Verificou-se, pelo teste de APTT,
que o HS apresentou uma atividade anticoagulante mais baixa, comparado com a heparina de mamíferos.
Além disso, na atividade proliferativa foi visto uma redução do crescimento celular quando comparado
com a heparina.  A existência deste  HS de crustáceo,  com estrutura peculiar,  aumenta o  interesse das
pesquisas na investigação do papel dos GAGs em diversas atividades biológicas.

Palavras chave: Glicosaminoglicanos. Anticoagulante. Proliferativa. Heparam Sulfato.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0357
TÍTULO: COLONIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ALUNO: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05)
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00)
CO-AUTOR: JANNYCE GUEDES DA COSTA (056.888.434-54)
CO-AUTOR: PEDRO RAUEL CÂNDIDO DOMINGOS (065.209.084-28)

Resumo:

        O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  determinar  a  prevalência  da  colonização  de  S.  aureus  nos
manipuladores de alimentos do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, além de determinar o perfil de resistência deste microrganismo. Foram coletadas 120 amostras das
mãos e narinas dos 30 manipuladores de alimentos do RU da UFRN, entre agosto e outubro de 2007. A
coleta foi realizada com swabs estéreis,  inoculados no  meio  de cultivo  TSB e incubados a 37°C/24h.
Posteriormente, as amostras foram semeadas em Agar Manitol Salgado e incubadas a 37°C/ 24h. Colônias
características de Staphylococcus spp. foram submetidas à coloração de Gram, e aos testes da catalase e
coagulase. As amostras positivas para S. aureus foram então submetidas ao antibiograma com discos de
Cefoxitina  e  Oxacilina  e,  também,  avaliadas  quanto  à  produção  da  enzima PBP2a,  a  qual  determina
resistência  à  oxacilina.  Dentre  as  120  amostras  coletadas,  95  (79%)  delas  foram  identificadas  como
Staphylococcus spp., das quais 13,3% foram de S. aureus. Todas as amostras foram sensíveis à Cefoxitina
e Oxacilina e não foi detectada produção de PBP 2a.  Embora os S.  aureus façam parte da microbiota
humana, a colonização de manipuladores de alimentos é um dado que merece ser mais estudado, uma vez
que os  mesmos podem veicular  cepas  de S.  aureus  produtoras  de enterotoxinas  a ainda resistentes  a
antimicrobianos.

Palavras chave: Staphylococcus aureus; manipuladores de alimentos; enterotoxinas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0358
TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS DA FAMÍLIA MARASMIACEAE (BASIDIOMYCOTA) EM
ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA E CAATINGA NO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
ALUNO: JADSON JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (011.340.584-70)
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20)

Resumo:

        A  família  Marasmiaceae  foi  instituída  por  Kühner  em  1980,  com  gêneros  extraídos  da  família
Tricholomataceae  segundo  a  classificação  de  Singer.  É  uma  família  relativamente  grande  e  bastante
diversificada, da qual se destaca Marasmius como gênero tipo. Sua grande representação de riqueza de
espécies encontra-se nos trópicos e a maioria dos seus representantes tem hábito saprófito, degradando
material  vegetal  morto.  Objetivou-se  tornar  conhecida  a  diversidade  da  família  Marasmiaceae,
especialmente das  tribos  Marasmieae e  Collybieae,  no  Parque Estadual Dunas  do  Natal  e  na  Reserva
Ecológica do  Seridó,  RN,  sendo  a primeira área de Mata Atlântica e a segunda de Caatinga,  segundo
metodologia padrão para a taxonomia do grupo. Foram registrados nove representantes para a primeira
área sendo eles Marasmias haematocephalus,  M. amazonicus,  M. cf.  bahamensis,  M. cf.  rhabarberinus,
Marasmius sp1, Marasmius sp2, Crinipellis sp.1, Marasmiellus sp.1 e Oudemansiella platensis; enquanto
quatro  foram  referentes  a  segunda  área  sendo  eles  Marasmiellus  sp1,  Marasmius  haematocephalus,
Marasmius sp1 e Marasmius sp2. Os resultados apresentaram certa representatividade do grupo, mas são
necessários mais estudos que abordem outros gêneros e mesmo espécies daqueles já referidos, além de
completa identificação específica.

Palavras chave: Marasmiaceae, Marasmius, Marasmiellus, Crinipellis, taxonomia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0360
TÍTULO: HANSENÍASE: ENFOCANDO O AUTO CUIDADO A USUÁRIOS DO HOSPITAL GISELDA
TRIGRUEIRO-RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: VIVIANNE RAFAELLE CORREIA DOS SANTOS (055.377.254-60)
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72)

Resumo:

        A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente
por lesões na pele e nos nervos periféricos. O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos
de hanseníase no mundo e a região Nordeste é uma das que apresenta os mais altos índices de casos
detectados de hanseníase se comparados às outras regiões com menores índices. Esse foi um estudo do
tipo  exploratório  e  descritivo  combinados  que  teve  como  objetivo  avaliar  e  capacitar  o  doente  de
hanseníase  do  Hospital  Giselda  Trigueiro  sobre  o  auto  cuidado.  Teve como  população  de estudo  74
pacientes, como amostra 30 pacientes e como instrumento de coleta de dados um questionário contendo
sete questões fechadas. Foi utilizada a análise quantitativa dos dados coletados com percentagem simples.
Os resultados indicaram que houve na pesquisa maior quantidade de participantes do sexo masculino, de
faixa etária entre 51 e 60 anos, com ensino fundamental incompleto, aposentados e residentes no município
de Natal. Dentre os questionamentos do instrumento de coleta de dados, o modo de transmissão da doença
foi o item no qual mais entrevistados responderam incorretamente e as manifestações dos sinais e sintomas
da hanseníase foi o que mais eles responderam corretamente.

Palavras chave: Enfermagem; hanseníase; auto cuidado.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0363
TÍTULO: DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS PARA A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
CIENTÍFICO NA ENFERMAGEM: PESQUISANDO A LITERATURA - PREPARO PARA A PESQUISA
AÇÃO EM UM DISTRITO SANITÁRIO DE SAÚDE DA SMS EM NATAL, RN.
ALUNO: MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA (069.135.144-92)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)

Resumo:

        A prática baseada em evidências é uma abordagem que utiliza de forma conscienciosa, explícita e
criteriosa as informações derivadas de teorias e pesquisas para a tomada de decisão sobre o cuidado. A
utilização de resultados de pesquisa na prática consiste em um dos pilares desta abordagem. Objetivou-se
identificar as dificuldades encontradas pelos enfermeiros para a implementação dos resultados pesquisa na
sua prática, e levantar as estratégias traçadas para promover a disseminação dos resultados de pesquisa nos
serviços de saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura nacional e internacional publicada no
período de 1994 a 2008, nas bases de dados LILACS e SciELO, utilizando os descritores: Pesquisa em
Enfermagem,  Prática  Profissional  e  Medicina  Baseada  em  Evidências.  Obteve-se  uma  amostra  de  57
artigos, que deram origem às categorias temáticas de dificuldades e estratégias: Dificuldades - estrutura e
apoio  institucional; acesso,  leitura  e  entendimento  dos  estudos; características  da  produção  científica.
Estratégias – aproximação da pesquisa à realidade; proporcionar apoio; desenvolvimento do enfermeiro e
das pesquisas. O estudo possibilitou o reconhecimento das barreiras que impossibilitam a implementação
dos resultados de pesquisa na sua prática clinica, permitindo-nos, traçar estratégias de disseminação do
conhecimento científico nas diversas áreas de atuação do enfermeiro.

Palavras chave: Pesquisa em Enfermagem, Prática Profissional, Conhecimento Científico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0365
TÍTULO: ANÁLISE GERMINATIVA FEMININAS DE TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS
NILOTICUS L.)
ALUNO: SAMANTHA CHUNG (057.933.324-80)
ORIENTADOR: RENATA SWANY SOARES NASCIMENTO (904.601.464-91)
CO-AUTOR: ALINE DA COSTA BOMFIM (086.298.024-05)
CO-AUTOR: DIVANA ELIVA OLIVEIRA ALVES (055.336.804-46)
CO-AUTOR: SIMONE ALMEIDA GAVILAN LEANDRO DA COSTA (671.964.034-87)

Resumo:

        A Tilápia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) destaca-se por apresentar importantes qualidades
como:  rusticidade,  rápido  crescimento  e  boa  conversão  alimentar.  Diante  dos  aspectos  estudados,  o
conhecimento da biologia reprodutiva mostra-se essencial para a expansão do seu cultivo. Nesse sentido, o
trabalho tem como objetivo caracterizar a morfologia microscópica das células germinativas femininas da
Tilápia do Nilo. As coletas foram realizadas em tanques de tilapicultura, na cidade de Ceará- Mirim no
assentamento de Canudos, utilizando-se rede de pesca, sendo obtidos oito exemplares fêmeas de 4 meses
de idade com tamanhos  variando  entre  10 e  25 cm de comprimento.  Em seguida,  os  animais  foram
acondicionados em caixas térmicas e transportados até o Laboratório de Histologia do Departamento de
Morfologia da UFRN. Após a biometria, os ovários foram retirados, fixados em Bouin durante 12 horas e
em seguida submetidos a técnicas rotineiras de histologia usando como corantes a Hematoxilina e Eosina.
Evidenciaram-se  ovócitos  em cinco  fases  distintas  de  desenvolvimento:  Cromatina-nucleolar  (fase  1),
Perinucleolar (fase 2), Formação da vesícula vitelínica (fase 3), Vitelogênese (fase 4) e Maduro (fase 5).
Como era esperado, o método de análise histológica das gônadas permitiu um diagnóstico mais seguro em
relação ao desenvolvimento ovocitário do animal.

Palavras chave: Gônadas, histologia, peixe.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0367
TÍTULO: EFEITOS DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE CUTÂNEA E TEMPERATURA RETAL EM
VACAS MESTIÇAS CRIADAS EM REGIÕES LITORÂNEAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: LARISSA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA (014.015.534-19)
ORIENTADOR: MAGDA MARIA GUILHERMINO (051.956.018-36)
CO-AUTOR: JOAO CORCINO BARBOSA NETO (050.983.764-67)
CO-AUTOR: THALITA POLYANA MONTEIRO ARAUJO (056.549.144-05)
CO-AUTOR: THIAGO FELIPE DE MEDEIROS TRINDADE (066.699.904-05)

Resumo:

        O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do turno de coleta e da porcentagem de malha
preta sobre algumas variáveis fisiológicas.  Para isso,  foram feitas coletas de temperatura de superfície
cutânea (TSC) e temperatura retal (TR) em dois turnos, manhã e tarde, durante três dias consecutivos. As
médias da TSC e TR deste estudo foram de 32,8 e 39,6 respectivamente. Os resultados mostraram que o
turno da coleta e porcentagem de malha preta influenciaram a TSC e TR. A TR mostrou-se superior nos
animais com menor  porcentagem de malha preta.  Os animais com maior  porcentagem de malha preta
apresentavam maior grau de sangue zebu, tendo respostas fisiológicas melhores, o que parece sugerir que
estes animais estão em conforto térmico.

Palavras chave: pelame, estresse térmico, turno de coleta, porcentagem de malha

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0368
TÍTULO: SINDROME PÓS-LAQUEADURA: UMA CARACTERIZAÇÃO DA PATOLOGIA BASEADA
NA LITERATURA NACIONAL
ALUNO: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31)
ORIENTADOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16)
CO-AUTOR: CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (011.713.224-10)
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-80)

Resumo:

        Introdução:A ligadura tubárea, contracepção utilizada por 40% das mulheres de 15 a 49 anos no país
(BEMFAM,2004) pode estar associada a complicações (síndrome pós-laqueadura).Objetivos:caracterizar a
Síndrome  Pós  Laqueadura  (SPL)  e  confrontar  estudos  que  definam  sua  existência  na
literatura.Metodologia:Revisão  Integrativa  realizada  nos  bancos  de  dados  da  BVS.  O  levantamento
bibliográfico  utilizou  os  descritores:  Esterilização  tubária  e  Síndrome  Pós-Laqueadura.Critérios  de
inclusão: artigos completos online publicados no país que abordassem informações relevantes ao estudo
proposto (amostra de 9 artigos).  Resultados: 33,3% dos artigos selecionados defendem a existência e a
caracterização da SPL pela presença de alterações menstruais, problemas emocionais e risco aumentado
para endometriose, prenhez ectópica e câncer de mama, justificados pelo comprometimento do suprimento
sanguíneo do ovário, podendo causar deficiência na fase lútea, alteração da inervação da trompa e/ou do
ovário,  torção  ovariana e aderências pélvicas.  55,5% dos artigos defendem que as causas dos sinais e
sintomas que caracterizam a SPL não são evidências comprovadas cientificamente, estando relacionadas à
multifatores.Os  demais  estudos  apenas  caracterizam  a  patologia  conforme  supracitado.  Conclusões:A
investigação  mostra que existem poucos estudos  desenvolvidos  sobre a temática e que os  parâmetros
analisados apresentaram diferenças sem significado estatístico,não sendo conclusivos sobre a existência da
SPL.

Palavras chave: laqueadura tubárea, síndrome pós-laqueadura.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0369
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA MANDIOCA NA CULINÁRIA ACARIENSE
ALUNO: ACSA NARA DE ARAÚJO BRITO (083.827.884-16)
ORIENTADOR: VERA LUCIA XAVIER PINTO (649.177.467-87)
CO-AUTOR: CAMILA VANESSA DA SILVA MOREIRA (078.167.484-00)
CO-AUTOR: DIÔGO VALE (084.187.524-32)
CO-AUTOR: MAX LEANDRO DE ARAUJO BRITO (065.247.724-07)

Resumo:

        A  utilização  da  mandioca  é  uma  herança  indígena  largamente  difundida  entre  os  nordestinos.
Sabendo-se disso,  o  trabalho objetiva verificar  as principais formas como esse alimento  é utilizado na
culinária da cidade de Acari / RN. A metodologia utilizada envolve revisão bibliográfica sobre antropologia
e alimentação, associada à pesquisa observacional e realização de entrevistas com perguntas abertas com
moradores da localidade, sendo dessa forma caracterizada como qualitativa. Foi verificado que a mandioca
é usada como base para alimentos servidos no café da manhã, como tapioca (espécie de pão fino feito com
a fécula da mesma) – mais utilizada por causa da rapidez em que pode ser preparada, bolo de mandioca,
beiju (espécie de bolo feito com massa de farinha de mandioca fina); e no almoço, destacando-se a farofa
(farinha seca adicionada a óleos e/ou verduras), o pirão (caldo grosso feito com farinha e caldo de peixe
ou carne), a própria mandioca cozida ou frita - que serve como acompanhamento de pratos como carne de
sol, escondidinho (espécie de torta feita com mandioca cozida e carne de sol) - embora não seja um prato
saboreado com freqüência pela dificuldade de preparo. Conclui-se que o hábito de utilização da mandioca
ainda é seguido em duas principais refeições pelos acarienses indo de pratos mais fáceis de serem feitos até
mais sofisticados, em forma principalmente de tapioca, mandioca cozida/frita, pirão, farofa, beiju, bolo,
escondidinho.

Palavras chave: Mandioca. Culinária. Acari.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0371
TÍTULO: LEVANTAMETO E ESTUDO TAXONÔMICO DAS ESPÉCIES DE FABACEAE
(LEGUMINOSAE) OCORRENTES NA RPPN STOESSEL DE BRITTO, JUCURUTU, RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: JANES LUCAS DA COSTA LIMA (086.141.774-70)
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91)

Resumo:

        Fabaceae Lindl.  é considerada a terceira maior  família das Angiospermas,  sendo representada por
cerca de 650 gêneros e 18000 espécies de distribuição cosmopolita, compreendendo quatro subfamílias:
Caesalpinioideae,  Cercideae,  Mimosoideae e Faboideae.  Apresenta-se aqui o  tratamento  taxonômico  de
Fabaceae-Faboideae como parte do projeto “Flora da RPPN Stoessel de Britto, Jucurutu, RN”, que está
sendo realizado  com intuito  de identificar  e catalogar  as espécies da flora local.  Faboideae Rudd,  482
gêneros e 12000 espécies, apresenta folhas imparipinadas, trifolioladas ou unifolioladas, flores diclamídeas,
corola imbricada descendente,  dialipétala,  androceu  diplostêmone,  sendo  freqüentemente nove estames
unidos entre si e um livre ou todos unidos. Amostras de material botânico apresentando flores e/ou frutos
foram obtidas no período de janeiro de 2007 a abril de 2008, além de observações gerais do ambiente e
registro  fotográfico  dos exemplares.  O material coletado  foi tratado  seguindo-se os métodos usuais de
herborização e secagem em estufa elétrica, analisado morfologicamente e depositado no Herbário UFRN.
Foram registradas  46 espécies  de  Fabaceae  na  área  estudada,  das  quais  26 pertencentes  à  subfamília
Faboideae. No presente trabalho apresentam-se descrições de 11 destas espécies,  além de chave para a
identificação.

Palavras chave: Fabaceae, Faboideae, Taxonomia, Flórula, RPPN Stoessel de Britto, RN

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0372
TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO CONTEXTO
HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA.
ALUNO: JULIANA MEDEIROS BATISTA (052.816.684-04)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)

Resumo:

        A partir de estudos anteriores, identificou-se a necessidade de difundir os preceitos da PBE entre os
enfermeiros assistenciais. Este estudo bibliográfico visa identificar na literatura as estratégias disponíveis
para  disseminação  do  conhecimento  científico  entre  enfermeiros  assistenciais  no  âmbito  hospitalar.
Realizou-se uma busca bibliográfica nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO, por publicações
em  português,  a  partir  das  expressões  “Enfermagem”,  “Divulgação  de  Conhecimento”,  “Pesquisa  em
Enfermagem”, “Comunicação e Divulgação Científica”. Não houve resultados para a temática diretamente
apresentada, contudo, os estudos apontavam recursos e idéias para aproximar o enfermeiro hospitalar da
produção  e divulgação  do  conhecimento  cientifico.  Entre  os  meios  mais  citados,  destacamos  o  apoio
institucional ao profissional; o uso de novas tecnologias, aliadas à tradicional publicação de artigos em
periódicos; parcerias entre a comunidade acadêmica e os enfermeiros assistenciais para inserção destes
profissionais  em cursos  de pós-graduação.  A valorização  do  profissional ainda vigora como uma das
principais formas de incentivo ao aprimoramento e qualificação deste, tornando possível a formação de
um profissional com pensamento crítico, possibilitando melhorias na qualidade da assistência e um retorno
satisfatório quanto ao alcance dos objetivos de excelência na prestação de serviços.

Palavras chave: Enfermagem; Hospital; Divulgação do Conhecimento Científico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0373
TÍTULO: ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO RIO GRANDE DO NORTE: ASPECTOS
CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS
ALUNO: EDINARA TARGINO DE MELO (013.589.134-55)
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49)
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CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES (301.190.814-15)

Resumo:

        Os artrópodes de importância médica destacam-se por sua diversidade e abundância. Estes animais
provocam acidentes que resultam em irritações,  queimaduras locais e,  em casos extremos, no óbito da
vítima. O objetivo desse trabalho é avaliar o  perfil de acidentes causados por artrópodes peçonhentos,
onde se observou uma grande necessidade de traçar perfil dos acidentes causados por artrópodes, com
exceção dos escorpiões ocorridos e notificados no Centro de Informações Toxicológicas (CIT-NATAL) do
Hospital Giselda Trigueiro, no período de janeiro de 2006 a abril de 2009. Nesta avaliação retrospectiva
foram analisados os seguintes aspectos clínicos e epidemiológicos: agente causal,  idade,  sexo,  local da
picada, tempo decorrido picada-atendimento, manifestações locais, classificação do caso, bairro e zona. Os
resultados revelaram que dos  635 casos  registrados no  período,  as  manifestações  locais  mais  comuns
foram: dor (56,38%), seguido de edema (29,60%), eritema (13,9%), hiperemia (6,80%), prurido (6,30%), e
parestesia (2,04%). As notificações envolvendo aranhas foram as mais freqüentes com 38,90%, do total
analisado, seguida de insetos com 22,40%, abelhas com 20,20% e maribondos correspondendo a 6,70%. A
carência de informações e a importância de transportar o agente agressor ao centro especializado dificultam
a percepção real da gravidade do problema.

Palavras chave: Animais peçonhentos, epidemiologia, aspectos clínicos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0379
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ANTIMICROBIANO “OSAMET SHRIMP” PARA O CONTROLE DE NHP
EM CULTIVO DE CAMARÕES PENAEÍDEOS.
ALUNO: MARÍLIA GABRIELE DE MELO SOUZA (079.318.794-06)
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04)
CO-AUTOR: EMANUELLY CRISTINA RODRIGUES PEIXOTO (069.060.054-21)
CO-AUTOR: IZADORA RAIANNY DA SILVA PERES (086.572.514-42)
CO-AUTOR: MAGNO HUDSON DA COSTA GOMES (072.860.624-09)

Resumo:

        A carcinicultura é uma importante indústria aquícola que atualmente experimenta perdas significantes
em decorrência de surtos de enfermidades, entre as quais podemos destacar a Necrose Hepatopancreática
(NHP). Este trabalho pretendeu avaliar a eficácia, através de bioensaios, da administração oral de OSAMET
SHRIMP como tratamento terapêutico para o controle de NHP em camarões peneídeos cultivados. Foram
coletados juvenis de camarões cinza Litopenaeus vannamei nas fazendas de cultivo, nos municípios de
Ceará-Mirim e São Gonçalo (RN). Os animais foram transportados em bambonas para o Centro de Saúde
em  Animais  Aquáticos  (CSAq/DOL/UFRN).  Após  climatizados,  40  indivíduos  foram  separados  por
tratamento, composto de três grupos, Grupo A (Controle) sem antibiótico e sem desafio, Grupo B (SACD)
sem antibiótico e Grupo C (CACD) com antibiótico, ambos com desafio. Em intervalos de três dias, eram
realizadas análises físicas e químicas da água e coletados 4 indivíduos para análises histológicas e análise à
fresco.  Com os resultados das  análises histopatológicas,  o  Grupo  B apresentou  um aumento  e depois
permanência em um nível elevado de lesões histopatológicas causadas pelo NHP, no Grupo C apresentou
uma redução no nível das lesões e, no Grupo A não foram encontradas lesões histopatológicas compatíveis
com a NHP. Concluímos que o antibiótico OSAMET SHRIMP foi eficaz como tratamento terapêutico para
o controle de NHP em camarões Litopenaeus vannamei criados em condições de laboratório.

Palavras chave: NHP, OSAMET SHRIMP, Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ANTIMICROBIANO “OSAMET SHRIMP” PARA O CONTROLE DE
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ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04)
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CO-AUTOR: TAMIRIS HENRIQUE FERREIRA (074.950.264-99)

Resumo:

        A carcinocultura é uma importante indústria aquícola, que em decorrência de surtos de enfermidade,
tem acarretado grandes perdas ao  agronegócio,  sendo uma das espécies responsáveis é as bactérias do
gênero  Vibrio.  Desta  forma,  o  presente  trabalho  teve  por  objetivo  avaliar,  através  de  bioensaios,  a
medicação  com  OSAMET  SHRIMP  para  o  tratamento  terapêutico  via  alimento  para  o  controle  de
bacterioses em camarões peneídeos cultivados. Juvenis de camarão cinza Litopenaeus vannamei,  foram
coletados em duas fazendas de cultivo, nos municípios de Ceará Mirim e São Gonçalo do Amarante (RN).
Após  a  seleção  dos  animais,  de  acordo  com  a  presença  ou  ausência  de  sinais  clínicos,  eles  foram
transportados  para o  Centro  de Saúde dos  Animais  Aquáticos  (CSAq/DOL/UFRN).  Após  uma prévia
aclimatação  vinte  animais  foram  colocados  em  aquários  individuais  por  estante,  com  três  diferentes
tratamentos, Grupo A (Controle) sem antibiótico e sem desafio, Grupo B (SACD) sem antibiótico e Grupo
C (CACD) com antibiótico, ambos com desafio. Houve o monitoramento das principais variáveis físicas e
químicas da água a cada três dias,  durante 11 dias.  Foram feitas análises histopatológicas.  O grupo B,
apresentou elevado nível de lesões histopatológicas, o grupo C, mostrou tendência de redução no nível das
lesões e no grupo A não foram encontradas lesões histopatológicas. A medicação com OSAMET SHRIMP
foi eficaz no controle de bacteriose em camarões L. vannamei cultivados em laboratório.

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, Rio Grande do Norte, vibrioses, OSAMET SHRIMP
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA MEGADOSE (200000 UI) DE RETINIL PALMITATO, ADMINISTRADO
NO PÓS PARTO, SOBRE OS NÍVEIS DE IGA NO COLOSTRO DE 24 E 48 HORAS
ALUNO: ANA PAULA DIAS INOCENCIO (061.019.114-46)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25)
CO-AUTOR: ANA CAROLINE PEREZ MEDEIROS (009.847.574-65)
CO-AUTOR: LAHYANA RAFAELLA DE FREITAS CUNHA (052.063.354-79)

Resumo:

        A vitamina A é um micronutriente fundamental para o crescimento, diferenciação e integridade do
tecido epitelial, essencial nos períodos de gravidez, lactação e primeira infância. Alguns estudos mostram
que essa vitamina pode estar ligada à resposta imunológica, sendo causa de maior mortalidade por doenças
infecciosas na primeira infância. O leite humano é rico em imunoglobulinas. A imunoglobulina A (IgA)
tem como principal função biológica, a proteção contra microrganismos invasores como vírus e bactérias
que danificam as superfícies epiteliais.O objetivo desse trabalho foi analisar  os níveis de retinol e sua
influência  sobre  os  níveis  de  IgA no  colostro  de  0,  24  e  48  horas.  Nessa  etapa  do  estudo  foram
padronizados apenas o grupo controle em relação à concentração de retinol do colostro. Foram obtidas 17
amostras  de  leite  colostro  com  aproximadamente  2,0  ml,  de  parturientes  voluntárias  atendidas  na
Maternidade  Escola  Januário  Cicco  (Natal-RN).  O  retinol  foi  extraído  segundo  Giuliano  et  al  (1992)
adaptado  e quantificado  através  da  Cromatografia  Líquida de  Alta  Eficiência.A IgA será dosada pelo
método turbidimétrico (In Vitro Diagnostica).Em relação ao retinol, os valores foram 67,61 ± 62,01, 140,38
±  80,47,  156,26 ±  79,96 para os  leites  0,  24 e 48 horas,  respectivamente,  sendo  encontrada diferença
estatisticamente significativa na comparação entre os leites 0 e 24hs e 0 e 48hs.O estado nutricional em
vitamina A das lactantes nos colostros 0, 24 e 48 horas está adequado.

Palavras chave: Retinol, Imunoglobulina A, Colostro.
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TÍTULO: PROSPECÇÃO DE BIOPOLIMEROS SULFATADOS DE ALGAS MARINHAS COM
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ALUNO: DAYANNE LOPES GOMES (065.046.384-62)
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49)
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CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46)
CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (021.340.034-05)

Resumo:

        Polissacarídeos  de algas  marinhas  têm demonstrado  diversos  tipos  de atividades  biológicas,  uma
dessas atividades, a anticoagulante, tem despertado grande interesse nas ciências médicas. A heparina é
atualmente  um  dos  principais  fármacos  utilizados  como  anticoagulante  em  doenças  cardiovasculares,
entretanto, esse polissacarídeo pode provocar várias reações adversas. Por isso, o objetivo deste trabalho
foi  procurar  polissacarídeos  com  atividade  anticoagulante  de  outras  fontes.  Assim,  extratos  ricos  em
polissacarídeos sulfatados de 10 espécies de algas marinhas foram extraídos e caracterizados quanto  à
atividade  anticoagulante.  Dosagem  de  polissacarídeos  totais  indicou  que  os  extratos  apresentaram
quantidade diferente desse polímero,  os teores variaram entre 15,6 a 54,7%. Por  outro  lado, o  teor  de
sulfatado  se  manteve  semelhante  para  todos  os  extratos,  em  torno  de  12,86%.  Detectou-se  baixa
contaminação protéica. Apenas os extratos das algas Spatoglossum schroederi e Sargassum filipendula não
apresentaram atividade anticoagulante em teste de APTT. O extrato da alga Dictyota cervicornis foi o mais
potente anticoagulante,  então  ele foi fracionado com acetona em seis frações,  destas as frações F0,3v,
F0,5v, F0,7v e F1,0v dobraram o tempo de coagulação numa concentração apenas 1,2 vezes menor do que
a heparina. Os dados indicam que os polissacarídeos de D. cervicornis apresentam um grande potencial
como anticoagulantes.

Palavras chave: Algas marinhas, polissacarídeos, atividade anticoagulante
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TÍTULO: ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS DA HEPARINA CÚPRICA E SEU EFEITO NA
PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS TUMORAIS HUMANAS.
ALUNO: DEBORAH RAMOS CARDOSO BANDEIRA (014.500.604-20)
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20)
CO-AUTOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE SOUZA (829.103.834-15)
CO-AUTOR: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (069.498.214-84)
CO-AUTOR: MARCELO ANDRADE DE LIMA (048.693.954-52)

Resumo:

        Os  glicosaminoglicanos  (GAGs)  são  polissacarídeos  lineares,  aniônicos,  que  estão  amplamente
distribuídos na natureza. Dentre os GAGs, destaca-se a heparina, droga anticoagulante usada no tratamento
de doenças tromboembólicas.  Apesar  do  potencial terapêutico,  o  uso  da heparina é limitado  devido  a
complicações hemorrágicas. Por esta razão, busca-se por derivados de heparina, com ações farmacológicas
semelhantes, mas com efeitos colaterais reduzidos. Heparinas de baixo peso molecular (HBPM), vêm sendo
empregadas como uma alternativa por apresentarem maior biodisponibilidade e menor risco hemorrágico.
No presente trabalho foram caracterizadas as alterações estruturais sofridas pela molécula de HBPM em
decorrência da interação com íons de Cu2+, bem como analisada a participação do complexo HBPM-Cu2+
na modulação da proliferação de células tumorais humanas (HeLa). As alterações estruturais do complexo
HBPM-Cu2+ foram avaliadas por Espectroscopias de Ressonância Magnética Nuclear e Infra Vermelho. Os
resultados  mostraram  que  a  principal  modificação  estrutural  ocorreu  nas  unidades  dissacarídicas
trissulfatadas presentes na HBPM-Cu2+, e que este complexo exibiu um efeito proliferativo de forma dose
dependente.  O  conhecimento  molecular  dessas  interações  poderá conduzir  a um maior  esclarecimento
sobre os processos fisiopatológicos,  nos quais a heparina está envolvida,  bem como contribuir  para o
desenvolvimento de novos agentes terapêuticos.

Palavras chave: HBPM.Cobre(II).RMN.FT-IR.Proliferação celular.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0387
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SANIDADE DA TILÁPIA-DO-NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS),
CULTIVADA EM VIVEIROS ESCAVADOS NA REGIÃO DO MATO GRANDE (RN).
ALUNO: TIAGO PEREIRA (037.785.086-10)
ORIENTADOR: PEDRO CARLOS CUNHA MARTINS (461.256.393-04)
CO-AUTOR: ANA RITA TEIXEIRA FERNANDES (066.209.844-79)
CO-AUTOR: ERIC FERREIRA DA SILVA (090.240.334-62)
CO-AUTOR: NOELIA RODRIGUES DE ALMEIDA (051.702.364-41)

Resumo:

        A piscicultura no Rio Grande do Norte devido ao seu crescimento está ocupando mais espaço na
economia rural do Estado. Nessa atividade o cultivo da tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) é hoje uma
fonte de renda para famílias de assentamentos rurais. Contudo, apesar de ser um segmento promissor é
preciso considerar as questões sanitárias, pois temos como exemplo a carcinicultura que enfrentou grandes
problemas de sanidade no Estado. Desta forma, o presente trabalho pretendeu avaliar a sanidade da tilápia-
do-nilo, cultivada em viveiros escavados na região do Mato Grande-RN, através de análise a fresco. Os
peixes  foram  coletados  mensalmente  em  três  viveiros  do  grupo  de  produtores  de  peixe  de  Aracati,
município de Touros, entre os meses de abril a junho de 2009. Foram capturados cinco exemplares por
coleta e as análises foram feitas no próprio local. Após uma avaliação das alterações de comportamento
nos viveiros,  os peixes foram capturados com tarrafa sendo feita a biometria e a pesagem. Através da
abertura da cavidade visceral seguiu-se a análise dos órgãos internos que individualizados em placa de
petri com soro fisiológico foram avaliados. O conteúdo dos órgãos foi analisado ao microscópio em placa
de petri e as paredes observadas entre lâmina e lamínula. Os animais avaliados foram considerados sadios,
com isso pode-se constatar que o cultivo apresentou aspectos sanitários adequados.

Palavras chave: Analise, sanidade, tilápia-do-nilo
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TÍTULO: ESTUDO DA ESTABILIDADE DE EMULSÕES À BASE DE ÓLEO DE GERGELIM.
ALUNO: KAREN CYBELLE DE HOLANDA SILVA (061.039.724-93)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: FRANCISCO ALEXANDRINO JÚNIOR (043.682.014-50)
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70)
CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52)

Resumo:

        Dependendo  da  composição,  uma  mistura  de  tensoativo,  óleo  e  água  podem  formar  agregados
supramoleculares com estruturas diferentes que influenciam significativamente na liberação dos fármacos.
O objetivo deste trabalho foi demonstrar uma sequência sistemática para caracterização de emulsões, com
o intuito  de avaliar  de maneira eficiente a estabilidade e as propriedades desses sistemas.  Para isso,  7
emulsões,  contendo  o  óleo  de  gergelim  como  fase  oleosa,  o  Tween  20  e  o  Span  80 como  sistema
tensoativo, e a água destilada como fase aquosa, foram estudados. As emulsões variaram em relação à
concentração dos seus constituintes e ao valor de equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL). Foram executadas
análise visual, pH, condutividade, ciclo gelo/degelo, centrifugação, tamanho de gotícula, espalhabilidade e
microscopia.  O  pH das  formulações  permaneceu  em  torno  de  4,87±0,47,  e  a  condutividade  entre
41,90±5,24 µS/cm. A análise visual, ciclo gelo/degelo e centrifugação mostraram que as formulações mais
estáveis foram as com o maior valor de EHL. A concentração dos constituintes diminuiu a viscosidade e
aumentou  a espalhabilidade das formulações de menor valor  de EHL. Pôde-se observar  que pequenas
variações  na  proporção  dos  constituintes  das  formulações  provocaram  mudanças  significativas  nas
características  das  emulsões,  justificando  com  isso  a  importância  de  um  protocolo  de  caracterização
sistemática bem delineado como o que foi apresentado neste trabalho.

Palavras chave: Óleo de gergelim, Emulsão, Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo (EHL)

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0391
TÍTULO: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE LEITE BOVINO DE ANIMAIS COM MASTITE
SUBCLÍNICA OBTIDO EM PROPRIEDADES DA GRANDE NATAL.
ALUNO: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94)
ORIENTADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAM DA FONSECA (059.028.273-53)
CO-AUTOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (407.136.364-91)
CO-AUTOR: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01)

Resumo:

        Objetivou-se  com  este  trabalho  avaliar  a  qualidade  do  leite  cru  refrigerado,  oriundo  de  três
propriedades  fornecedoras  do  laticínio  Chaparral,  através  de  análises  microbiológicas  e  contagem  de
células  Somáticas  (CCS).  As análises  foram efetuadas em um total de 13 amostras,  sendo  utilizado  o
método Petrifilm para a microbiologia e um contador digital de células somáticas para a CCS. A média
geral da contagem total de bactérias variou entre 73.000l e 220.000 UFC/ml. A média geral da contagem de
coliformes  totais  variou  entre 6.400 e 17.000 NMP/ml.  Foi observada a  presença de E.  coli  em duas
propriedades. A média geral da contagem de células somáticas variou entre 390.133 e 901.556 CS/ml. As
análises de todas as amostras referentes à contagem total de bactérias e a contagem de células somáticas
encontram-se dentro das especificações determinadas pela legislação sanitária vigente. Apesar de não haver
legislação específica para contagem de coliformes, as análises de todas as amostras encontram-se acima do
que alguns autores consideram como indício de contaminação.

Palavras chave: CCS; leite; microbiologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0394
TÍTULO: EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ALUNO: JOAQUIM MAFALDO DE OLIVEIRA NETO (052.361.654-66)
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (230.421.094-53)

Resumo:

        Este trabalho  teve como objetivo,  discutir  a sistematização  dos conteúdos da Educação  Física na
Educação Básica, tendo-se como foco investigativo a aplicabilidade das manifestações do acervo da cultura
de movimento em diferentes níveis de ensino; realizou-se levantamento de artigos,  dissertações e teses
sobre educação física escolar produzida entre os anos de 2002 a 2008. Para esse período, encontramos 136
dissertações e 03 teses no Banco de teses do Capes, 38 artigos nas revistas do colégio brasileiro de ciências
do  esporte,  artigos nos anais  dos Congressos  Brasileiros  de Ciências  do  Esporte (CONBRACE),  mais
produções bibliográficas, cujos, a idéia central trata da Educação Física Escolar. Realizamos sistematização
de dois conteúdos da Educação Física Escolar: Ginástica e Jogo (xadrez). A partir do proposto, concluímos
que a Educação Física precisa ser trabalhada de forma sistematizada nas escolas, beneficiando o processo
de ensino-aprendizagem, e tornando o educando mais apto em relação aos conteúdos da disciplina. Dessa
forma, cabe aos docentes da área a iniciativa de refletir sobre os conteúdos e planejar as vivências para os
discentes de modo adequado ao contexto.

Palavras chave: Educação Física Escolar; Sistematização; Cultura de movimento.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0395
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL ATRAVÉS DO TESTE DA CAMINHADA
DOS SEIS MINUTOS EM OBESOS GRAUS III E IV
ALUNO: LAIZE PESSOA LEITE DE BRITTO CASTRO (009.867.934-18)
ORIENTADOR: SELMA SOUSA BRUNO (444.560.424-00)

Resumo:

        Os autores constatam grande índice de sedentarismo e um desempenho físico inferior em obesos.
Entretanto,  pesquisam  não  avaliam  se  este  má  desempenho  é  influenciado  pelos  diferentes  graus  de
obesidade, pela distribuição de gordura corporal ou até mesmo pelo sexo. Assim sendo, são necessários
estudos avaliando se o desempenho cardiovascular  dos obesos, possíveis fatores limitantes e o  tipo de
distribuição de gordura e o grau da obesidade interferem no TC6M. Objetivo: Identificar a variação da FC,
FR, SpO2, PA; identificar sintomatologia; avaliar sensação de dispnéia e fadiga. Materiais e Métodos: 22
indivíduos e a coleta a partir da ficha de avaliação e o exame físico através do TC6M. Estatística: Foram
tabelados  e  definidos  descritivamente  em média,  desvio  padrão  e  percentuais.  Como  o  estudo  ainda
continua  foram  apresentados  apenas  os  dados  descritivos.  Resultados:  Amostra  predominantemente
feminina(72,7%),  casada(45,45%),  IMC grau  IV(77,27%),  gordura  corporal  periférica  (54,54%),  HAS
(63,63%), distúrbio vasculares (63,63%), FC e FR maiores no 5’, SpO2 menor no 2’, a maior Psistólica
ocorreu no final e a Pdiastólica no início, dispnéia e fadiga foram maiores no final do teste. Adotaram uma
velocidade  média  de  1,15m/s+0,11 e  caminharam uma média  de  417m+40,26.  Conclusão:  Os  obesos
apresentaram patologias associadas. As variáveis cardiorespiratórias, dispnéia e fadiga foram maiores no
final do teste, porém após dois min. do término eles conseguiam obter os valores do início.

Palavras chave: Obesidade
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TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DA SOMATOTIPIA DE ATLETAS DE ALTO
RENDIMENTO DO JIU-JITSU BRASILEIRO MASCULINO ADULTO
ALUNO: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (065.957.144-77)
ORIENTADOR: PAULO MOREIRA SILVA DANTAS (885.168.577-00)
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CO-AUTOR: PABLO YURI LEMOS ARAGAO (069.562.744-93)

Resumo:

        O  somatotipo  é utilizado  como potente ferramenta de identificação  do  tipo  físico  para diferentes
modalidades no esporte,  onde o presente trabalho tenta centrar-se na comparação da somatotipia entre
lutadores de Jiu-Jitsu de alto rendimento (N = 13), divididos nas categorias pesadíssimo (PS) n = 5, pesado
(P) n = 4 e meio-pesado (MP) n = 4. Utilizou-se o protocolo de somatotipia de Heath & Carter, além da
distância de dispersão entre os somatótipos (DDS), distância espacial entre os somatótipos (DES), índice de
dispersão  dos  somatótipos  (IDS)  e  índice  de  dispersão  espacial  entre  os  somatótipos  (IDES).  O
estadiômetro, paquímetro e a fita métrica foram da marca Sanny e a balança Techline 180CI. Empregou-se
a  análise  estatística  descritiva  para  a  caracterização  dos  subgrupos  amostrais  e  inferencial,  através  da
comparação do DDS e DES. Nos resultados, verificamos que houve diferença somente entre as categorias
PS e P, com DDS = 2,03. Quanto às dispersões bi e tridimensionais: IDS (PSxP) = 0,23, IDS (PSxMP) =
0,06 e IDS (PxMP) = 0,25; IDES (PSxP) = 0,10, IDES (PSxMP) = 0,03 e IDES (PxMP) = 0,12. Assim, as
inferências demonstram que existe uma proximidade quanto ao tipo físico entre os sujeitos, independente
da categoria, onde a classificação somatotípica foi a mesma: meso-endomorfia. Tais observações indicam
que os atletas de alto rendimento investigados podem ser indicados pela somatotipia, sendo esta variável
potente na indicação do tipo físico ideal para os diferentes esportes.

Palavras chave: Somatotipo, alto rendimento, jiu-jitsu.
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TÍTULO: CONTROLE DE QUALIDADE DE FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS EM
FARMÁCIAS COMERCIAIS DE NATAL.
ALUNO: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05)
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CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18)

Resumo:

        O controle de qualidade de medicamentos é de significativa importância para se ter qualidade, eficácia
e segurança de um medicamento.  Devido  a isso,  foram realizados testes de controle de qualidade em
formas farmacêuticas sólidas, comprimido de carbonato de cálcio, adquiridos em farmácias comerciais do
município de Natal-RN. Foram adquiridas quatro amostras (A, B, C e D) distintas de carbonato de cálcio
(500 mg) ,as quais foram submetidas aos seguintes testes: identificação, peso médio, friabilidade, dureza,
dissolução,  e  doseamento.  Frente  à  submissão  das  amostras  a  esses  testes,  foi  observado  que  os
comprimidos apresentaram algumas características, a serem consideradas: uma eficácia na uniformidade
com relação ao peso, uma friabilidade em torno de 0 e 1 %,uma dureza dentro do limite estabelecido(acima
de 3kgf),uma desintegração rápida (antes de 30min),uma dissolução em torno de 9 e 11%,considerada
satisfatória,devido  a  alguns  comprimidos  serem  revestidos.  Todos  esses  testes  têm  a  finalidade  de
comprovar a qualidade das formas farmacêuticas sólidas, e isso foi evidenciado nas análises das amostras
adquiridas.

Palavras chave: Controle de qualidade,carbonato de cálcio,dissolução.
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ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
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CO-AUTOR: FRANCISCO HUMBERTO XAVIER JUNIOR (061.096.714-28)
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70)

Resumo:

        Uma mistura de água e  óleo,  junto  com tensoativos  e/ou  co-tensoativos,  pode produzir  diversos
sistemas,  entre  eles  emulsões,  que  são  sistemas  líquidos  termodinamicamente  instáveis  formados  por
gotículas microscópicas dispersas em outro líquido. O objetivo deste trabalho foi determinar regiões de
emulsões  à  base  de  óleo  de  copaíba  (OC),  através  da  construção  de  diagramas  de  fases
pseudoternário(DF),  a  fim  de  potencializar  o  efeito  antiinflamatório  deste  óleo.  Os  diagramas  foram
confeccionados a 25°C pelo método de titulação com água das misturas do OC e sistema tensoativo Tween
20/ Phospholipon 100H(Tmix). Quatro DFs foram preparados nas proporções de 3:7, 4:6, 5:5 e 9:1 de
Tmix, seguido da adição do OC em razões crescentes de 1:9 a 9:1. Após 24h, as amostras foram avaliadas a
olho  nu  e  através  da  microscopia  de  luz polarizada,  sendo  caracterizadas  como  microemulsões(ME),
emulsões ou separação de fases. Em apenas um DF foi encontrado uma região de 6%, aproximadamente,
com aspecto translúcido caracterizado como ME, por outro lado, em todos DFs houve uma prevalência de
regiões  de  emulsões,  com  aspecto  branco-leitoso.  Em  conclusão,  observa-se  que  os  DFs  facilitam  a
obtenção das proporções dos componentes de um sistema trifásico, de forma rápida e prática. Além disso,
vários sistemas terapêuticos podem ser encontrados em determinadas regiões dos DFs, sendo as emulsões
viáveis  por,  provavelmente,  potencializar  o  efeito  farmacológico  dos óleos  e serem bem aceitos  pelos
pacientes.
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Resumo:

        Introdução: O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial, a Organização
Mundial de Saúde prevê que em 2025 existirão 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Assim, é
fundamental o planejamento assistencial adequado ao idoso. Compreender seu contexto familiar implica na
compreensão  das questões que envolvem a formação e a dinâmica de funcionamento das famílias em
geral. Objetivo: Investigar a influência da dinâmica familiar na qualidade de vida de idosos dependentes.
Metodologia: Estudo exploratório descritivo de abordagem quantitativa com amostra de 27 idosos de um
Grupo de Convivência no município de Jequié/BA. O instrumento de coleta de dados constou de questões
sócio-demográficas  e  clínicas,  Apgar  de  Família  e  WHOQOL-OLD.  Os  dados  foram  analisados  no
Programa Estatístico SPSS versão 13.0. Resultados: A média de idade foi de 70,78 anos, mínima de 62 e
máxima de 80 anos. 66,7% possuíam renda de até um salário mínimo, 29,6% entre 1 a 3, e 3,7% de 4 a 6
salários.  A respeito  da  dinâmica  familiar,  85,19%  dos  idosos  apresentaram  uma  boa  funcionalidade
familiar. A Correlação de Sperman mostrou significância entre dinâmica familiar e qualidade de vida nas
facetas,  atividades  presentes,  passadas  e  futuras  (p  0,001)  e  intimidade (p  0,003).  Conclusão: Dada à
importância da família como  órgão  de apoio  e saúde,  a impossibilidade do  idoso  poder  dispor  deste
recurso poderá levá-lo a situações de morbidade significativa, seja sob o prisma físico, psíquico ou social.

Palavras chave: Enfermagem, idoso, qualidade de vida, Programa Saúde da Família
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TÍTULO: HISTÓRIA DAS IDÉIAS SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UFRN: A CONSTRUÇÃO DE UM
ARQUIVO
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ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (522.718.114-49)

Resumo:

        Nossa pesquisa busca compreender a história das idéias sobre Educação Física na UFRN, por meio da
organização e análise de documentos institucionais. A história das ideias é um recurso epistemológico que
optamos para tentarmos compreender as continuidades e as rupturas da história da Educação Física na
UFRN desde sua criação em 1974 até 2008. Para a produção dos dados de pesquisa será utilizada a história
oral, com vistas a recuperar informações a respeito da criação do curso de Educação Física da UFRN. A
escolha dos atores sociais da pesquisa não segue uma amostragem probabilística, assim serão realizadas
entrevistas com professores que participaram da criação do curso de EF na UFRN, além de consulta a
documentos e fotografias da época. A entrevista será temática, voltada para aspectos da criação do curso,
formação do corpo docente, perfil dos alunos, o contexto social da época, a visão de educação física, as
mudanças,  as  experiências  mais  significativas  do  ponto  de vista do  entrevistado.  Para essa técnica de
pesquisa  a  memória  é  compreendida  não  como  um  reservatório  passivo  de  dados,  mas  refere-se  à
subjetividade e as compreensões sob determinado acontecimento que mudam ou permanecem ao longo do
tempo.

Palavras chave: educação física, memória, epistemologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0415
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE PORTADORES DE HIV
ALUNO: LIVIA SEMELE CAMARA BALDUINO (060.368.864-03)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)
CO-AUTOR: DANIELE VIEIRA (008.008.974-71)
CO-AUTOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: há uma necessidade de aprimoramento da vigilância epidemiológica e seus sistemas
de informação, para produção de conhecimento que subsidie o planejamento e as ações programáticas na
área de atuação  de HIV/AIDS.  OBJETIVO: avaliar  a atenção  à saúde de portadores de HIV/AIDS no
Centro  de Referência para o  tratamento da Aids em Natal/RN por  profissionais e usuários do serviço.
METODOLOGIA:  estudo  comparativo  avaliativo  com  abordagem  quantitativa  no  Hospital  Giselda
Trigueiro,  Natal  –  RN,  formado  por  profissionais  envolvidos  com  o  atendimento  dessa  clientela  e
portadores de HIV. Coleta de dados realizada através de um roteiro de entrevista estruturada. Os dados
quantitativos  estão  sendo  analisados  através  da  estatística  descritiva.  RESULTADOS:  com  os  dados
coletados e processados até o momento, viu-se que a maioria dos portadores pesquisados era do sexo
masculino,  proveniente  de  Natal,  parda,  católica,  entre  31  a  40  anos,  solteiro.  A  renda  familiar
predominante foi de 1 a 2 SM (35,5%). O tempo de utilização do serviço predominante foi de 1 a 4 anos
(40,6%). A maioria dos pesquisados descobriu ser portador do HIV dos 26 aos 35 anos (40,3%), com
comportamentos heterossexuais (60,4%) e não sabiam de quem contraiu a doença (51,8%). CONCLUSÃO:
após  análise  completa  da  pesquisa,  pretendemos  apontar  indicadores  de  avaliação  da  qualidade  da
assistência aos portadores de HIV que precisam ser aprimorados no Centro de referência para o tratamento
da Aids do SUS em Natal/RN.

Palavras chave: HIV; Avaliação da assistência

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0421
TÍTULO: FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM ESCOLARES DO SEXO MASCULINO DA REDE
PÚBLICA E PRIVADA DA CIDADE DO NATAL-RN
ALUNO: CLEIDSON ALEX CAMPELO ARAUJO (052.425.984-41)
ORIENTADOR: ROMILSON DE LIMA NUNES (143.854.734-04)
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00)
CO-AUTOR: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13)
CO-AUTOR: RADAMES MACIEL VITOR MEDEIROS (065.957.144-77)

Resumo:

        O estudo  tem como objetivo  analisar  as diferenças da força de preensão  manual entre alunos de
escolas pública e privada da cidade do Natal. Mais especificamente investigou-se: a) as diferenças entre o
IMC dos  alunos; b)  a  média  de  força  dos  adolescentes  da  escola  pública  e  da  privada; c)  o  perfil
antropométrico dos escolares. Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal com uma amostra de
40 escolares do sexo masculino entre 13 e 17 anos, sendo uma metade pertencente à rede pública e a outra
à rede privada de ensino. Verificou-se que os escolares da rede pública apresentaram IMC superior, porém
sem diferença significativa. Com relação à força de preensão os estudantes da escola pública apresentaram
maior  força  na  mão  esquerda,  contudo,  na  média  final  a  diferença  não  foi  significativa,  já  que  os
estudantes  da escola privada apresentaram maior  força na mão  direita,  o  que,  de certa forma,  veio  a
“anular” a diferença. Desta forma, conclui-se que não houve diferença significativa no nível de força de
preensão manual entre estudantes da escola pública e da escola privada.

Palavras chave: Força de preensão, Escolares, Adolescentes.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0422
TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO DE TZDS NA DIFERENCIAÇÃO OSTEBLÁSTICA DE CÉLULAS-
TRONCO MESENQUIMAIS
ALUNO: ANA PAULA COSTA DE PONTES (064.067.014-88)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68)

Resumo:

        Fármacos da classe das Tiazolidinedionas (TZDs) são utilizados no tratamento de Diabetes do tipo II.
Ao  contrário  de  alguns  fármacos  utilizados  para  tratar  à  Diabetes,  a  principal  força  das  TZDs  como
tratamento, não reside na sua capacidade de impulsionar a produção de insulina ou glicose em niveis mais
baixos, mas sim, afetar as células beta do pâncreas. O trabalho teve como objetivo testar três novas TZDs
que foram modificadas e ainda não estão disponíveis no mercado a fim de se saber o possível efeito desses
fármacos  na  diferenciação  osteoblástica  de  células-tronco  mesenquimais  humanas.  Primeiramente  as
células foram tratadas com as TZDs nas concentrações de 10-5M, 5x10-5M e 10-6M, sendo o meio trocado
a cada três dias num período total de 21 dias. Após este período as células foram coradas com o vermelho
de alizarina que é um derivado  de antraquinona,  muito  usado  para identificar  depósitos de cálcio  em
secções de tecido. Os depósitos de cálcio formam um complexo com a alizarina, tornando-se birefringentes
e de coloração laranja/vermelha. Os resultados evidenciaram que mesmo com modificações, TZDs não
induzem diferenciação  osteoblástica em células-tronco  mesenquimais,  já  que as  células  submetidas  ao
tratamento não coraram com o vermelho de alizarina.

Palavras chave: Diferenciação, PPAR-y, Tiazolidinedionas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0424
TÍTULO: ESTABILIDADE DA AMPICILINA EM PH ÁCIDO APÓS ENCAPSULAMENTO EM
MICROESFERA DE QUITOSANA
ALUNO: JANAINA DA SILVA GOES (065.209.894-01)
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (602.539.914-04)
CO-AUTOR: GABRIEL AZEVEDO DE BRITO DAMASCENO (051.912.984-97)
CO-AUTOR: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (012.955.474-06)

Resumo:

        A ampicilina é um antibiótico de amplo espectro e ativa contra bactérias gram-negativas. A hidrólise
ácida é capaz de modificar a estrutura da ampicilina gerando diversos produtos de degradação, incapazes
de promover atividade antibacteriana. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da quitosana no
processo de degradação da ampicilina em meio ácido, em dispersões de micropartículas. A influência de
quitosana foi verificada nas proporções de ampicilina:quitosana de 1:1,  1:2 e 2:1.  As dispersões foram
submetidas  às  condições  ambientes,  estufa  (50°C)  e  refrigeração,  analisadas  através  de  Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência.  Para tanto, foi realizada uma otimização do método, variando a razão entre
Metanol:Água para a composição  da fase móvel,  sendo  a proporção  de 30:70 considerada ideal  para
determinação concomitante da ampicilina e o principal produto de degradação. As amostras armazenadas a
50°C apresentaram um decréscimo significativo no teor de ampicilina em todas as dispersões. Nas amostras
armazenadas à temperatura ambiente, a maior concentração de fármaco em 48 horas foi da formulação 1:2
(ampicilina:quitosana).  As amostras  submetidas  à refrigeração  exibiram uma degradação  mais  lenta.  A
formulação  2:1 apresentou  maior  degradação  entre as  amostras  que contêm quitosana.  Com base nos
resultados, conclui-se que a temperatura é um fator importante na degradação do fármaco e que quanto
maior a concentração da quitosana, menor a degradação da ampicilina.

Palavras chave: Ampicilina; Quitosana; CLAE; Microencapsulação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0426
TÍTULO: MOSQUITOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ NO RIO GRANDE DO NORTE:
HAEMAGOGUS E AEDES AEGYPTI EM ÁREA DE CAATINGA PRESERVADA
ALUNO: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34)
CO-AUTOR: KATRINE BEZERRA CAVALCANTI (047.542.864-13)
CO-AUTOR: THIAGO BRUNO DE ARAUJO (077.625.494-47)
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69)

Resumo:

        O conhecimento atual acerca de insetos transmissores de doenças em ambiente silvestre do Bioma
Caatinga revela a raridade de registros de ocorrência de espécies, em especial, os culicídeos de importância
médica.  Este estudo  teve como objetivo  identificar  espécies de culicídeos em uma área preservada de
Caatinga e as possíveis associações destes com fatores abióticos. A Estação Ecológica do Seridó possui
uma vegetação do tipo hiperxerófila arbóreo-arbustiva com o clima semi-árido quente e seco. Os insetos
foram capturados com capturador de sucção, ao tentarem picar  humanos,  em dois meses chuvosos de
2009,  em  horários  crepuscular,  diurno  e  noturno.  O  material  coletado  foi  levado  ao  Laboratório  de
Entomologia  para  identificação.  Foram  capturados  403  culicídeos  dos  gêneros  Aedes,  Haemagogus,
Psorophora, Ochlerotatus, Culex, Mansonia e Anopheles, sendo 93 pela manhã, 119 à tarde e 181 à noite.
Um exemplar de Aedes aegypti foi capturado a aproximadamente 120m de uma residência e 25 insetos
identificados como Haemagogus cf. anastasionis, capturados apenas em horários vespertinos. É importante
ressaltar a ocorrência de Aedes aegypti em ambiente silvestre, já que é adaptado a áreas urbanas, com alto
grau de antropofilia, e o registro de Hg. cf. anastasionis, já que pertence a um grupo de espécies potenciais
para o vírus amarílico. O conhecimento das espécies de culicídeos poderá contribuir  para uma melhor
compreensão da distribuição e o risco de surgimento de algumas doenças no RN.

Palavras chave: Biodiversidade, Culicídeos, Caatinga

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0433
TÍTULO: AVALIAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL DA CEREUS JAMACARU EM RATOS
ALUNO: FERNANDO MARLISSON DE QUEIROZ (055.956.384-19)
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (030.650.396-48)
CO-AUTOR: DEBORAH MUNIQUE NOGUEIRA DE SOUSA (061.331.234-19)
CO-AUTOR: PAULO RICARDO SILVA PEREIRA (076.112.524-88)
CO-AUTOR: RAFAELLA NAYARA ANDRADE MARINHO (061.202.444-09)

Resumo:

        O  cacto  Cereus  jamacaru  Mill.  (Cactaceae)  é  uma  espécie  típica  da  vegetação  da  caatinga  e  é
comumente empregada como fonte de alimento  para animais de criação  e na medicina popular  como
diurético e para problemas renais. O presente trabalho tem como proposta promover o uso mais seguro e
racional dessa planta como droga pela população ou como fonte de alimentos para animais de criação.
Cladódios do C. jamacaru foram coletados em campo na cidade do Natal-RN. Após secagem, o material
vegetal foi macerado em etanol e concentrado em rotaevaporador, obtendo um extrato bruto, o qual foi
administrado  aos animais por  gavage.  Foram empregados ratos  Wistar  adultos e avaliada a toxicidade
através de alterações no peso corporal, ganho de peso corporal, a ingestão hídrica e consumo de ração dos
animais, além de estudos bioquímicos e histopatológicos. Alterações no comportamento foram analisadas
através do campo-aberto e labirinto em cruz elevado. Nossos resultados sugerem que nas doses utilizadas
(28, 42 e 56 mg/kg/dia), o extrato etanólico de C. jamacaru não promove alterações no comportamento e
houveram poucas alterações na avaliação da toxicidade,  como discreta tumefação nas células tubulares
renal nas fêmeas tratadas com a maior dose. É possível que uma exposição prolongada a esta dose ou
exposição a uma dose elevada possa provocar lesão renal.  Mais estudos estão sendo desenvolvidos em
nosso laboratório com doses elevadas do extrato etanólico, para complementar esses resultados.

Palavras chave: Toxicidade, neurocomportamento, Cereus jamacaru, ratos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0436
TÍTULO: PROSPECÇÃO DE NOVOS GENES COM POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO
ALUNO: LARISSA AZEVEDO DE MEDEIROS (070.249.154-39)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50)
CO-AUTOR: DELANNE CRISTINA SOUZA DE SENA (009.054.174-02)
CO-AUTOR: RITA DE CASSIA BARRETO DA SILVA (034.456.554-80)

Resumo:

        Os microorganismos são  responsáveis pela produção de moléculas de importância ecológica e de
interesse biotecnológico, como antibióticos, antitumorais, imunossupressores e outros. Apesar da grande
biodiversidade, apenas 1% das espécies microbianas é cultivada a partir de técnicas convencionais, desta
forma, a metagenômica é a principal ferramenta de acesso ao potencial biotecnológico destes organismos.
O objetivo deste trabalho foi aplicar ensaios de seleção funcional em bibliotecas metagenômicas, visando
identificar genes envolvidos com: a resistência ao agente alquilante MMS (Metil Metano sulfonato) e ao
metal pesado CuSO4, ambos capazes de gerar danos ao DNA por interromper a replicação e gerar radicais
livres,  respectivamente; e,  genes  envolvidos  na  hidrólise  da  lactose,  dissacarídeo  abundante  no  leite,
relacionado a problemas intestinais como a intolerância e hipolactasia. Neste estudo, as bibliotecas foram
submetidas à seleção funcional a partir da sua replicação em meios seletivos suplementados com MMS,
CuSO4 ou lactose. Através destes testes foram detectados clones capazes de hidrolisar a lactose e resistir a
concentrações mínimas inibitórias de cobre. A análise das seqüências geradas através do programa BlastX,
indicou  similaridade  a  peptidase  e  proteínas  hipotéticas,  podendo  se  tratar  de  novos  genes.  Testes
específicos para confirmação de suas atividades estão sendo realizados e, se confirmados, poderão servir
de ferramentas para futura aplicação biotecnológica.

Palavras chave: Metagenoma, Cobre, Lactose, MMS

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0438
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PIRANHAS-AÇU/RN SEGUNDO O
ÍNDICE BIÓTICO BMWP’
ALUNO: ISABEL MEDEIROS DOS SANTOS (009.783.364-96)
ORIENTADOR: HERBERT TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (243.222.534-15)
CO-AUTOR: BIANCA MAIRA DE PAIVA OTTONI (049.860.334-25)
CO-AUTOR: GUIDO DE GREGORIO GRIMALDI (009.077.374-80)
CO-AUTOR: LEANDRO MOURA DE FREITAS (061.511.294-31)

Resumo:

        A técnica de biomonitoramento possui como uma de suas vertentes o uso de índices baseados nas
características da comunidade.  Poucos são  os trabalhos realizados no  nordeste do  país,  e os primeiros
utilizando esta técnica para corpos hídricos estiveram restritos às regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Este trabalho objetivou a avaliação da qualidade da água do rio Piranhas-Açu/RN utilizando a comunidade
de  macroinvertebrados  bentônicos  através  da  aplicação  do  índice  biótico  BMWP’.  As  amostragens
quinzenais foram realizadas em quatro pontos do rio Piranhas-Açu/RN, nas proximidades das cidades de
Açu, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues e Pendências, no período de seca do ano 2006, utilizando o método de
coleta  direta  através  de  peneira  tipo  D-frame tip  net.  Os  resultados  classificaram os  pontos  como  de
qualidade  duvidosa  a  aceitável,  sendo  possível  inferir  que  o  rio  encontra-se  com  alterações  em  sua
comunidade  biótica  e  na  sua  qualidade  de  água  quanto  à  poluição  orgânica.  Isso  ocorre  mais
destacadamente no ponto mais a montante, onde se esperava uma melhor qualidade. Comprovando essa
alteração  no  rio,  foi  encontrada  uma  predominância  de  organismos  tolerantes,  como  a  família
Chironomidae (Diptera)  e  a  espécie  de gastrópode Melanoides  tuberculata.  Assim,  urgem medidas  de
conservação  desse  corpo  hídrico,  uma  vez que  está  inserido  em  um  ecossistema  fragilizado  com  o
fenômeno da seca, sendo as águas desse rio a base da economia local.

Palavras chave: Biomonitoramento, macroinvertebrados bentônicos, rio Piranhas-Açu/RN.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0439
TÍTULO: UMA VISÃO MÉDICA: A INFLUÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO MUNICÍPIO DE
NATAL NO PERÍODO ENTRE 2004 A 2007
ALUNO: DEBORAH CACHINA DE CARVALHO (014.069.804-39)
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (242.621.534-87)
CO-AUTOR: BRUNA SOARES SERAFIM (011.731.374-24)
CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO (014.192.444-69)
CO-AUTOR: DAVI ARAGAO ALVES DA COSTA (004.759.033-58)

Resumo:

        Introdução: A ligação  entre a violência contra a mulher  e a saúde tem se tornado cada vez mais
evidente. Assim, os profissionais de saúde devem ser treinados para diferenciar simples traumas e sintomas
orgânicos de agressões biopsicossociais. No Brasil, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, possibilitando
que os  agressores  sejam presos  em flagrante,  tenham sua prisão  preventiva decretada ou,  ainda,  não
convertam suas infrações em penas alternativas. Objetivos: Analisar a influência da Lei Maria da Penha no
número  de  queixas  registradas  pelas  Delegacias  Especializadas  de  Atendimento  à  Mulher  (DEAMs).
Métodos: Verificar através de gráficos, os crimes contras as mulheres em Natal/RN, durante os anos de
2004 a 2007, registrados nas DEAMs. Resultados: Não houve diferença significativa quanto à quantidade
de Boletins de Ocorrência registrados nas DEAMs após a implementação dessa Lei, associando-a a uma
subnotificação atribuída ao medo do parceiro e à vergonha perante a sociedade. Por outro lado, aumentou
o número de inquéritos policiais instaurados. Conclusão: Os dados são insuficientes para dizer que houve
uma diminuição das agressões. Todavia com a implantação da Lei, a sociedade foi alertada para o tema. O
papel dos  trabalhadores  da saúde é  detectar  a  violência  contra  as  mulheres,  enquanto  abordadas  nos
serviços de atendimento, garantindo-as um ambiente seguro, sendo necessário capacitá-los e estabelecer
uma relação médico-paciente mais humanizada.

Palavras chave: Le Maria da Penha; profissoais da saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0440
TÍTULO: PERFIL DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA TRILHAS POTIGUARES NO
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA
ALUNO: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (014.509.164-30)
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (932.614.384-87)
CO-AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66)
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE SOUZA (065.162.794-03)

Resumo:

        Introdução: Com o aumento da expectativa de vida em perspectiva mundial e o consequente aumento
do número de idosos, há a necessidade de pesquisas que estudem esta população. Tendo em vista isso, o
objetivo do presente estudo foi traçar um perfil biopsicossocial e demográfico de um grupo de idosos do
município de Vera Cruz/RN. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado na cidade de Vera
Cruz/RN.  A amostra  foi  selecionada  de  forma  não-probabilística  e  constou  de  11 idosos  com  idade
superior  a 60 anos que participaram das atividades do  Programa Trilhas Potiguares junto  a alunos de
cursos da saúde da UFRN nos dias 14 e 15 de julho de 2009. Foi utilizado um questionário que consistia de
aspectos  sócio-demográficos,  de  saúde,  familiares  e  da  Escala  de  depressão  geriátrica  (GDS-15).
Resultados: Na amostra,  a idade variou de 60 a 88 anos,  com média de 69,63 (DP=±8,39),  63% eram
mulheres e quanto à escolaridade, 45% eram analfabetos. Observou-se que 90% não praticava atividade
física e considerava seu  estado  de saúde como satisfatório.  As patologias mais frequentes encontradas
foram HAS (54%) e Reumatismo (36%). E quanto à GDS-15, 64% não apresentou pontuação sugestiva de
depressão. Conclusão: Observou-se que o grupo estudado apresentou uma boa avaliação da saúde, porém
vemos a necessidade de um programa no município que estimule a atividade física regular dessa população
melhorando a sua qualidade de vida.

Palavras chave: Idoso, Fisioterapia, Perfil sócio demográfico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0445
TÍTULO: CUIDADOS PRESTADOS DURANTE A ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM PACIENTES
SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -NATAL/RN
ALUNO: MIRNA CRISTINA DA SILVA FREITAS (065.841.344-90)
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: o ambiente hospitalar expõe os profissionais de saúde, pacientes e visitantes a vários
riscos,  especialmente  os  biológicos,  tendo  como  conseqüências  a  aquisição  de  infecção  hospitalar.
OBJETIVOS: caracterizar  a  população  de  profissionais  que  trabalham  em  UTI  junto  ao  paciente  em
Ventilação  Mecânica  (VM); identificar  os  cuidados  prestados  durante a  aspiração  endotraqueal nesses
pacientes.  METODOLOGIA:  estudo  exploratório  descritivo  com  dados  prospectivos  e  abordagem
quantitativa realizado num Hospital de Natal. RESULTADOS: predominou a faixa etária entre 20 e 30 anos,
sexo feminino e nível médio completo, trabalhando entre 01 e 04 anos em UTI; 64,5% nunca participaram
de  atividades  educativas  sobre  prevenção  da  PAV.  Em  72,7% o  procedimento  não  foi  explicado  ao
paciente; em 68,5% as mãos não foram higienizadas antes; em 74,2% a máscara não foi usada; em 98,9% e
95,7% o  cateter  era de tamanho  adequado  e a gaze estéril; em 94,4% o  ventilador  era conectado  nos
intervalos; o ambu estava limpo em 76,1% das vezes; 98,9% das vezes o cateter foi descartado após uso; a
extensão de látex foi limpa em 86,5% das vezes; em 32,9% a FIO2 foi retornada ao valor inicial; em 71,9%
as mãos foram higienizadas após; em 70,8% realizaram anotações no prontuário. CONCLUSÕES: grande
parte dos procedimentos necessários à aspiração das secreções endotraqueais não foi cumprida conforme
recomendações do CDC e APECIH. Essas falhas levam os pacientes a correm risco de desenvolverem
PAV.

Palavras chave: Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica; Prevenção; Enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0447
TÍTULO: EFEITO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOBRE O SONO EM ADOLESCENTES NO
PRÉ-VESTIBULAR
ALUNO: FERNANDA FERNANDES KOLODIUK (071.237.884-78)
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (619.036.804-25)
CO-AUTOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (875.911.894-68)

Resumo:

        Os adolescentes sofrem um atraso nos horários de sono, e durante o pré-vestibular, fatores comuns
da idade e a demanda de disciplinas contribui para esse atraso. Entretanto o horário escolar matutino atua
na direção  contrária gerando uma perda e irregularidade nos horários de sono entre semana e fim de
semana.  Para avaliar  o  efeito  de um programa de educação sobre o sono,  80 pré-vestibulandos foram
divididos em grupos controle e experimental. Na etapa 1, o questionário “a saúde e o sono” e o diário de
sono foram aplicados para caracterizar o conhecimento e os hábitos de sono nos alunos. Durante a etapa 2,
o grupo experimental passou por um programa de educação sobre o sono e na etapa 3, os questionários
foram reaplicados. Após o programa o grupo experimental aumentou o percentual de acertos em 63% das
questões a respeito do conhecimento sobre o sono, passou a dormir mais cedo, a acordar mais tarde e
aumentou a duração do sono noturno em aproximadamente 26 min durante a semana. Nos fins de semana,
os estudantes passaram a dormir e a acordar mais cedo, mantendo a duração de sono da semana. Por outro
lado, os alunos do grupo controle não apresentaram diferenças nos hábitos de sono entre as etapas. Dessa
forma, o programa de educação sobre o sono se mostrou eficaz, aumentando o conhecimento sobre o sono
e promovendo hábitos de sono mais saudáveis. Esses conhecimentos podem ser utilizados para organizar
melhor os horários de estudo e melhorar o rendimento escolar dos adolescentes.

Palavras chave: ciclo vigília-sono, educação, pré-vestibular, adolescente.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0449
TÍTULO: COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE TÉRMITAS DA FLONA DE AÇU, RIO GRANDE DO
NORTE, BRASIL
ALUNO: RODRIGO AUGUSTO BELLEZONI (295.690.908-80)
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34)

Resumo:

        Uma das  medidas  mais  simples  para  determinar  a  estrutura  de  uma comunidade é  a  riqueza de
espécies. Este trabalho visa aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade da Caatinga, analisando a
estrutura da comunidade de térmitas. Foi aplicado um protocolo padronizado de levantamento rápido da
biodiversidade de térmitas com o objetivo de determinar  a riqueza de espécies e a estrutura trófica da
termitofauna na área de Caatinga da Flona de Açu, localizada no município de Açu/RN. Foram encontradas
seis  espécies,  pertencentes  à  quatro  sub-famílias  e  cinco  gêneros,  sendo  a  família  Termitidae  a  mais
representativa nas amostras. A guilda das espécies consumidoras de madeira foi dominante, seguida pelos
consumidores de húmus. Os estimadores de riqueza de espécies apresentaram resultados muito próximos à
riqueza observada localmente, seis espécies, indicando que a riqueza na área foi totalmente amostrada ou
está  muito  perto  de  ser  conhecida.  O  conhecimento  da  biodiversidade  da  Caatinga  é  de  extrema
importância para a consolidação de Unidades de Conservação, manutenção dos serviços ecossistêmicos e
dos padrões climáticos regionais e globais.

Palavras chave: Riqueza de espécies, guilda trófica, Estimates 7.5, Termitidae.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0452
TÍTULO: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES SALINIDADES NO COMPORTAMENTO DO CAMARÃO
MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931).
ALUNO: FERNANDA LOURENCO DA SILVA (065.897.894-28)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (094.539.974-04)
CO-AUTOR: PATRICIA PEREIRA DE LIMA (024.471.814-85)

Resumo:

        A carcinicultura é uma atividade de importância incontestável em todo o mundo, destacando-se pelo
cultivo de camarão. No Brasil, um ponto importante para o crescimento da atividade foi a introdução da
espécie Litopenaeus vannamei. Essa espécie apresenta elevada capacidade de adaptação às mais variadas
condições de cultivo, dentre elas a salinidade da água. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi verificar a
influência de diferentes salinidades no comportamento do camarão marinho Litopenaeus vannamei. Para
isso, foram testadas 3 salinidades (2,30 e 50 ‰) com 50 animais distribuídos em 10 aquários, durante 30
dias. Foram registrados os comportamentos de alimentação, exploração, inatividade, natação, rastejamento
e enterramento em janelas de observação de 15 min/aquário a cada 3 horas. A alimentação, a exploração e
o enterramento foram mais elevados a 50 ppt, enquanto os animais ficaram mais inativos e nadaram mais a
2 ppt. Dessa forma, pode-se verificar que embora esses animais sejam tolerantes às variações ambientais na
água do cultivo, salinidades muito altas ou muito baixas podem acarretar custos, o que implica alterações
no comportamento dos camarões cultivados nesses ambientes.

Palavras chave: Comportamento, Litopenaeus vannamei, Salinidade, Estresse

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0455
TÍTULO: OCORRÊNCIA DO FUNGO PICHIA ANOMALA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS
INTERNADOS NO HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES, NATAL – RN (2006-2007)
ALUNO: RENATO MELO TORRES (065.553.534-90)
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (202.566.804-00)
CO-AUTOR: SUERDA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (048.394.314-26)
CO-AUTOR: TRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA (050.394.924-80)

Resumo:

        Pichia  anomala,  anteriormente  chamada de Hansenula  anomala,  é  um fungo  ascosporogênico  da
classe  dos  Ascomycetos,  sendo  um  organismo  de  vida  livre  frequentemente  encontrado  em  frutas,
exsudatos de árvores, no solo e como flora transitória da pele, garganta e trato gastrintestinal em humanos.
Esta espécie apresenta baixa virulência e comumente não é patógênica de seres humanos. Entretanto podem
causar  fungemia em pacientes que apresentam fatores de risco.  Estudos realizados no  Hospital infantil
Maria  Alice  Fernandes  -  HMAF,  localizado  em  Natal  –  RN,  vem  pontuando  algumas  infecções  por
leveduras emergentes, incluindo casos de fungemia por P. anomala em pacientes pediátricos. O objetivo
deste  trabalho  foi  identificar  e  quantificar  os  casos  de  P.  anomala  a  partir  de  pacientes  pediátricos
internados no HMAF. Durante os anos de 2006 e 2007, foram contabilizados três casos de fungemia em
pacientes  pediátricos  provocados  por  esta  levedura,  todos  provenientes  de  internos  na  UTI  e  que
receberam tratamento  com antibióticos  por  tempo  prolongado,  e nutrição  parenteral,  fatores  estes  que
colaboram para o aparecimento de fungemia. Todos eles receberam alta após tratamento com Anfotericina
B lipossomal.

Palavras chave: Leveduras emergentes; Candida nao-albicans; Pichia anomala

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0459
TÍTULO: RUBIACEAE JUSS. OCORRENTES NO PARQUE DA CIDADE DOM NIVALDO MONTE,
NATAL – RN, BRASIL
ALUNO: AMARILYS DANTAS BEZERRA (064.783.434-05)
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (256.645.303-91)

Resumo:

        Rubiaceae  possui  distribuição  cosmopolita,  concentrada  nos  trópicos.  No  Brasil  ocorrem  ca.120
gêneros  e  2000 espécies,  correspondendo  a  uma  das  principais  famílias  da  nossa  flora  e  sendo  um
importante elemento em quase todas as formações naturais. Este trabalho teve como objetivos registrar,
descrever  e caracterizar  os representantes de Rubiaceae ocorrentes no  Parque da Cidade Dom Nivaldo
Monte, localizado no município de Natal – RN, visando contribuir para o conhecimento da diversidade da
flora  do  Rio  Grande do  Norte  e  da  diversidade vegetal  como  um todo.  São  apresentadas  descrições
morfológicas das espécies encontradas na área assim como uma chave de identificação para as mesmas.

Palavras chave: Sistemática Vegetal; Rubiaceae; Parque da Cidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0460
TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DE ACIDENTES COM
ESCORPIÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: JULIANA LUZ RODRIGUES (068.961.014-90)
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49)
CO-AUTOR: DIEGO DANTAS ALMEIDA (064.939.514-02)
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES (301.190.814-15)
CO-AUTOR: RÔMULO CAMILLE FERNANDES COSTA (052.077.304-79)

Resumo:

        A presente investigação é um estudo descritivo retrospectivo dos aspectos clínicos e epidemiológicos
dos acidentes causados pelo escorpião Tityus stigmurus no estado do Rio Grande do Norte. O trabalho é
realizado em parceria com o Hospital Giselda Trigueiro no qual funciona o CIT (Centro de Informações
Toxicológicas), que tem por objetivo tratar e analisar os casos de envenenamento por escorpião no estado
do  RN.  Foram analisados 479 casos confirmados referentes  ao  primeiro  semestre do  ano  de 2007.  O
envenenamento  por  Tityus  stigmurus  é  caracterizado  por  manifestações  locais:  dor  (100%),  edema
(18,79%), parestesia (31,52),  hipernemia (10,02%),  eritema (9,41%) e gerais: cefaléia (1,25%),  calafrios
(0,42%) e síncope (0,63%). A maioria dos acidentes foi considerado de grau leve e evoluiu para cura. Os
pacientes mais acometidos são do sexo feminino (67,64%), na realização de afazeres domésticos, visto que
os escorpiões se adaptam bem em ambientes domiciliares. A faixa etária mais atingida é a de adultos entre
20 e  30 anos,  totalizando  22,75% dos  casos  analisados.  No  Rio  Grande do  Norte,  os  escorpiões  são
considerados  de  importância  médico-sanitária,  não  só  pela  grande  freqüência  com  que  os  acidentes
ocorrem, aproximadamente 120 por  mês,  como também pela gravidade dos quadros clínicos,  ás vezes
fatais em crianças e idosos. Este estudo irá contribuir para a melhor compreensão destes envenenamentos e
suas consequencias.

Palavras chave: Tityus stigmurus, Manifestações locais, sinais e sintomas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0465
TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS DOS ACIDENTES COM SERPENTES DOS
GÊNEROS BOTHROPS E CROTALUS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL.
ALUNO: YAMARA ARRUDA SILVA DE MENEZES (067.469.464-36)
ORIENTADOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49)
CO-AUTOR: JOSÉ ROBERTO FREIRE OLIVEIRA (261.452.784-04)
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH TEIXEIRA GOMES (301.190.814-15)
CO-AUTOR: VINICIUS FREIRE DA ROCHA (013.863.564-17)

Resumo:

        Este estudo é uma análise descritiva dos principais aspectos clínicos e epidemiológicos das vítimas de
envenenamento por serpentes do gênero Bothrops e Crotalus no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.
Nesta investigação,  foram analisados  os  registros  médicos  de 171 pacientes  hospitalizados,  vítimas  de
envenenamento  por  picada  de  serpentes,  atendidos  no  Centro  de  Informação  Toxicológica  (CIT)  no
Hospital Giselda Trigueiro em Natal, Brasil. Os dados avaliados são referentes ao período de janeiro de
2006 a junho de 2009. A maioria das vítimas foram picadas pelas serpentes do gênero Bothrops (95,91%),
seguida  por  serpentes  do  gênero  Crotalus  (4,09%).  O  envenenamento  por  serpentes  foi  caracterizado
principalmente  pelos  sintomas  locais:  dor  (82,46%),  edema  (80,70%),  equimose  (34,50%),  parestesia
(19,30%),  eritema  (13,45%).  As  manifestações  gerais  e  neurológicas  predominantes  foram  a  cefaléia
(26,32%), vômitos (13,45%), turvação visual (10,53%), tontura (8,77%) e ptose palpebral (7,60%). Além
disso, nos distúrbios miotóxicos e hemolíticos o principal observado foi a gengivorragia (23,98%), seguida
por sangramento local (21,64%), urina escura (15,20%) e anúria (9,36%). Este estudo epidemiológico e
clínico de caráter retrospectivo visa oferecer um panorama geral do quadro de acidentes por serpentes do
gênero  Bothrops  e  Crotalus  no  Rio  Grande  do  Norte,  objetivando  um  melhor  entendimento  desses
acidentes.

Palavras chave: Serpentes, epidemiologia, manifestações clínicas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0467
TÍTULO: CAPACIDADE FUNCIONAL, FORÇA MUSCULAR E EQUILÍBRIO EM IDOSAS
HIPERTENSAS
ALUNO: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39)
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34)

Resumo:

        O envelhecimento biológico caracteriza-se por decréscimo do sistema neuromuscular, determinando
limitação da capacidade funcional, da coordenação e do controle do equilíbrio corporal.  O objetivo do
estudo foi analisar as correlações entre idade, índice de massa corporal (IMC), equilíbrio, força muscular e
capacidade funcional em idosas hipertensas através de pesquisa transversal descritiva com amostra de 26
voluntárias. Verificou-se o equilíbrio através da Escala de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB); a força
muscular utilizando-se o dinamômetro hidráulico de preensão palmar Jamar®; e a capacidade funcional
pelo teste da caminhada dos 6 minutos (TC6M). Para verificar a correlação entre as variáveis foi realizado
o  teste de Pearson.  A análise dos  dados  foi realizada no  programa SPSS 17.0 atribuindo-se nível de
significância de 5%. Como resultados significativos foram encontradas correlações negativa entre idade e
IMC (r=-0,48; p=0,01); positiva entre força e equilíbrio (r=0,43; p=0,03); e negativa entre equilíbrio e IMC
(r=-0,42  ;  p=0,03).  A  correlação  entre  IMC  e  capacidade  funcional  foi  negativa  e  marginalmente
significativa  (r=-0,44; p=0,06).  Portanto,  os  dados  sugerem  que,  em  idosas  hipertensas,  sobrepeso  e
obesidade são mais frequentes nas mais jovens e se correlacionam negativamente com equilíbrio e com
capacidade funcional.  Percebe-se também que a força se correlaciona positiva e significativamente no
equilíbrio de hipertensas acima dos 60 anos de idade.

Palavras chave: Envelhecimento; Hipertensão; Força muscular; Equilíbrio; IMC

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0468
TÍTULO: PROLIFERAÇÃO CELULAR E FATORES DE REABSORÇÃO ÓSSEA EM LESÕES
CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES E LESÕES PERIFÉRICAS DE CÉLULAS GIGANTES
ALUNO: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA (062.308.444-94)
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (323.816.114-87)

Resumo:

        As  lesões  de  células  gigantes  embora  histologicamente  semelhantes  apresentam  comportamento
biológico  distinto  entre  as  formas  central  (intra-óssea)  e  a  periférica  (extra-óssea).  Dentre  as  Lesões
Centrais  de  Células  Gigantes  (LCCG),  estas  podem  ser  classificadas  em  agressivas  e  não-agressivas,
conforme o curso clínico destas. Alguns estudos têm mostrado que as diferenças nas lesões centrais podem
ser devido a expressão diferenciada de diversos fatores, desde aqueles envolvidos na proliferação celular,
receptor  para glicocorticóide,  calcitonina,  osteoprotegerina (OPG)  e receptor  ativador  de fator  nuclear
kappa B (RANK). Porém, até então, não há relatos na literatura comparando a imuno-expressão dos fatores
de envolvidos na reabsorção óssea entre as lesões de células gigantes centrais e periféricas,  bem como
poucos estudos comparando a proliferação celular entre essas lesões. Frente ao exposto, o objetivo dessa
pesquisa  foi  comparar  a  imuno-marcação  de  OPG,  RANK  e  o  seu  ligante  (RANKL),  bem  como
proliferação celular (Ki-67) entre as LCCG e Lesões Periféricas de Células Gigantes. Tem-se observado
uma maior marcação para os fatores RANK e RANKL, indicando que estes influenciam na reabsorção
óssea evidenciada nessas lesões, principalmente nas Lesões centrais. Até então, podemos inferir que esses
fatores  podem  influenciar  no  comportamento  biológico  distinto  entre  Lesões  Centrais  e  as  Lesões
Periféricas de Células de Gigantes.

Palavras chave: Lesão de células gigantes, Reabsorção óssea, imuno-histoquímica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0470
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VITAMINA B6 COMO TERAPIA NA REDUÇÃO DE DANOS
CEREBRAIS ATRAVÉS DA EXPRESSÃO DE GENES REPARO, MORTE CELULAR E INFLAMAÇÃO
EM MENINGITE BACTERIANA EXPERIMENTAL
ALUNO: LEONARDO JUDSON GALVAO DE LIMA (076.619.654-29)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50)
CO-AUTOR: JULIANA ALVES BRANDAO (013.826.454-65)
CO-AUTOR: JULLIANE TAMARA ARAÚJO DE MELO (061.505.374-20)
CO-AUTOR: LEONAM GOMES COUTINHO (012.545.014-10)

Resumo:

        Espécies  reativas  de  oxigênio  são  responsáveis  pela  morte  de  neurônios  e  seqüelas  geradas  pós
meningite bacteriana (MB). A vitamina B6 ou piridoxal-5-fosfato (PLP) tem demonstrado possuir  ação
antioxidante. Este estudo visa avaliar o PLP como terapia na redução de seqüelas causadas pós-MB através
da  expressão  de  proteínas  envolvidas  na  sobrevivência  celular,  o  fator  indutor  de  apoptose  (AIF)  e
AP-endonuclease (APE-1). Os ratos foram infectados com S. pneumoniae e tratados com PLP. O córtex
foi dissecado e proteínas extraídas, quantificadas e analisadas por Western Blot. Os resultados dos níveis
protéicos de APE-1 e AIF nos ratos infectados e tratados não foram significativos comparados aos ratos
infectados sem PLP. Já entre os grupos, infectados vs. controle, mais PLP, houve significativa diferença
para  APE-1,  mas  não  para  AIF.  Os  ratos  infectados  sem  tratamento  também mostraram  níveis  mais
elevados de APE-1 comparados aos controles com e sem PLP, enquanto AIF só apresentou níveis mais
elevados comparados ao controle sem PLP. Foi observada redução de APE-1 no grupo controle mais PLP
e aumento  da  expressão  de  AIF,  comparados  aos  controles  sem PLP.  Estes  dados  mostraram que  a
infecção aumenta os níveis das proteínas estudadas, e que, a introdução do PLP antes da infecção não
reduziu  os  níveis  das  proteínas  esperados.  Portanto,  sugerem que  o  PLP  altera  o  perfil  protéico  em
condições fisiológicas normais, mas não o modifica durante a inflamação.

Palavras chave: Meningite, APE-1, AIF, Western-blot, Vitamina B6

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0472
TÍTULO: ASPECTOS ESTRUTURAIS DE UMA HEPARINA DE CRUSTÁCEO COM REDUZIDO
EFEITOANTI-HEMOSTÁTICO
ALUNO: IURI PAIVA RODRIGUES BEZERRA (069.498.214-84)
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (336.152.174-20)
CO-AUTOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (050.596.284-50)
CO-AUTOR: ANA CECILIA DE MENEZES GALVAO (069.869.134-27)
CO-AUTOR: DAYSE SANTOS ARIMATEIA (057.610.114-17)

Resumo:

        Evidências  clínicas  revelam  efeitos  benéficos  da  heparina  no  tratamento  tromboembólico  em
pacientes com câncer, além dos conhecidos efeitos anticoagulantes. Porém, sua utilização é limitada devido
a complicações hemorrágicas. Por isso, buscam-se análogos a heparina, capazes de mimetizar suas ações
farmacológicas,  mas  com  efeitos  hemorrágicos  reduzidos.  A  descoberta  de  heparina  em  crustáceos
despertou  nosso  interesse  por  sua  busca  no  cefalotórax  do  camarão  cinza,  principal  espécie  da
carcinicultura brasileira.  Portanto,  este trabalho objetivou caracterizar  estruturalmente a heparina obtida
deste camarão e avaliar seu efeito sobre o equilíbrio hemostático. A heparina isolada do camarão (HC),
após  proteólise e fracionamento  com acetona,  foi purificada por  cromatografias  de troca iônica e gel
filtração. Comparada a heparina padrão (HP), a HC apresentou, em diferentes sistemas de tampões, um
comportamento  eletroforético  atípico.  A caracterização  estrutural,  realizada por  degradação  enzimática,
revelou que a HC possui os principais dissacarídeos da HP, porém com diferenças em suas proporções e
grau de sulfatação. Os resultados das atividades biológicas indicam que HC é não anticoagulante e tem
baixo efeito hemorrágico. A descoberta de HC no cefalotórax nos dá subsídios para estudar os efeitos da
heparina em atividades biológicas nas quais o processo de coagulação é desvantajoso e poderá contribuir
para a redução dos danos ambientais provocados pelos resíduos da carcinicultura.

Palavras chave: Heparina de camarão, efeito hemorrágico/anticoagulante.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0477
TÍTULO: ANÁLISE DO SNP -308G/A DO GENE TNFα EM PACIENTES COM MENINGITE.
ALUNO: FABRICIA LIMA FONTES (057.529.674-73)
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50)
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (009.697.174-66)
CO-AUTOR: LUIZA FERREIRA DE ARAUJO (047.889.284-50)
CO-AUTOR: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (046.731.014-99)

Resumo:

        A meningite é uma doença infecto-contagiosa que exibe alta morbi-mortalidade, com seqüelas muitas
vezes irreversíveis. O polimorfismo -308G/A está associado com maior produção de TNFα, levando a uma
atividade  inflamatória  mais  intensa.  O  objetivo  deste  trabalho  é  relacionar  o  polimorfismo  com
susceptibilidade  à  meningite  bacteriana  (MB)  e  asséptica  (MA).  Amostras  sanguíneas  coletadas  de
pacientes, admitidos no Hospital Giselda Trigueiro (Natal-RN), foram processadas para extração de DNA
genômico.  Primers foram utilizados para amplificação  por  PIRA-PCR,  seguido  por  RFLP.  As análises
estatísticas  foram realizadas  utilizando  o  Teste  qui-quadrado  de Pearson's.  Os  níveis  de  TNFα  foram
medidos por meio da metodologia xMAP (Bio-Plex 200).  Os resultados demonstraram uma freqüência
significantemente maior para os homozigotos polimórficos do grupo controle em relação aos grupos MB
(p= 0.010) e MA (p=0.001). No grupo controle, os portadores do polimorfismo apresentaram um aumento
nos níveis de TNFα em relação aos normais (p=0.0667). Os resultados apontam um possível papel protetor
do  polimorfismo,  uma vez que há uma maior  predominância dos homozigotos polimórficos no  grupo
controle,  indicando  uma  possível  correlação  entre  os  genótipos  analisados  com  a  susceptibilidade  à
doença. Desta forma, a confirmação deste polimorfismo como marcador de susceptibilidade à doença será
uma ferramenta importante para traçar o perfil clínico e direcionamento do tratamento mais adequado.

Palavras chave: Polimorfismo, TNF-alpha;, susceptbilidade, meningite

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0481
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO RESIDUO DE BISCOITO PARA A UTILIZAÇÃO NA
ALIMENTAÇÃO ANIMAL.
ALUNO: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: DIEGO AUGUSTO NOVO DE HOLANDA (010.719.664-64)
CO-AUTOR: FLAUBERT HIGOR CAMARA DE SOUZA (068.188.514-95)
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80)

Resumo:

        Objetivou-se com a pesquisa avaliar, sob o ponto de vista nutricional, a composição do resíduo de
biscoito e as possibilidades de sua utilização na ração animal. O resíduo foi oriundo de uma fábrica no
município de Macaiba / RN. Através da análise bromatológica do resíduo,  realizada no Laboratório  de
Nutrição Animal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, foram avaliadas percentagens
de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo
(EE),  fibra  em  detergente  neutro  (FDN),  fibra  em  detergente  ácido  (FDA),  hemicelulose  (HEM),
carboidratos totais (CHOT) e carboidratos não fibrosos (CNF). Os resultados obtidos apresentaram para
MS e MM, 6,39% e 1,22%, respectivamente. As concentrações apontaram 8,21 para PB, 6,39 EE, 16,03
FDN,  1,13 FDA,  14,90 HEM, 84,19 CHOT e 68,19 CNF.  A maior  disponibilidade desses  resíduos de
biscoitos possibilita aos produtores e às fábricas de ração animal a inclusão de tal alimento no concentrado
para ruminantes.

Palavras chave: nutrição animal, residuo de biscoito, ruminantes.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0483
TÍTULO: FONTES ALIMENTARES DE LARVAS DE SIALIDAE (INSECTA: MEGALOPTERA) NO
IGARAPÉ BARRO BRANCO, RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, MANAUS, AM
ALUNO: FERNANDA HELENA BOSCO DE MIRANDA (060.834.594-60)
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89)
CO-AUTOR: NEUSA HAMADA (056.948.438-35)

Resumo:

        A Ordem  Megaloptera  possui  pouco  mais  de  300 espécies  descritas,  distribuídas  somente  em  2
famílias,  Corydalidae e Sialidae.  A família Sialidae tem distribuição  mundial,  apesar  da dificuldade de
serem encontrados e do pouco conhecimento sobre os mesmos, principalmente em relação às larvas que
são aquáticas. Com o objetivo de identificar o conteúdo estomacal e definir seu modo alimentar, foram
realizadas coletas  em janeiro  de 2009 utilizando  um rapiché (rede aquática)  no  Igarapé Barro  Branco,
Reserva Florestal Adolpho Ducke, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA,
situada 26 Km ao norte de Manaus. Os 22 exemplares encontrados foram abertos com uma microtesoura e
o  tubo  digestivo  foi  retirado  para  análise  do  conteúdo  nos  intestinos  anterior  e  posterior.  Foram
encontrados restos de cápsula cefálica de Ceratopogonidae e de Chironomidae (Diptera), além da presença
de restos de vegetação e outros detritos orgânicos.  Apesar de serem preliminares,  esses resultados são
importantes, pois não há registro de nenhum outro estudo feito com essa família de Megaloptera no Brasil.
Devido à dificuldade de captura desses organismos, o baixo número de exemplares pode ser considerado
insuficiente para esse tipo de estudo, e novas amostragens deverão ser feitas visando a obtenção de um
maior número de indivíduos.

Palavras chave: Conteúdo estomacal, Sialidae, igarapé Barro Branco, Reserva Ducke,

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0484
TÍTULO: ASSIMETRIA NOS DENTES DO ÁPICE DO OVIPOSITOR EM ESPÉCIES E HÍBRIDOS DO
COMPLEXO ANASTREPHA FRATERCULUS (DIPTERA: TEPHRITIDAE).
ALUNO: ALICE DE CASTRO CANELA (047.112.054-54)
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (155.635.704-44)
CO-AUTOR: MILSON BEZERRA DE GOUVEIA (074.183.534-72)
CO-AUTOR: TALLES TACITO DE CASTRO SILVA (064.272.024-05)

Resumo:

        Os  organismos  com  simetria  bilateral  estão  submetidos  a  um  controle  genético  para  garantir
características morfologicamente idênticas, que podem tornar-se assimétricas quando influenciada por um
nível grande de estresse tanto ambiental como genético. Desta forma, a assimetria flutuante é um marcador
morfogenético que reflete o desenvolvimento do indivíduo. Este projeto teve como objetivo verificar se o
número  de  dentes  do  ovipositor  em  espécies  de  Anastrepha  Sp1.  Affinis  fraterculus  e  Sp2.  Affinis
fraterculus,  assim como de seus híbridos (H1 e H2),  continham níveis  de assimetria.  Para isso  foram
utilizadas análises da média e do desvio-padrão; cálculos tanto da assimetria (somatório da diferença entre
o número de dentes encontrados no lado direito em relação ao lado esquerdo (D – E) dividido por N),
quanto do módulo da assimetria obtido através da soma dos módulos de D – E, dividido por N; e utilização
de  testes  estatísticos  (Fisher  e  Qui-quadrado)  para  que  fosse  demonstrada  a  significância  dos  dados
encontrados para os lados direto e esquerdo das referidas espécies. Com base nos resultados foi observado
que as fêmeas híbridas H1 e H2 apresentaram maior assimetria em relação a suas genitoras, Entretanto, H2
não apresentou significância quando comparada a Sp2. Assim, o projeto realizado permitiu compreender
um pouco mais sobre a relação da assimetria flutuante no desenvolvimento das estruturas morfológicas,
submetidas a estresses ambientais e genéticos.

Palavras chave: Assimetria Flutuante, Tephritidae, Anastrepha

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0485
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FARMACOLÓGICO DE EXTRATOS DE PLANTAS E
DERIVADOS UTILIZANDO O MODELO DE MALÁRIA MURINA
ALUNO: LIS TAVARES COELHO LOBO (010.197.233-43)
ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO (596.263.054-87)

Resumo:

        Grande parte da população dos países em desenvolvimento, inclusive do Brasil, utiliza a medicina
popular e faz uso de plantas medicinais para tratamento de doenças. Atenta a este fato, a OMS incentiva
pesquisas de novas drogas a partir de produtos naturais para o tratamento de doenças, como a Malária.
Assim, objetivamos contribuir com a Região Nordeste no correto aproveitamento de sua biodiversidade de
flora por meio de uma abordagem etnofarmacológica. Para isso foi implantada uma metodologia para a
avaliação  da atividade da neosergeolida,  isolada das  raízes  da Picrolema sprucei,  selecionada contra a
Malária experimental. A avaliação farmacológica do composto foi realizada in vivo, utilizando o modelo
experimental  murino-Plasmodium  berghei.  A  avaliação  consiste  na  determinação  da  percentagem  da
parasitemia em esfregaços sangüíneos dos camundongos inoculados com 1x105 hemácias parasitadas por
P.  berghei e  tratados  com neosergeolida,  cloroquina,  droga sintética de referência para tratamento  da
malária utilizada desde 1940, bem como placebos não tratados. O cálculo da redução da parasitemia pelas
drogas testes foi feito em relação aos controles não tratados avaliados no 5º  e 7º  dias após infecção. A
mortalidade dos animais foi também acompanhada diariamente em todos os experimentos, até o óbito dos
animais do grupo não tratado. Os resultados obtidos se mostraram reprodutíveis e o sistema permite a
triagem de compostos com atividade antimalárica.

Palavras chave: Malária, Plasmodium berghei, Produtos naturais e Quimioterapia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0486
TÍTULO: DIFERENCIAÇÃO DE CASTAS EM LABIOTERMES LABRALIS (ISOPTERA,
TERMITIDAE)
ALUNO: HEITOR BRUNO DE ARAUJO SOUZA (057.436.614-80)
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34)

Resumo:

        Térmitas são um dos maiores grupos de insetos sociais e apresentam polifenismo bem evidente e
variados sistemas de diferenciação de castas. Apesar disso muitas espécies ainda carecem de estudos sobre
suas vias de desenvolvimento, sobretudo na região Neotropical.  Este estudo visa elucidar o  sistema de
diferenciação de castas da espécie Labiotermes labralis.  Foram coletadas duas colônias a cada 60 dias,
totalizando 10 ninhos. Para fixar os indivíduos coletados, esses foram colocados em solução FAA durante
24 h, sendo depois transferidos para álcool 70% a fim de serem preservados. Para avaliar os padrões de
diferenciação das castas de L. labralis, foi utilizada uma análise morfométrica através da mensuração das
partes do corpo de várias castas. Foram utilizadas 12 medidas. O sistema de diferenciação da linhagem
ninfal apresentou-se semelhante ao que já havia sido descrito como padrão de desenvolvimento para a
família  Termitidae  Nesse  padrão,  a  linhagem  ninfal  começa  após  um  primeiro  instar  larval  não
diferenciado, passando por cinco instares de ninfa, sendo seguidos pelos alados. Na linhagem das castas
ápteras verificou-se a presença de dois instares larvais indiferenciados. As larvas pertencentes ao segundo
instar larval diferenciam-se nos operários e, destes em pré-soldado, culminando com a diferenciação em
soldado.

Palavras chave: Morfometria, Térmitas, Região Neotropical, Mata Atlântica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0488
TÍTULO: ATIVIDADE DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES EM FOLHAS DE PLANTAS DE FEIJÃO
CAUPI [VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP.] SUBMETIDAS AO ESTRESSE HÍDRICO
ALUNO: IVANICE BEZERRA DA SILVA (065.649.234-14)
ORIENTADOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA (793.320.213-68)

Resumo:

        A disponibilidade de água é um fator importante que interfere no crescimento e na produção das
culturas, principalmente nas regiões áridas e semi-áridas, onde as plantas são normalmente submetidas a
períodos de seca. Esta condição induz de forma secundária danos oxidativos nas plantas, causados pela
excessiva formação  de espécies ativas de oxigênio  (AOS).  Com o  objetivo  de se estudar  as respostas
oxidativas das plantas ao estresse hídrico, plantas de feijão caupi foram utilizadas como modelo. Para isso,
as plantas foram germinadas em papel e transferidas após o quarto dia para hidroponia em condições de
casa  de  vegetação.  Após  14  dias  as  plantas  foram  submetidas  aos  tratamentos  Controle  e  PEG na
concentração de 17.84% (Ψs = -0,46 MPa), aplicados na solução nutritiva. As coletas de material foliar
foram realizadas em 0, 24,  48 e 72 h após a aplicação dos tratamentos.  O tratamento com o PEG não
induziu modificações no conteúdo relativo de água e no percentual de umidade quando comparados ao
controle. As plantas submetidas ao estresse hídrico apresentaram um significante aumento no conteúdo de
H2O2 e na peroxidação de lipídeos associados a intensas reduções na atividade das enzimas catalase (CAT)
e peroxidase de ascorbato (APX). Os resultados sugerem que os danos provocados pelo estresse hídrico
nos  lipídeos  das  membranas  podem estar  relacionados  a  um estresse  oxidativo,  e  a  uma redução  da
atividade dos sistemas antioxidantes enzimáticos da CAT e APX.

Palavras chave: Vigna unguiculata, Estresse Oxidativo, CAT, APX.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0491
TÍTULO: CÁRIE OCLUSAL DENTINÁRIA SUBMETIDOS A TRATAMENTO NÃO INVASIVO : UMA
AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE
ALUNO: RAFAELLY DOMINGOS CAMPOS DE SOUZA (068.744.654-65)
ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO PINHEIRO (664.279.834-15)
CO-AUTOR: BONIEK CASTILLO DUTRA BORGES (061.401.074-82)
CO-AUTOR: PRYSCYLA PASCALLY TARGINO ARAUJO (013.592.514-21)

Resumo:

        A cárie dentária vem sendo  tratada através  de uma terapia de caráter  invasivo.  O  objetivo  deste
trabalho  foi avaliar  a eficácia de um tratamento  não  invasivo  em lesões oclusais  de cárie em dentina,
aplicando o selante resinoso na superfície oclusal. O estudo se restringiu a um ensaio clínico transversal
com uma amostra de 60 dentes, apresentando cárie oclusal clinicamente não cavitada e radiograficamente
com radiolucidez entre o limite amelo-dentinário e o terço médio da dentina. Aleatoriamente, estes dentes
foram divididos em dois grupos, nos quais 30 pertenceram ao grupo controle e 30 ao grupo experimental.
O grupo  controle não  recebeu intervenção  e o  grupo experimental recebeu  o  tratamento  não  invasivo
através do selante resinoso (FluorShield®). Durante um ano, a cada quatro meses, foram observadas a
presença ou não da progressão da cárie através de exame clínico e radiográfico. Para o grupo experimental
observava-se ainda a integridade marginal do material selador. Houve maior progressão cariosa, avaliada
por ambos os critérios, nos elementos do grupo controle, denotando diferença estatisticamente significativa
entre os grupos (p < 0,05). O selamento da superfície oclusal mostrou-se eficaz na paralisação das lesões
analisadas, podendo vir a substituir o tratamento invasivo utilizado para dentes com lesões oclusais em
dentina. Com este procedimento, se ganha em preservação de estrutura dental e, consequentemente, maior
longevidade para a vida clínica do dente.

Palavras chave: Selante de cicatrículas e fissuras, cárie em dentina.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0493
TÍTULO: ANÁLISE MORFOQUANTITATIVA DOS NEURÔNIOS COLINÉRGICOS DO PLEXO
MIOENTÉRICO JEJUNAL DE RATOS DURANTE O ENVELHECIMENTO TRATADOS COM DIETAS
COM DIFERENTES NÍVEIS CALÓRICOS
ALUNO: ANY KELLY GOMES DE LIMA (362.877.868-92)
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90)
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87)
CO-AUTOR: LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA (069.166.854-09)

Resumo:

        O envelhecimento é um processo caracterizado pela diminuição dos mecanismos que contribuem para
a homeostase.No trato gastrointestinal o envelhecimento promove modificações morfofuncionais, podendo
causar limitações fisiológicas.Assim, este trabalho teve por objetivo analisar os efeitos da restrição calórica,
nos  aspectos  morfoquantitativo,  de forma a  diminuir  as  mudanças  ocorridas  no  trato  gastrointestinal,
devido ao processo de envelhecimento. Para tal, foram utilizados 40 ratos machos (Rattus norvegicus), da
linhagem Wistar,  divididos em 4 grupos: C6 (06 meses com ração normal),  C18 (18 meses com ração
normal), RC1 (18 meses com restrição calórica de 12%) e RC2 (18 meses com restrição calórica de 31%).
Em relação à análise dos neurônios NADPH-d verificamos que a média de neurônios foi de 68±7,5 (C6),
66±10,15 (C18), 68,67±2,9 (CR1) e 56,33±11,33 (RC2).Somente na comparação entre os grupos CR1 e
CR2 houve diferença significativa (P<0,05). Quanto a morfometria observamos que a área média do perfil
celular média foi de 253,7±9,8µm2 (C6), 250,6±17,7µm2 (C18), 253,8±11,9µm2 (CR1) e 194,9±17,1µm2
(CR2). Podemos observar que somente quando comparados os grupos C-6, C-18 e RC1 com o grupo RC2
verifica-se  diferença  estatisticamente  significativa  (P<0,05).  Em  relação  a  análise  morfoquantitativa,
observamos que a idade de 18 meses não  foi suficiente para demonstrar  as  alterações nos neurônios
mioentéricos NADPH-diaforase positivos decorrentes do envelhecimento.

Palavras chave: plexo mioentérico, jejuno, envelhecimento, restrição calórica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0496
TÍTULO: SAUDE BUCAL DE IMIGRANTES PORTUGUESES: UMA ABORDAGEM PSICOSSOCIAL
ALUNO: LUCYANA DA SILVA RAMALHO (069.005.794-69)
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO COSTA FEITOSA ALVES (155.900.974-87)

Resumo:

        INTRODUÇÃO Trata-se de um estudo que busca investigar as relações entre saúde bucal e qualidade
de  vida  em  imigrantes  portugueses,  considerando  a  adoção  de  práticas  preventivas  na  saúde  bucal.
METODOLOGIA: É um estudo exploratório norteado no referencial teórico da Teoria das Representações
Sociais de Serge Moscovici, com quarenta imigrantes portugueses residentes em Natal. Foram realizadas
entrevistas estruturadas. Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo de Bardin.
RESULTADOS: Os  resultados  indicam que os  imigrantes  veem a  saúde oral  como  limpeza da  boca,
expondo a necessidade de acesso aos serviços dentários; o tratamento dentário para imigrantes é associado
ao alto custo, ausência de programas públicos; a prevenção é associada ao cuidado, condições financeiras e
importância na saúde e a higiene dentária é ligada à escovação dos dentes e à dificuldade de compra de
material  de  higiene.  CONCLUSÕES:  Nota-se  a  necessidade  de  se  fomentar  práticas  comunitárias,
possibilitando o crescimento da consciência coletiva em saúde e a compreensão da saúde bucal como um
processo  de  caráter  biopsicossocial  e  cultural,  o  qual  demanda a  existência  de  políticas  públicas  e  a
participação da sociedade civil, e assim investigar as suas relações com dinâmicas sociais de interação, bem
como sua inserção no âmbito da vida discursiva, corporal, verbal e emocional desses sujeitos.

Palavras chave: Imigrante, saúde bucal, representações sociais, saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0497
TÍTULO: A CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS E REMUNERADOS DE
NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM NA FORÇA DE TRABALHO EM UM HOSPITAL DE ENSINO.
ALUNO: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (060.546.274-73)
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68)
CO-AUTOR: JONAS SAMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (035.926.444-16)

Resumo:

        O presente estudo aborda sobre a análise dos estágios não-obrigatórios e remunerados na área da
enfermagem. Tem como objetivo geral, analisar a contribuição de bolsistas de nível médio de enfermagem
na  força  de  trabalho  em  um  Hospital  de  Ensino.  Estudo  quanti-qualitativo,  no  qual  as  informações
sofreram  análise  estatística,  permitindo  a  descrição  numérica,  e  avaliação  sistemática  das  falas  dos
colaboradores através da análise comparativa com o referencial teórico. Foi realizado no HUOL/UFRN,
localizado em Natal/RN. Foram entrevistados 105 bolsistas de nível médio de enfermagem, que realizam
estágio não-obrigatório e remunerado. Para coleta de dados foi realizada entrevista individual a partir de
um roteiro semi-estruturado, com questões abertas e fechadas. Concluiu-se que a força de trabalho em
enfermagem tem contribuição significativa dos estagiários não-obrigatórios remunerados de nível médio de
enfermagem. Os bolsistas estão submetidos a um contrato precarizado e às más condições de trabalho,
sendo obrigados a fazer cursos de aperfeiçoamento/especialização para manterem-se como bolsistas. Faz-se
urgente realizar algumas providências para que a situação da precariedade das relações trabalhistas seja
investigada com a importância que merece, posto que, no contexto do mundo do trabalho atual, essa forma
velada  de  precarização  do  trabalho  precisa  ser  observada  pelas  partes  formadoras,  contratantes  e
fiscalizadoras, para que não venha a se assemelhar ao trabalho escravo.

Palavras chave: Bolsas e estágios. Força de trabalho. Enfermagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0498
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL IMUNOMODULADOR DA HEPARINA SOBRE
POPULAÇÕES CELULARES EM MODELO DE PERITONITE AGUDA
ALUNO: FERNANDA MARQUES DE AZEVEDO (061.698.464-29)
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: DEBORAH RAMOS CARDOSO BANDEIRA (014.500.604-20)

Resumo:

        Nos últimos anos, a heparina vem sendo alvo de vários estudos relacionados à inflamação graças a
sua capacidade de se ligar a diversas proteínas envolvidas com a resposta imune. Recentemente, em nosso
laboratório, demonstramos em modelo de peritonite induzida por tioglicolato a capacidade da heparina em
reduzir o influxo celular à cavidade peritoneal, 3 horas após o estímulo inflamatório. No presente trabalho,
utilizando o mesmo modelo, avaliamos a capacidade da heparina em interferir na infiltração leucocitária,
após 8 horas da indução da inflamação. Utilizando contagem diferencial celular, foram avaliadas também
as populações celulares envolvidas no processo. Oito horas após o estímulo inflamatório, a heparina foi
incapaz  de  reduzir  o  influxo  celular  à  cavidade  peritoneal,  ao  contrário  do  efeito  anti-migratório
previamente observado para um tempo de inflamação de 3 horas. Além disso, o aumento da proporção de
neutrófilos e monócitos no sangue total sugere que, neste modelo experimental, a heparina exibe um efeito
pró-inflamatório. Essa dualidade entre efeitos anti-  e pró-inflamatório nos diferentes tempos analisados
corroboram dados da literatura que atribuem à heparina um papel como imunomodulador pleiotrópico.

Palavras chave: Inflamação, heparina, peritonite e leucócitos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0499
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO CAMARÃO LITOPENAEUS VANNAMEI (COM E
SEM EXOESQUELETO) DURANTE O PERÍODO DE ARMAZENAMENTO
ALUNO: CAMILA DE CARVALHO GOMES (012.203.794-41)
ORIENTADOR: KARLA SUZANNE FLORENTINO DA SILVA CHAVES DAMASCENO
(876.586.744-00)

Resumo:

        O presente trabalho teve por objetivo identificar  as principais alterações na umidade, pH e acidez
durante o armazenamento do camarão Litopenaeus vannamei inteiro (CI) e filé (CF). As amostras foram
constituídas  por  três  lotes  do  camarão  Litopenaeus  vannamei  fornecidos  por  uma empresa  local.  As
amostras foram subdivididas em dois tratamentos: Camarão Inteiro - CI (com cefalotórax e exoesqueleto) e
Camarão  Filé –  CF (sem cefalotórax e sem exoesqueleto)  e foram armazenadas sob  congelamento  em
embalagens de polietileno por 180 dias, sendo as análises realizadas mensalmente. Os resultados mostraram
que os  valores  de umidade no  final  do  período  de armazenamento  diminuíram nos  dois  tratamentos
quando comparados ao início do armazenamento (dia zero), alcançando valores de 74,46% e 74,43% para
CI e CF respectivamente. Ao final do período de armazenamento o valor de pH para o tratamento CI foi de
7,22, indicando que houve aumento (p<0,05) com relação ao dia zero. Já o pH final do tratamento CF não
apresentou diferença em relação ao dia zero. Os teores de acidez diminuíram (p<0,05) ao longo do período
de armazenamento, alcançando valores de 2,42 e 3,32 para CI e CF, respectivamente. Diante dos resultados
encontrados  o  camarão  armazenado  sob  congelamento  por  180  dias,  independente  do  tratamento
submetido, apresentou todos os parâmetros físico-químicos dentro do sugerido pela literatura.

Palavras chave: Litopenaeus vannamei; pH; acidez ; umidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0500
TÍTULO: PREJUÍZOS ÀS MEMÓRIAS EPISÓDICA E OPERACIONAL INDUZIDOS PELO
TRATAMENTO CRÔNICO COM ETANOL EM RATAS ADOLESCENTES
ALUNO: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES (065.391.624-80)
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29)
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-31)
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62)
CO-AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO (046.084.924-70)

Resumo:

        O  seguinte  projeto  teve  como  finalidade  desenvolver  um estudo  sobre  os  efeitos  do  tratamento
crônico  com etanol,  em baixas  doses,  em ratas  adolescentes,  as  quais  foram submetidas  às tarefas  de
memória operacional e memória episódica. Neste experimento foram utilizadas 12 ratas da linhagem Wistar
com cinco  semanas de idade,  as quais foram submetidas à injeções intraperitoneais com 0,18 g/Kg de
etanol (EtOH) ou salina, uma vez por dia, durante trinta dias. O percentual de alternação entre os quatro
braços fechados do labirinto em cruz foi diminuído em animais tratados com EtOH quando comparados
com  o  grupo  controle.  Os  controles  tratados  com  veículo  mostraram  um  aumento  na  duração  da
exploração do objeto novo quando comparado com o tempo gasto  explorando os objetos previamente
apresentados no  campo aberto,  ao  contrario  das ratas tratadas com EtOH. Os parâmetros de atividade
locomotora não foram afetados pelo tratamento com EtOH. A administração crônica de baixas doses de
EtOH afeta não só a memória operacional prejudicando a eficiência da exploração na tarefa de alternação
espontânea,  mas  também a memória episódica diminuindo  a exploração  do  objeto  novo  na tarefa de
reconhecimento de objeto em campo aberto. A dose utilizada neste experimento é menor do que a utilizada
normalmente para induzir déficits na memória quando administrada cronicamente em roedores adultos (0,6
g/kg), sugerindo um aumento na sensibilidade aos efeitos deletérios do EtOH em administrações crônicas.

Palavras chave: etanol, fêmeas, crônico, memória

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0501
TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES NA VELOCIDADE DE MARCHA E FORÇA
DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
ALUNO: LOUISE MACEDO DE ARAUJO (047.632.234-02)
ORIENTADOR: ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL (932.614.384-87)
CO-AUTOR: BRUNA SILVA OLIVEIRA (057.297.104-45)

Resumo:

        Objetivo: Avaliar os fatores associados às alterações na velocidade de marcha e força de preensão
manual  em  idosos  institucionalizados  da  cidade  de  Natal-RN.  Metodologia:  Trata-se  de  um  estudo
transversal, realizado com uma amostra de 20 idosos (11 mulheres e 9 homens), selecionados de forma não
aleatória por conveniência. Os dados foram obtidos através de questionário e mensurações da força de
preensão  manual  e  velocidade  de  marcha,  que  constituíram  os  testes  físicos.  Resultados:  Foram
encontradas  diferenças  estatisticamente  significativas  (p<0,05)  entre  os  sexos  quanto  ao  tempo  de
institucionalização,  fadiga  auto-relatada,  força  de  preensão  e  nível  cognitivo.  Observou-se correlações
entre a força de preensão com o tempo de asilo (r= -0,54), com a função cognitiva (MEEM) (r= 0,62), com
a altura (r= 0,79) e massa corporal (r= 0,82). Para a velocidade de marcha, houve correlação com o MEEM
(r= 0,45)  e independência nas  atividades  instrumentais  da vida diária (AIVD´s)  (r= 0,47).  Conclusão:
Alterações na força de preensão e velocidade de marcha são comuns entre os idosos institucionalizados,
mais susceptíveis à síndrome da fragilidade, e, portanto, a perdas funcionais e cognitivas. Desta forma, a
investigação das condições de saúde destes indivíduos pode ser útil para detectar um perfil de fragilidade e
identificar  os cuidados e intervenções prioritários para melhorar  a funcionalidade e qualidade de vida
destes idosos.

Palavras chave: idosos institucionalizados; força de preensão; velocidade de marcha.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0503
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO FOLHA/CAULE (F/C) DO CAPIM BRACHIARIA BRIZANTHA
CULTIVAR MG5 SUBMETIDO A TRÊS CORTES ALEATÓRIOS
ALUNO: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO (068.535.624-88)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: CARLA LAILANE DIAS DE LIMA (061.266.044-31)
CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES (068.675.484-07)
CO-AUTOR: SAMANTHA CHUNG (057.933.324-80)

Resumo:

        Este trabalho  foi realizado  para avaliar  a relação  folha/caule (F/C)  do  capim Brachiaria brizantha
cultivar MG5, submetido a três cortes aleatórios rentes ao chão, no dia 31 de abril de 2009, na fazenda
Olho  D´água,  em  São  Gonçalo  do  Amarante,  município  do  estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  No
Laboratório  de Nutrição  Animal,  localizado  na Universidade Federal do  Rio  Grande do  Norte,  foram
separadas as folhas dos caules, tomando os devidos cuidados no descarte de folhas secas e com as perdas
da amostra. Cada folha e cada caule, dos três cortes, foram colocados em 14 sacos de algodão de diferentes
pesos e identificados numericamente. Depois, os sacos foram pesados para a determinação de massa verde
e em seguida levados a estufa à uma temperatura de 52 ºC durante 5 dias. Depois de cinco dias pesou-se
novamente o material coletado, até que no 12º  dia o peso estava constante. Após as pesagens, fez-se o
cálculo da relação folha e caule obtida a partir da divisão dos pesos constantes folha/caule (amostras secas
ao ar), das respectivas amostras. O capim Brachiaria decumbens cultivar MG5 analisado neste trabalho não
apresentou valores satisfatórios em sua relação F/C, pois dentre as 14 amostras obtidas, apenas 03 amostras
apresentaram valores superiores ou igual a 1 (Relação F/C≤1), e quando estas foram somadas aos outros
valores de folha e caule das suas respectivas amostras, o resultado total apresentou um valor inferior a 1.

Palavras chave: relação folha/caule, cortes, Brachiaria decumbens cultivar MG5.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0504
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO JUAZEIRO (ZIZYPHUS JOAZEIRO MART. ) PARA A
UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL.
ALUNO: CARINA MONICA FRASAO DE VASCONCELOS (074.868.294-52)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80)
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho foi avaliar  a composição  química bromatológica das folhas e ramos de
juazeiro (Zizyphus joazeiro) com enfase na alimentação de Ruminantes. O material foi coletado de plantas
no mês de maio e através da análise bromatológica, foram avaliadas percentagens de matéria seca (MS),
matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente
neutro  (FDN),  fibra  em  detergente  ácido  (FDA),  hemicelulose  (HEM),  carboidratos  totais  (CHOT),
carboidratos não fibrosos (CNF) e energia digestível (ED). Os resultados obtidos apresentaram para MS e
MM, 40,85% e 9,07%, respectivamente. As concentrações apontaram 10,61% para PB, 2,38% EE, 59,72%
FDN, 37,93% FDA, 22,09% HEM, 77,94% CHOT, 18,22% CNF. O Juazeiro, também conhecido por joá,
larajeira-de-vaqueiro, juá-fruta, juá e juá-espinho, é uma árvore típica do Nordeste Brasileiro e o feno de
juazeiro é uma boa alternativa forrageira para os ruminantes no período seco, mais não pode ser fornecido
como único volumoso.

Palavras chave: juazeiro, juá, joá, nordeste, ruminantes, alimentação, feno, volumoso.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0505
TÍTULO: EFEITOS METABÓLICOS DA INGESTÃO DE CARBOIDRATOS COMPLEXOS
ASSOCIADA A TREINAMENTO FÍSICO EM RATOS WISTAR COM SOBREPESO.
ALUNO: PAULA ANGELA D'OLIVEIRA ARAUJO (076.367.624-12)
ORIENTADOR: NAIANNE KELLY CLEBIS (024.419.249-90)
CO-AUTOR: FRANCELIUSA DELYS DE OLIVEIRA (069.772.954-06)
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87)
CO-AUTOR: JEFERSON TAFAREL PEREIRA DO REGO (051.908.254-00)

Resumo:

        A associação  entre dieta e exercício  físico  está bem estabelecida a respeito  ao  controle do  peso,
glicemia e trigliceridemia. Este trabalho avaliou o efeito de dieta rica em carboidratos complexos de alto
índice  glicêmico  associada  a  um protocolo  de  treinamento  físico  sobre  estas  variáveis.  Ratos  Wistar,
machos, adultos com sobrepeso,foram submetidos a um protocolo de treinamento em esteira rolante e às
dietas testes:cuscuz,goma, amido de milho e ração comercial,durante 90 dias. Ao final deste período os
animais  foram  anestesiados  e  eutanasiados,o  sangue  retirado  por  punção  cardíaca,a  glicose  e  os
triglicérides plasmáticos avaliados. Todos os animais sedentários tiveram peso maior do que os treinados.
Os alimentados com cuscuz apresentaram glicemia mais estável. Nos sedentários o nível de triglicerideos
plasmáticos foi significativamente menor nos que ingeriram a ração de amido de milho. Estes resultados
comprovam que o protocolo de treinamento utilizado teve um efeito sobre o controle do peso corporal,
que carboidratos vindos do cuscuz têm um efeito de estabilizar a glicemia e que o amido de milho tem
efeito positivo sobre o metabolismo de lipídeos. Conclui-se que o protocolo de treinamento aqui testado
associado à ingestão de uma dieta contendo elementos a base de cuscuz e amido de milho apresenta um
potencial positivo na prevenção de fatores de risco como hiperglicemia e hipertrigliceridemia, o que pode
ser explorado na prevenção de doenças crônicas associadas aos mesmos.

Palavras chave: Glicemia; Dieta; Treinamento Físico; Triglicérides.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0508
TÍTULO: CLADÓCERO CERIODAPHNIA DUBIA UTILIZADO NO BIOMONITORAMENTO DE
CIANOTOXINAS NO RESERVATÓRIO GARGALHEIRAS (RN)
ALUNO: LEIDE AMARA PEREIRA DA SILVA (063.136.824-83)
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (122.432.148-06)
CO-AUTOR: KELLIANNE PRISCILLA GOMES PEREIRA (056.195.234-54)

Resumo:

        Florações  de  cianobactérias  deterioram  a  qualidade  da  água  usada  para  abastecimento  devido  à
produção de toxinas.  O monitoramento de cianotoxinas é fundamental em reservatórios do semi-árido,
dada a escassez hídrica natural nessa região. Com o objetivo de avaliar a técnica de monitoramento de
cianotoxinas em reservatórios usando cladóceros como organismos teste, dois ensaios de toxicidade aguda,
utilizando-se Ceriodaphnia dubia, foram realizados em amostras coletas em abril e maio/2009. Cada teste
contou com 6 tratamentos (5 réplicas): diluições de 100, 80, 60, 40 e 20% da água do reservatório estudado,
e o controle, preparado com água mineral.  A mortalidade foi quantificada com 48h de incubação. Nos
tratamentos  com  maiores  concentrações  de  séston  houve  um  aumento  significativo  da  mortalidade
(ANOVA; p<0,001) quando Cylindrospermopsis raciborskii foi a cianobactéria dominante.  No segundo
teste  a  sobrevivência  dos  organismos  não  variou  entre  os  tratamentos  (p>0,08),  coincidindo  com
dominância do fitoplâncton por Microcystis aeruginosa. Tais resultados indicam que a sensibilidade do
teste utilizado depende do tipo e possivelmente da quantidade de toxina presente na amostra.

Palavras chave: Cianotoxinas, monitoramento, testes toxicológicos, Ceriodaphnia dubia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0511
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA POR
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS PARA HIDROCLOROTIAZIDA A PARTIR DE COMPLEXOS
DE INCLUSÃO ASSOCIADAS A TRIENTANOLAMINA
ALUNO: FERNANDO WEIBE FERREIRA DE PAIVA (068.688.214-84)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72)
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: MARIA LUIZA GOIS CAMPOS (069.005.784-97)

Resumo:

        A  hidroclorotiazida  (HTZ)  é  um  diurético  amplamente  utilizado  como  anti-hipertensivo,
principalmente  por  pacientes  usuários  do  Sistema Único  de  Saúde  (SUS)  na  forma de  comprimidos
administrados  por  via  oral.  Os  complexos  de  inclusão  com ciclodextrinas  (CD)  podem proporcionar
algumas  mudanças  nas  propriedades  físico-químicas  do  fármaco,  promovendo  aumento  da  sua
solubilidade. O objetivo do presente trabalho foi validar o método de análise quantitativa para a HTZ a
partir de complexos de inclusão com CDs associados à trietanolamina (TEA), por espectrofotometria de
UV-VIS. A metodologia foi validada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ANVISA. O estudo
de especificidade demonstrou que o fármaco apresentou pico de máxima absorção de 272nm e que os
componentes da matriz (CD+TEA) não interferiram na. O método demonstrou linearidade (r2 > 0,999) na
faixa de concentração escolhida (1 a 14 mg/mL), a qual apresentou a equação de regressão linear de y=
0,06571x - 0,00239. A repetibilidade e a recuperação do método foram investigadas em cinco níveis de
concentração.  A precisão intra-corrida e a reprodutibilidade do método foi demonstrada para todos os
níveis  de  concentração  estudados  com  valores  de  CV  <  4%  e  <  3%  respectivamente.  O  nível  de
recuperação  variou  entre  102,78+4,01  e  103,60+1,57).  A metodologia  proposta  pode  ser  considerada
simples, rápida precisa,  exata e reprodutível para análise quantitativa da HTZ a partir  de complexos de
inclusão associados à TEA.

Palavras chave: hidroclorotiazida, ciclodextrinas, complexos de inclusão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0513
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA A FUROSEMIDA A
PARTIR DE COMPLEXOS DE COMPLEXOS TERNÁRIOS POR ESPECTROFOTOMETRIA DE
UV-VIS
ALUNO: MARIA LUIZA GOIS CAMPOS (069.005.784-97)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72)
CO-AUTOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: FERNANDO WEIBE FERREIRA DE PAIVA (068.688.214-84)

Resumo:

        A furosemida (FZ) é um diurético utilizado no tratamento da hipertensão e amplamente empregado no
sistema  único  de  saúde  na  forma  de  comprimidos  por  via  oral.  No  entanto,  a  FZ apresenta  baixa
solubilidade  em  meio  aquoso,  o  que  limita  a  velocidade  de  dissolução  dos  comprimidos  e
consequentemente  o  sucesso  terapêutico.  O  aumento  da  solubilidade  da  FZ utilizando  complexos  de
inclusão  com ciclodextrinas  (CDs)  associadas  à trietanolamina (TEA)  (complexos ternários)  representa
uma interessante estratégia.  Esta parte do  estudo  apresenta os  resultados  da validação  da metodologia
analítica  para  a  FZ a  partir  dos  complexos  ternários.  A metodologia  foi  validada  de  acordo  com os
parâmetros  estabelecidos  pela  ANVISA.  As  análises  quantitativas  do  fármaco  foram  realizadas  a
temperatura de 25 + 2ºC por espectrofotometria de UV-VIS em 277nm (5n). O estudo de especificidade
demonstrou  que  a  matriz (CD+TEA)  não  interferiu  na  análise  da  FZ.  A  curva  padrão  do  fármaco
apresentou  linearidade (r²  >  0,999)  para  o  intervalo  de  concentração  escolhido  (1,0 -  24,0µg/mL).  A
precisão  e a exatidão  foram investigadas em cinco  níveis  de concentração.  A metodologia apresentou
precisão intra-corrida e reprodutibilidade adequadas (CV% <5%). O nível de recuperação encontrado ficou
entre 107 + 0,21 e 107 + 0,90%. Esta parte do estudo demonstrou que o método selecionado é simples,
rápido, preciso e exato para a análise quantitativa e em estudos de dissolução da FZ a partir dos complexos
ternários.

Palavras chave: Furosemida, ciclodextrinas, solubilidade, complexo de inclusão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0517
TÍTULO: VIOLÊNCIA NO TRABALHO: UMA AMEAÇA A SAÚDE DO TRABALHADOR
ALUNO: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85)
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68)
CO-AUTOR: NEYLA IVANETE GOMES DE FARIAS ALVES BILA (308.084.644-34)

Resumo:

        INTRODUÇÃO E OBJETIVO Este estudo corresponde a um recorte de um projeto de pesquisa de
mestrado intitulado “A banalização da injustiça social no cotidiano do trabalho: a propósito da violência do
trabalho e ameaça à saúde do trabalhador” e teve como objetivo analisar as formas de violência presentes
no  trabalho  como  fator  de  risco  e  vulnerabilidade para  a  saúde dos  trabalhadores.  METODOLOGIA
Estudo do tipo analítico, com abordagem qualitativa, que utilizou a técnica da história oral temática. Foram
entrevistados trabalhadores de Agências de atendimento da Previdência Social em Natal-RN em atividade
formal e com história de violência e questões de saúde relativas ao trabalho. O parecer do Comitê de Ética
em  Pesquisa  da  UFRN foi  obtido  com  protocolo  de  número:  090/2008.  A  análise  das  informações
considerou  a  categoria  empírica  “violência  presente  no  ambiente  e  suas  conseqüências  na  saúde  dos
trabalhadores” utilizando-se de trechos significativos das falas dos entrevistados e dialogando com autores
de  referência  do  estudo.  RESULTADOS  E DISCUSSÕES  Foram identificadas  violência  originada  de
fatores  externos  ao  ambiente  de  trabalho  como  agressão  física  e  verbal,  sofrimento  psíquico  e
desvalorização  do  trabalhador; e  a  e  de  fatores  internos  como  assédio  moral,  assédio  psicológico  e
violência  estrutural  ocupacional.  Alterações  na  saúde  física,  biológica,  mental  e  emocional  foram
evidenciadas como conseqüência da violência observada no ambiente de trabalho desta pesquisa.

Palavras chave: Enfermagem do trabalho; saúde do trabalhador; violência

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0522
TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE SEMENTES DE AUXEMMA ONCOCALYX TAUB.
(PAU-BRANCO)
ALUNO: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: CLAUDIUS MONTE DE SENA (199.525.894-68)
CO-AUTOR: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO (065.119.054-11)
CO-AUTOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-70)

Resumo:

        Auxemma oncocalyx Taub. ocorre naturalmente em áreas de Caatinga mais úmida de vários Estados
da região Nordeste. È uma árvore de altura de 5-8 m, com tronco de 30-40 cm de diâmetro. Possui folhas
simples,  glabas  e  flores  brancas,  reunidas  em  panículas  terminais  densas.  Pertencente  a  família
Boraginaceae, o pau-branco como é conhecido popularmente apresenta-se como boa alternativa alimentar
para os ruminantes, pois se mantém com bom teor de proteína bruta (15,3% a 17,2%). A sua madeira tem
larga utilização na construção civil, como caibros, linhas, assoalhos, e proporciona lenha de boa qualidade.
A árvore é extremamente ornamental, principalmente quando em floração, podendo ser usada com sucesso
em plantios com finalidade ambiental e paisagística. Visando melhor conhecer a espécie foram realizados
estudos biométricos e morfológicos de sementes, doadas pelo banco de sementes da Floresta Nacional de
Nísia Floresta, Nísia Floresta-RN. Foram selecionadas ao acaso 200 sementes, onde se mediu comprimento
e largura com o auxilio  de um paquímetro manual.  Foi evidenciado que as sementes são ásperas e de
forma elíptico-  acuminada,  de coloração  marrom com comprimento  variando entre 23,2 –  11,6 mm e
largura variando entre 9,9 – 6,4 mm. O peso seco de 1000 sementes foi de 293 g.

Palavras chave: Caatinga, forrageira, recursos florestais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0524
TÍTULO: MONITORAMENTO DE ESPÉCIES TRANSMISSORAS DE ARBOVÍRUS NO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO
ALUNO: THIAGO BRUNO DE ARAUJO (077.625.494-47)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34)
CO-AUTOR: GLAUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (053.184.544-37)
CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (012.292.314-63)
CO-AUTOR: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69)

Resumo:

        A dengue é a mais importante doença viral transmitida por insetos conhecida na atualidade. A cidade
de Natal vem contribuindo com um número relevante de casos no estado, e o campus universitário, sendo
uma área que possui tráfego constante de pessoas, e se situa à margem do Parque Estadual Dunas de Natal,
pode apresentar espécies nativas do parque que ao longo dos anos vêm se adaptando às áreas urbanizadas
dos  bairros  que  margeiam  o  parque.  Visando  analisar  aspectos  relacionados  aos  insetos  vetores  de
arbovírus, o presente trabalho tem como objetivo acompanhar a abundância e a diversidade de espécies no
campus  universitário,  evitar  a  eclosão  de  larvas,  a  emergência  de  novos  mosquitos  e  analisar  a
sazonalidade das principais espécies. Armadilhas para postura de ovos dos mosquitos foram instaladas em
diferentes áreas do  campus.  Em seguida o  material coletado  foi levado  ao  laboratório  para contagem,
eclosão e posterior identificação. Em 2007 foram coletados 12.383 ovos; em 2008, 14026. Em 2009 foram
recolhidos 14277 ovos, número 70% maior que no mesmo período do ano de 2008 e 2007. As armadilhas
instaladas próximas às zonas mais urbanizadas apresentaram um maior número de ovos, demonstrando sua
adaptação a ambientes antropizados. Estes resultados reforçam a importância da vigilância entomológica
dos transmissores da Dengue e Febre Amarela associada a medidas educativas que impeçam a proliferação
dos vetores.

Palavras chave: Aedes aegypti; Dengue; vigilância entomológica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0525
TÍTULO: MORFOLOGIA E BIOMETRIA DE SEMENTES DE ERYTHINA VELUTINA WILD.
(MULUNGU)
ALUNO: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO (065.119.054-11)
ORIENTADOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-70)
CO-AUTOR: CLAUDIUS MONTE DE SENA (199.525.894-68)
CO-AUTOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56)

Resumo:

        Erythina velutina Wild. (mulungu), é uma espécie pertencente à família Fabaceae, arbórea aculeada de
8-12 m de altura, com tronco de 40-70 cm de diâmetro, de comportamento decíduo. A espécie é empregada
no sombreamento e como cerca viva pela facilidade com que brota de estacas espetadas no próprio local.
As flores são visitadas pelas abelhas devido ao seu potencial como fonte de néctar. Este trabalho teve como
objetivo  conhecer  as  variáveis  biométricas  e  aspectos  morfológicos  e  físicos  das  sementes.  Foram
utilizadas 200 sementes da espécie, doadas pelo banco de sementes da Floresta Nacional de Nísia Floresta,
Nísia Floresta-RN. As sementes foram homogeneizadas,  sendo descartadas as chochas,  fungadas e mal
formadas, e em seguida foi retirada uma amostra ao acaso para realização das medidas. Foram realizadas
medidas nas três dimensões com a utilização de paquímetro. Os resultados evidenciam que a semente de E.
velutina são oblongas, com tegumento liso,  coloração vermelho-escura e vermelho-alaranjada, com um
hilo curto de posição mediana, comprimento de 1,5 a 16,3 mm, largura de 6,8 a 10,5 mm e espessura de 6,8
a 9,9 mm. O peso de 1000 sementes foi de 452 g.

Palavras chave: Caatinga, fonte de néctar, sombreamento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0529
TÍTULO: MUNDO DO TRABALHO ATUAL E AS IMPLICAÇÕES MENTAIS PARA OS
TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ONCOLÓGICA: SINAIS, EMBLEMAS E
(RE)SIGNIFICAÇÕES
ALUNO: ISABEL NEVES DUARTE LISBOA (067.361.454-90)
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68)
CO-AUTOR: SHEILA DUARTE DE MENDONCA (060.546.274-73)
CO-AUTOR: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85)

Resumo:

        INTRODUÇÃO  E  OBJETIVOS  A  presente  pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  as  possíveis
implicações mentais advindos do trabalho junto a profissionais de enfermagem que atuam em oncologia e
que  lidam  com  pacientes  que  apresentam  como  diagnóstico  a  denominação  Fora  de  Possibilidade
Terapêutica  (FPT).  PERCURSO  METODOLÓGICO  Trata-se  de  um  estudo  qualitativo  que  utilizou  a
técnica  de  história  oral.  São  colaboradores  da  pesquisa  trabalhadores  de  nível  médio  e  superior  de
enfermagem que atuam na assistência à clientela oncológica com diagnóstico FPT em unidade de uma
instituição  hospitalar  filantrópica em Natal-RN.  A autorização  para a pesquisa se deu  pelo  parecer  n°
186/2008 do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  –  UFRN e  pela  instituição  pesquisada.  RESULTADOS  E
DISCUSSÕES O estudo permitiu identificar, para os profissionais que lidam com pacientes oncológicos
FPT, um trabalho corrido e que requer um envolvimento emocional com pacientes em sofrimento. Esse
cotidiano e responsabilidades suscita influência sobre a vida profissional e pessoal através da diminuição
do  desempenho  e  atenção  no  trabalho,  dificuldade  de  relacionamentos  interpessoais,  mau-humor  e
sentimento de tristeza, redução do vigor físico e interesse em atividades cognitivas, bem como utilização de
mecanismos para reduzir a carga física e mental que o seu trabalho impõe os trabalhadores.

Palavras chave: Enfermagem oncológica; saúde do trabalhador; saúde mental

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0531
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM JUNTO A USUÁRIOS
IDOSOS FRAGILIZADOS DOMICILIADOS EM ÁREAS ADSCRITAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DO DISTRITO OESTE DO MUNICÍPIO DE NATAL, RN.
ALUNO: ANA ANGELICA REGO DE QUEIROZ (050.398.894-45)
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:A  transição  demográfica  mundial  do  século  XX  se  acentua  no  novo
século,principalmente em países como o Brasil,provocando impactos sociais e mudanças no padrão de
saúde da população,com o predomínio de morbidade por doenças crônicas relacionadas a causas cérebro
vasculares.Assim, os idosos,em geral,  se encontram propensos a adquirirem condições patológicas que
requerem uma maior  assistência à saúde.Entre estas está a síndrome da fragilidade.Grande parte dessa
população tem características físicas e sociais que podem indicar situações de fragilidade que quando não
identificadas precocemente podem ocasionar danos/seqüelas irreversíveis.Nesta perspectiva considera-se
que o enfermeiro possui requisitos para atuar com esses usuários no domicílio,muito embora observe-se
que a literatura não faz referência à assistência de enfermagem ao idoso frágil.OBJETIVOS:caracterizar as
intervenções de enfermagem a idosos frágeis e domiciliados.MÉTODOS:Estudo descritivo e quantitativo a
ser realizado no Distrito Oeste/Natal/RN.A população inclui enfermeiros que atuam na ESF e assistem a
idosos frágeis(segundo  critérios do  Ministério  da Saúde),domiciliados.RESULTADOS ESPERADOS:Os
resultados  deste  estudo  poderão  nortear  os  enfermeiros  na  melhoria  da  assistência  à  saúde  do  idoso
fragilizado,uma vez que, identificando o nível de conhecimento dos enfermeiros acerca da enfermagem
gerontológica,será possível desenvolver atividades educativas direcionadas a estes profissionais.

Palavras chave: Idoso; Síndrome da Fragilidade, Enfermagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0533
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CICLO VIGÍLIA-SONO NA FUNÇÃO COGNITIVA E NA QUALIDADE
DE VIDA APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
ALUNO: DEBORA CARVALHO DE OLIVEIRA (012.531.274-17)
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (603.366.414-00)
CO-AUTOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (228.006.623-87)
CO-AUTOR: PAULA REGINA AGUIAR CAVALCANTI (039.572.124-56)

Resumo:

        O ciclo vigília-sono (CVS) é um ritmo biológico influenciado pelo ciclo claro/escuro. Uma análise
confiável do CVS consiste na actigrafia que utiliza o actímetro como identificador do padrão de variação
temporal da atividade e repouso  por  vários  dias.  Poucos estudos investigam o  CVS de pacientes que
tiveram um Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença que provoca danos neurológicos pela restrição na
irrigação  sangüínea cerebral.  A avaliação  da qualidade de vida (QV)  dos  pacientes  é  de fundamental
importância. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar alterações do controle circadiano e homeostático do
CVS em pacientes com AVC e as correlações com a QV. Participaram do estudo 22 pacientes (55±12 anos)
e 24 sujeitos saudáveis (57±11 anos). Os instrumentos utilizados foram os questionários sobre a qualidade
do sono (QS), QV e a actimetria. Os dados foram analisados através dos testes t`Student, Mann-Whitney,
ANOVA  e  correlação  de  Spearman.  Foram  encontradas  alterações  homeostáticas  significativas
relacionadas com maior duração do sono, latência, fragmentação do sono e menor eficência. Outros dados
mostraram comprometimento da QS e diminuição da QV que esteve correlacionada com soma da atividade
diurna e com a eficiência do sono. Os resultados observados indicam comprometimento da interação do
controle circadiano e homeostático do CVS desencadeado principalmente pelo segundo e diminuição do
nível de atividade pós-AVC, influenciando a QV dos pacientes que apresentou-se comprometida.

Palavras chave: CICLO SONO-VIGILIA, AVC, ACTIMETRIA, QUALIDADE DE VIDA

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0534
TÍTULO: DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE SAGUIS: INFLUÊNCIA DO ALIMENTO
ALUNO: CAROLINA SANTOS DE MIRANDA (067.686.034-69)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15)
CO-AUTOR: AUDRA REGINA COLOMBO (315.637.238-24)

Resumo:

        DIFERENÇA NA TAXA DE FORRAGEIO E INGESTÃO EM GRUPO DE SAGÜIS NO AMBIENTE
NATURAL  Variações  nas  condições  ecológicas  e  sociais  levam  a  diferenças  em  comportamentos
individuais que influenciam as decisões de onde e quando forragear. Assim, nosso objetivo foi verificar se
existe diferença individual no forrageio e ingestão em sagüis comuns. Um grupo selvagem de Callithrix
jacchus (6 animais adultos e 4 sub-adultos) identificados individualmente foram observados durante 11
meses, na FLONA-ICMBio, Nísia Floresta-RN Brasil. Dois comportamentos foram registrados: forrageio e
ingestão (exudado, insetos e frutos).Concluimos que a taxa de forrageio foi elevada para todos os animais,
e a ingestão, não difere significativamente entre os animais, embora tenhamos observado elevada ingestão
de goma e item animal pela fêmea dominante. A freqüência da ingestão de fruto foi maior, provavelmente
em função da previsibilidade e localização fixa, como são itens disponíveis sazonalmente, eles foram muito
explorados em curtos períodos de abundância. Os insetos, apesar de ser o segundo item em ingestão, tem
um importante papel na dieta como fonte de proteína. A ingestão de exudato e inseto pela fêmea dominante
está  ligada  diretamente  ao  seu  estado  reprodutivo  como  fontes  de  proteínas  e  cálcio.  Fonte  de
financiamento: CNPq, FAPERN, CAPES, UFRN

Palavras chave: Forrageio,Saguis, Ingestão, Comportamento alimentar

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0535
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE FISSÃO DE COLÔNIA SOBRE O COMPORTAMENTO
EXTRA-NINHO DE OPERÁRIAS DE DINOPONERA QUADRICEPS
ALUNO: JENIFFER DA CAMARA MEDEIROS (058.848.114-97)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15)

Resumo:

        As formigas, insetos sociais, vivem em colônias, onde os indivíduos agem como componentes de um
superorganismo. As colônias podem se reproduzir e uma das formas de reprodução é a fissão, que ocorre
na espécie sem rainha Dinoponera quadriceps.  Este estudo tem o objetivo de verificar  a influência do
processo  de fissão  de colônia sobre o  comportamento  extra-ninho  de operárias  de D.  quadriceps.  No
período de junho de 2007 a junho de 2009, operárias de uma colônia foram marcadas e observadas em seu
ambiente natural. As operárias foram seguidas em pelo menos duas viagens consecutivas da saída do ninho
até o retorno e seu comportamento foi registrado pela técnica de focal instantâneo. A maior distância em
relação ao ninho alcançada em cada viagem também foi registrada. Durante o período do estudo, a colônia
sofreu fissão e o comportamento extra-ninho das operárias foi comparado entre as diferentes fases pelas
quais a colônia passou. Houve modificação no padrão comportamental das operárias durante o processo de
fissão. Após a divisão da colônia, as operárias que permaneceram no ninho antigo passaram a forragear
menos e mais perto do ninho. A proximidade entre as colônias recém divididas gerou, em seguida, uma
fase de conflito, com aumento da interação agonística e diminuição da limpeza, que resultou na extinção da
antiga colônia. Sem a sua presença, a nova colônia passou a apresentar um padrão comportamental similar
ao da colônia antiga antes da fissão.

Palavras chave: Dinoponera quadriceps, comportamento, forrageio, fissão de colônia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0536
TÍTULO: CENTROS VISUAIS E ÓPTICOS SUBCORTICAIS EM KERODON RUPESTRIS: UM
ESTUDO DE TRAÇADO ANTERÓGRADO COM A SUBUNIDADE B DA TOXINA COLÉRICA (CTB)
ALUNO: TWYLA BARROS DE SOUSA (068.056.324-55)
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04)
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)

Resumo:

        Os sistemas visual primário e óptico acessório são dois conjuntos de estruturas neurais, que recebem
projeção direta da retina. Analisamos a citoarquitetura e padrão de inervação retiniana deles, usando como
traçador  neural  anterógrado,  a  subunidade  B da  toxina  colérica  revelada  por  imunoistoquímica  para
detectar este traçador em terminais sobre grupamentos neuronais (alvos) no encéfalo do mocó (Kerodon
rupestris). Identificamos os componentes do sistema visual primário – o complexo geniculado lateral, o
complexo pré-tectal e o  colículo  superior.  O complexo geniculado lateral contém o  núcleo  geniculado
lateral dorsal, o núcleo geniculado lateral ventral e o folheto intergeniculado, que recebem fibras da retina
com  predominância  contralateral,  exceto  o  folheto  intergeniculado,  cuja  projeção  é  bilateral,
aproximadamente simétrica. O complexo pré-tectal contém os núcleos pré-tectal anterior, pré-tectal medial,
pré-tectal  posterior,  olivar  pré-tectal  e  núcleo  do  trato  óptico,  que  recebem  projeção  retiniana
predominantemente contralateral. Do mesmo modo, o colículo superior recebe fibras da retina contralateral
nas camadas superficiais. Também identificamos um sistema óptico acessório completo no mocó, formado
pelos núcleos terminal medial, terminal lateral, terminal dorsal e intersticial do fascículo superior posterior,
que recebem inervação retiniana contralateral, apenas o núcleo terminal medial recebendo também esparsa
inervação ipsolateral.

Palavras chave: CTb, sistema visual primário, sistema óptico acessório, mocó.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0537
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS CONCEPÇÕES ESPONTÂNEAS DE POFESSORES E ALUNOS
REFERENTES À QUALIDADE E AO CICLO DA ÁGUA NO SEMI-ÁRIDO.
ALUNO: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (022.532.841-06)
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-00)

Resumo:

        Dentre  as  fontes  mais  importantes  da água em região  semi-árida  estão  os  reservatórios  públicos
(açudes), o que realça a importância desse tipo de ecossistema artificial, principalmente no Rio Grande do
Norte. As concepções espontâneas das comunidades relacionadas a este recurso podem ser obtidas pela
aplicação  de  questionários  cujos  temas  abordem aspectos  sobre  a  qualidade  da água.  Neste  trabalho,
aplicou-se um questionário com 50 docentes e 44 alunos da rede municipal de Acari (RN) para levantar
concepções espontâneas sobre qualidade da água e temas afins. Também foi realizada uma oficina para
capacitação de professores, pelo projeto “Mergulhando na Ciência”, para discutir temas sobre a água. Nela
foram apresentadas estratégias didáticas (cartilha, palestras, jogos e pranchas com figuras) que facilitam a
compreensão  e  aprendizagem  significativa  de  alunos  e  que  podem  ser  aplicados  em  sala  de  aula  e
atividades  de  Educação  Ambiental  (EA).  Os  resultados  mostraram  que  questionários  são  ferramentas
importantes  na  coleta  de  dados,  pois  possibilitaram  indicar  dificuldades  do  público  com  relação  à
qualidade da água. A possibilidade da utilização de jogos didáticos como facilitadores da aprendizagem
pôde  ser  demonstrada.  Observou-se  deficiência  de  desenvolvimento  de  trabalhos  em  EA com  temas
acessíveis a comunidade, voltados para a água. Este trabalho ressalta a importância de atividades em EA
para a sensibilização da comunidade na busca de soluções para os problemas enfrentados.

Palavras chave: Educação Ambiental, questionário e jogos didáticos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0538
TÍTULO: ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O ALÍVIO DA DOR DE
PARTURIENTES PRIMÍPARAS ADULTAS NA FASE ATIVA DO TRABALHO DE PARTO
ALUNO: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (049.161.704-66)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53)

Resumo:

        O  acompanhamento  à  parturiente  durante  o  trabalho  de  parto  na  maioria  das  vezes  envolve
necessariamente suporte psíquico e emocional, contato físico para dividir o medo e a ansiedade para somar
forças e estimular positivamente à parturiente no momento do trabalho de parto.  Na prática obstétrica,
observa-se que a ansiedade e a dor da parturiente parecem ser amenizadas mediante utilização de métodos
não  farmacológicos,  tais  como: massagem lombossacral,  exercícios  respiratórios,  banhos,  relaxamento
muscular, presença de um acompanhante, entre outros. Podemos citar alguns estudos como o de Silveira et
al. (2002), demonstrando que a massagem lombossacral tem seu valor terapêutico no sentido de promover
relaxamento,  conforto  e  alívio  no  processo  parturitivo,  juntamente  com  as  técnicas  de  exercícios
respiratórios. Portanto, as estratégias não farmacológicas aliviam o desconforto do fenômeno doloroso do
trabalho  de  parto,  proporcionando  apoio  e  conforto  à  parturiente,  identificando  fatores  de  risco  de
possíveis distócias durante o trabalho de parto. Este trabalho é uma revisão de literatura e continuidade de
uma Tese  de  Doutoramento  defendida  em 2007.  Esta  revisão  fundamenta  uma pesquisa  de  iniciação
científica a qual está sendo submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, e tem como objetivo
avaliar  a  efetividade  de  estratégias  não  farmacológicas  durante  a  fase  ativa  do  trabalho  de  parto  em
primíparas adultas.

Palavras chave: Estratégias não-farmacológicas, parturiente, alívio da dor
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Resumo:

        A problemática da dengue não figura mais como um novo problema de saúde pública no país, mas
sim,  como  uma emergente enfermidade que tem acometido  milhares  de pessoas  há pelo  menos  duas
décadas. Sua distribuição geográfica dá-se, principalmente, dentro dos limites de latitude 45° norte e 30°
sul, podendo habitar outras faixas, desde que essas estejam em períodos de calor. Em se tratando dos casos
notificados de dengue, o município de Mossoró-RN notificou 3.473 casos de dengue somente no período
entre 2000 e 2008. Assim busca-se analisar a o  comportamento dos casos notificados de dengue e sua
relação  com  variáveis  climáticas.  Foram  empregadas  as  seguintes  ferramentas  metodológicas:  séries
temporais, Normal Climatológica, correlação linear de Pearson e Estatística Descritiva. A princípio foram
coletados  os  casos  notificados  de dengue dos  anos  em questão,  em seguida organizados,  tabulados e
analisados do ponto de vista temporal. Os resultados apontaram para grande aleatoriedade, em todos os
anos  analisados,  quando  correlacionados  os  casos  de  dengue  a  variável  temperatura  média  do  ar.
Contrariamente, no que tange a correlação dos casos notificados de dengue as variáveis umidade relativa
do ar e precipitação pluviométrica, os resultados demonstraram, para maioria dos anos – para a umidade
relativa do ar, 0,80, 0,80, 0,75, 0,62, 0,85 e para a precipitação pluviométrica, 0,70, 0,88, 0,70, 0,95 – haver
forte uma correlação.

Palavras chave: Avaliação bioclimática; dengue; variáveis ambientais
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Resumo:

        Kalanchoe brasiliensis é uma Crassulácea amplamente empregada no tratamento de feridas, abscessos,
processos inflamatórios  e distúrbios  gástricos.  A folha é a parte mais  utilizada,  devido  à presença de
flavonóides,  ácido ascórbico  e outros elementos.  Os flavonóides são derivados fenólicos com funções
antioxidante  e  antiinflamatória  encontrados  nos  vegetais.  Por  esta  razão,  foram  escolhidos  como
marcadores químicos para a espécie. A solução extrativa de K. brasiliensis foi preparada por turbólise na
proporção 1:1 (m/V), empregando etanol 50% (V/V) como solvente. A determinação de flavonóides totais
na solução extrativa de K. brasiliensis foi realizada por espectrofotometria no UV após adição de cloreto de
alumínio (AlCl3) como agente complexante. As influências do tempo de complexação e da concentração
de AlCl3 sobre a resposta do método foram estudadas a partir de um desenho fatorial com superfície de
resposta.  Curvas de calibração  foram construídas para avaliar  a linearidade do  método.  O espectro  de
varredura obtido indicou máxima absorção em 412 nm. A superfície de resposta revelou que a condição
ótima para observação de maior resposta do método de doseamento dos flavonóides é: 5% de AlCl3 após
15 minutos  de  complexação.  Nesta  condição,  a  linearidade,  repetibilidade,  precisão  intermediária  e  a
robustez permitiram concluir que o método é viável, podendo ser utilizado como técnica analítica para o
doseamento de flavonóides totais em extrativos de Kalanchoe brasiliensis.

Palavras chave: Kalanchoe brasiliensis, flavonóide, análises espectrofotométricas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0545
TÍTULO: DETECÇÃO DE VICILINAS NA HEMOLINFA DE LARVAS DE ACANTHOSCELIDES
OBTECTUS.
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ORIENTADOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20)

Resumo:

        Os  gorgulhos  (Callosobruchus  maculatus,  Zabrotes  subfasciatus  e  Acanthoscelides  obtectus,
Coleoptera:  Bruchidae)  são  as  principais  pragas  de sementes  de feijões.  As  vicilinas  são  as  proteínas
majoritárias em sementes de feijão  de corda (Vigna unguiculata)  e feijão  comum (Phaseolus vulgaris),
correspondendo a 25 % das proteínas destas sementes. Estas proteínas têm sido indicadas como o principal
fator de resistência observado em alguns acessos de feijão-de-corda ao C. maculatus. O mecanismo de
ação  das  vicilinas  sobre  os  bruqüídeos  ainda  não  está  completamente  esclarecido,  mas  a  partir  de
investigações  químicas  e  imunológicas,  parece  estar  relacionado  à  propriedade de  ligação  a  quitina  e
resistência  à  hidrólise.  Consideramos  que  o  estudo  dos  mecanismos  de  incorporação  e  acúmulo  de
proteínas tóxicas pelas células do corpo gorduroso dos bruquídeos Acanthoscelides obtectus seja de grande
importância para o entendimento das interações co-evolucionárias entre as leguminosas e insetos praga,
fornecer  subsídios  para o  entendimento  dos  processos  bioquímicos  e fisiológicos  relacionados  com a
defesa das sementes e para o desenvolvimento de novas tecnologias que podem levar ao desenvolvimento
de  bioinseticidas  ambientalmente  adequados.  O  presente  projeto  tem  por  objetivo  principal  detectar
vicilinas nos tecidos dos insetos Z. subfasciatus e A. obtectus, mantidos em sementes de V. unguiculata e
P. vulgaris.

Palavras chave: vicilinas, Acanthoscelides obtectus, Vigna unguiculata

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0548
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: LUANA LIMA DE MOURA (008.872.794-73)
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (086.149.384-20)

Resumo:

        A pesquisa trata de um estudo clínico-radiográfico em molares decíduos necrosados, submetidos à
terapia sem instrumentação de seus condutos radiculares. A simplicidade da técnica, seu baixo custo e a
possibilidade de ser realizada pelo clínico geral fazem desta, uma técnica de grande valia para o serviço
público de saúde, por evitar extrações precoces, além de prevenir sequelas oclusais. O objetivo foi avaliar
a ação das pastas CTZ (clorafenicol, tetraciclina, óxido de zinco) e Guedes-Pinto frente aos tecidos orais e
periapicais, empregando-se dentes decíduos necrosados. Foi observado clinicamente, a estrutura e cor da
mucosa  oral,  mobilidade  dentária  e  a  sintomatologia  dolorosa,  enquanto  radiograficamente,  o
comportamento de lesões radiolúcidas periapicais e reparo ósseo. A amostra foi composta por 37 dentes de
crianças com 4 a 8 anos de idade, cadastradas na Disciplina de Odontopediatria da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. O Grupo I (Guedes-Pinto) foi constituido de 23 dentes e o Grupo II (CTZ) de 14
dentes.  A técnica consistiu  no acesso à câmara pulpar  coronária,  localização dos condutos radiculares,
irrigação com hipoclorito de sódio a 1% e soro fisiológico, secagem, inserção da pasta no assoalho da
câmara  pulpar,  proteção  com  cimento  óxido  de  zinco  e  restauração  com  resina  composta.  O
acompanhamento foi feito com 02, 08, 14 e 20 meses após tratamento. O sucesso terapêutico foi alcançado
em ambos os grupos, cujos resultados foram validados estatisticamente.

Palavras chave: molar decíduo, necrose pulpar, terapia simplificada
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COMBINADA (PAN-HIPOPITUITARISMO) DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH)
ALUNO: JOANA MENDEZ DANTAS DE MIRANDA (055.463.764-22)
ORIENTADOR: RICARDO FERNANDO ARRAIS (076.175.838-00)
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Resumo:

        Os dados quantitativos obtidos com o trabalho em questão, como aqueles que nos permitem realizar
um estudo epidemiológico a respeito do tema descrito, serão organizados e avaliados de forma a serem
publicados sob a forma de trabalho científico na CIENTEC.

Palavras chave: Marcadores genéticos, pan-hipopituitarismo, hormônio de crescimento
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TÍTULO: ESTUDO CLÍNICO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA E QUALIDADE
DE VIDA ENTRE USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL DUPLA E SOBREDENTADURAS
IMPLANTOSUPORTADAS COM ANTAGONISTA PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL.
ALUNO: RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA (013.594.494-50)
ORIENTADOR: ADRIANA DA FONTE PORTO CARREIRO (899.544.914-49)

Resumo:

        As sobredentaduras implantosuportadas vêm sendo usadas largamente como tratamento reabilitador
alternativo em pacientes desdentados totais. Este estudo avaliou o grau de satisfação quanto a: mastigação,
gustação, pronúncia, dor, estética, retenção, adaptação e conforto, o impacto da saúde bucal na qualidade
de  vida,  usando  o  índice  subjetivo  OHIP-EDENT,  e  a  eficiência  mastigatória,  usando  o  método
colorimétrico  em  15  usuários  de  prótese  totais  convencionais  (PTC)  e  em  14  com  sobredentaduras
implantosuportadas inferiores com antagonista prótese total convencional (OIS).  Quanto à satisfação, a
maioria dos usuários de PTC e OIS se mostrou satisfeita ou muito satisfeita quanto aos aspectos avaliados.
Com relação ao impacto da saúde bucal sobre a qualidade de vida, os usuários OIS mostraram um impacto
mais positivo. A média da absorbância para calcular a eficiência mastigatória em usuários de PTC foi um
pouco maior do que aquele observado em pacientes reabilitados com OIS, no entanto não houve diferença
estatística significante nos dois grupos estudados (p=0,242). Conclui-se que a maior parte dos pacientes
apresentou satisfação com suas próteses e que o uso de sobredentaduras inferiores interferiu positivamente
na qualidade de vida dos usuários, no entanto, os usuários de sobredentaduras não apresentaram maior
eficiência mastigatória.

Palavras chave: Sobredentadura, Satisfação, Qualidade de vida, Eficiência mastigatória
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E NÍVEL DE ANSIEDADE EM PACIENTES
COM DIFERENTES NÍVEIS DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
ALUNO: RACHEL GOMES CARDOSO (044.915.084-45)
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA (007.948.534-04)

Resumo:

        Alguns estudos na literatura relatam que os fatores emocionais e a qualidade de vida podem estar
envolvidos  tanto  na  etiologia,  quanto  na  progressão  das  Disfunções  Temporomandibulares  (DTM).
Proposição: O objetivo do presente estudo é o de observar uma possível associação entre as diferentes
formas de ansiedade, a qualidade de vida e a saúde geral de pacientes diagnosticados como portadores de
diferentes  tipos  e  níveis  de  DTM.  Materiais  e  Métodos:  A amostra  foi  constituída  por  60  pacientes
diagnosticados como portadores de DTM de origem muscular, articular ou ambas, com diferentes níveis de
severidade (DTM leve, moderada e severa). Os pacientes foram diagnosticados através do RDC-TMD para
avaliar o tipo de disfunção (muscular ou articular) e através do Protocolo de Fonseca para verificar o grau
da disfunção (leve,moderada ou severa). Para avaliação dos aspectos psicossociais foram utilizados três
questionários auto-aplicáveis, com o objetivo de obter informações a respeito da saúde geral (QSG), do
tipo de ansiedade (IDATE) e da qualidade de vida (WHOQOL brief). Resultados: Observou-se associação
entre ansiedade-traço  e saúde geral nas  diferentes  formas de DTM, sem que pudesse ser  estabelecido
comprometimento da qualidade de vida dos respondentes. Conclusão: Dentro das limitações do estudo,
pode-se concluir que os principais fatores associados à DTM Muscular foram os distúrbios do sono e que
o componente articular da disfunção aparece mais associado a prejuízos sociais.

Palavras chave: Disfunção temporomandibular, qualidade de vida, saúde geral, ansiedade
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Resumo:

        A triancinolona (TRI) é um fármaco esteroidal administrado por via parenteral na forma de suspensão
e amplamente utilizado  no  tratamento  de doenças inflamatórias do  globo  ocular.  No  entanto,  a TRI é
praticamente insolúvel em água, o que limita seu uso na forma de colírio. As ciclodextrinas (CDs) tem sido
usadas para modificar a solubilidade de fármacos. O objetivo do presente estudo foi validar o método de
análise quantitativa para a TRI a partir de complexos de inclusão com CDs associados à trietanolamina
(TEA) (complexos ternários) por espectrofotometria de UV-VIS. A metodologia foi validada de acordo
com  os  parâmetros  estabelecidos  pela  ANVISA.  O  estudo  de  especificidade  demonstrou  que  os
componentes da matriz (CD+TEA) interferiram na análise do fármaco na região do comprimento de onda
de maior  absorção  (242nm),  havendo  a necessidade da utilização  de uma solução  de CD+TEA como
branco. O método demonstrou linearidade (r2= 0,99996) na faixa de concentração escolhida para a curva
padrão (2 a 24 µg/mL),  a qual apresentou a equação de regressão linear  de y= 0,04175x -  0,00473. A
repetibilidade  e  a  recuperação  (n=5)  foram  investigadas  em  cinco  níveis.  A precisão  intra-corrida  e
reprodutibilidade do método foi demonstrada com valores de CV< 4%. O nível de recuperação variou
entre 79,26+1,55 e 81,00+1,31.  A metodologia proposta pode ser  considerada simples,  rápida,  precisa,
exata e reprodutível para análise quantitativa da TRI a partir dos complexos ternários.

Palavras chave: triancinolona, solubilidade, complexos de inclusão, ciclodextrinas
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MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO.
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Resumo:

        As infecções parasitárias continuam a ter um alto índice de infectados no mundo todo.Na gravidez
têm sido  associadas com deficiência de ferro,anemia materna,menor  peso  ao  nascer,baixo  crescimento
intrauterino,entre outros.Esses efeitos devem depender tanto do hospedeiro como do parasito.A presença
de  parasitos  intestinais  foi  verificada  em  34  gestantes  adolescentes  atendidas  na  Maternidade  Escola
Januário Cicco/RN(MEJC).A infecção foi analisada por exame protoparasitológico,método de Blagg e cols.
e  os  fatores  ambientais  por  aplicação  de  questionário.A  idade  média  das  gestantes  foi  de  16,2
anos.Questionadas sobre parasitoses anteriores,61,4% e 56,7% delas já tiveram algum parasito e já feito
tratamento,respectivamente,e  65,2%  disseram  já  ter  expelido  algum  parasito.Das  34  gestantes,  76,4%
estavam infectadas  e  as  espécies  de  parasitas  prevalentes  foram Entamoeba histolytica(76,9%),Giardia
lamblia(19,2%)  e  Ascaris  lumbricoides(11,5%).Nesse  estudo  verificou-se  uma  relação  estatisticamente
significativa entre o  fato  da mãe já ter  tido  parasitose com a infecção.  Assim como o fato  da mãe ter
expelido  verme mostrou  dependência com a infecção  atual.A eliminação  anterior  de parasitos e a alta
freqüência de infecção por enteroparasitas nas gestantes,indica baixo nível sócio-econômico e educacional
e  baixas  condições  de higiene do  domicílio  dessa população.Além disso,de  que não  deve ter  havido
mudanças nos hábitos de higiene e condições do meio em que mãe ficou parasitada no passado.

Palavras chave: Enteroparasitas; gestantes adolescentes.
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Resumo:

        Vários  estudos  mostram diferenças  entre  ratos  machos  e  fêmeas  em desempenhos  de  tarefas  de
memória. Essas diferenças poderiam estar relacionadas às variações comportamentais das fêmeas ao longo
do ciclo estral, mas estudos nessa área mostram resultados controversos. No entanto, tarefas de memória
podem ser modificadas por estados emocionais, e acredita-se que estes são variáveis entre as fases do ciclo
estral. Neste trabalho investigamos os efeitos do ciclo estral em ratas Wistar na aquisição e evocação de
memórias  aversivas  e  no  comportamento  análogo  à  ansiedade  em  humanos  na  tarefa  da  esquiva
discriminativa. Ratas Wistar foram treinadas nessa tarefa. Esse paradigma se baseia em um labirinto capaz
de avaliar ansiedade e memória simultaneamente. Cada animal foi posto no labirinto, que tem dois braços
abertos e dois braços fechados, em um dos quais um estímulo aversivo (luz e ruído) foi produzido a cada
vez que o animal entrava no braço. Uma sessão de teste (sem os estímulos) foi feita 24h depois.  Para
determinar a fase do ciclo estral, foi obtido o esfregaço vaginal de todas as ratas logo após os testes. Para
análise de dados, cada rata foi disposta em um dos grupos seguintes: diestro/metestro, proestro ou estro.
Os resultados mostram que não houve diferença na aquisição da tarefa nem na exploração dos braços
abertos entre os grupos. Contudo, o grupo proestro apresentou porcentagem de tempo menor no braço
aversivo, mostrando desempenho melhor em comparação com os outros.

Palavras chave: Memória; ciclo estral; ansiedade; fêmea
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Resumo:

        Com  a  oscilação  do  comportamento  homem-ambiente  em  função  da  atuação  antrópica  e
consequentemente nas mudanças dos elementos climáticos, tais como; a temperatura, umidade, vento e
principalmente alterações no balanço de radiação, se faz importante estudar o conforto térmico em cidades.
Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é avaliar o conforto térmico nos municípios que compõem a Região
Metropolitana de Natal (RMN). Os dados de Natal foram obtidos junto à estação climatológica da UFRN,
no  período  de  1984 a  2007,  enquanto  que  os  dados  de  Ceará  -  Mirim  foram  coletados  na  Estação
Climatológica de Ceará-Mirim para um período de 1960 a 1990. Quanto aos dados dos demais municípios
foram avaliados por técnicas de modelagem. Os métodos utilizados foram o modelo de Tom (Índice de
Temperatura e Umidade – ITU), o modelo estima T proposto pela UFCG, além de modelos de regressão
polinomial. Os resultados médios anuais mostraram que de todos os municípios que compõe a RMN, Natal
foi a cidade que mostrou mais dispersão no conforto térmico. Quanto a qualificação segundo ITU máximo,
todos os municípios foram classificados com desconforto  considerável.  Já com relação ao ITU médio,
apenas  Nísia  Floresta,  Parnamirim e  São  Jose do  Mibipú  apresentaram um desconforto  considerável,
enquanto os demais municípios depararam com pouco desconforto. Quanto ao ITU mínimo, as cidades de
Nísia  Floresta,  Parnamirim e  São  Jose  do  Mibipú  foram qualificadas  como  confortável,  e  os  demais
municipios frio.

Palavras chave: Sensação Térmica; Índice de Temperatura e Umidade; Conforto Térmico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0588
TÍTULO: PERFIL DE IDOSOS FRÁGEIS RESIDENTES EM ÁREAS ADSCRITAS ÀS UNIDADES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE NATAL, RN.
ALUNO: ILLA DANTAS CIRINO (064.430.654-84)
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (175.997.504-44)

Resumo:

        INTRODUÇÃO envelhecimento é um processo de grande impacto para a população mundial, que
aponta para a modificação nos indicadores de morbimortalidade, levando ao aumento de pessoas idosas
acometidas por doenças crônico-degenerativas, que algumas vezes, levam a incapacidade funcional e perda
da  autonomia.  Nesse  novo  perfil,  encontra-se  a  síndrome  da  fragilidade,  que  envolve  fatores
biopsicossociais,  podendo  torná-las  vulneráveis  a  desfechos  clínicos  adversos,  inclusive  à  morte.
OBJETIVO Caracterizar idosos com potencial de desenvolver a síndrome da fragilidade em área adscrita
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Distrito  de Saúde do município  de Natal-RN. MÉTODOS
Estudo  descritivo  e  quantitativo,  que  será  realizado  no  Distrito  Sanitário  Oeste  deste  município;  a
população inclui os idosos residentes em áreas adscritas à ESF neste distrito, em uma amostra aleatória
estratificada. RESULTADOS ESPERADOS Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para o
conhecimento  acerca  da  população  idosa  deste  distrito,  ressaltando  suas  fragilidades  e  considerando
aspectos  sócio-demográficos,  hábitos  e  condições  de  vida  e  situação  de  saúde.  Essa  caracterização  é
relevante para que a equipe de saúde da ESF possa repensar a assistência prestada a esses indivíduos, de
forma a melhorar a qualidade destes, ao planejar ações voltadas para a pessoa idosa, a fim de prevenir
complicações no idoso frágil, como também retardar o processo de fragilização em outros idosos.

Palavras chave: Enfermagem; envelhecimento; idoso fragilizado.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0589
TÍTULO: TRAJETOS DE PESQUISA DOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM DANÇA: UMA
EXPERIÊNCIA COM O GRUPO PARAFOLCLÓRICO DA UFRN
ALUNO: EMANUELLE JUSTINO DOS SANTOS (013.496.454-35)
ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES TIBURCIO (597.781.724-04)

Resumo:

        O estudo discute os trajetos de pesquisa que embasaram o processo de criação do espetáculo de dança
“Debaixo do Barro do Chão” estreado em agosto de 2008 pelo Grupo Parafolclórico da UFRN, bem como
os  sentidos  dessa  experiência  revelados  nas  falas  dos  sujeitos  participantes  (elenco,  direção  artística,
colaboradores–  coreógrafos,  designer  de luz e direção  cênica).  Situa-se como uma pesquisa descritiva
(GIL, 2007). Realizou-se uma entrevista semi-estruturada com os envolvidos na montagem do espetáculo
recorrendo a algumas estratégias da Análise de Conteúdo de Bardin (1997). Destacamos os aspectos mais
significativos  no  dizer  desses  sujeitos,  extraindo  as  seguintes  unidades  de  significado:  perfil  dos
integrantes, motivações para o dançar, experiências com a dança e outras práticas corporais, os significados
do  grupo  para os integrantes,  contribuições para o  processo  de criação,  fontes  de pesquisa utilizadas,
concepção  artística e  o  aprendido  na dança.  Organizamos  a  reflexão  desse percurso  em categorias:  a
experiência de estar junto no Grupo e vivenciar a dança, o processo de criação em dança evidenciando-se
o  aspecto  coletivo  e  aberto  que permeia  a  criação  e  a  catalogação  das  fontes  de  pesquisa  recorridas
(internet, diálogo com a literatura, visitas in loco, apreciação de DVD´s e danças da tradição, realização de
seminário). O refletir sobre esse criar é importante para o operar e o sistematizar dos saberes-fazeres da
dança quando pensamos em um produto artístico.

Palavras chave: dança popular, processo de criação, fontes de pesquisa

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0590
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL E DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS PARA A INDÚSTRIA FARMOQUÍMICA A PARTIR DA FAUNA E FLORA DO RIO GRANDE
DO NORTE (ARRANJO TBF01: QUITINA E QUITOSANA)
ALUNO: SARAH RAFAELLY ARAÚJO SANTOS (018.910.643-39)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: IZADORA DE SOUZA (946.596.132-91)
CO-AUTOR: KATIA SOLANGE CARDOSO RODRIGUES DOS SANTOS GERALDI (024.529.684-04)
CO-AUTOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49)

Resumo:

        O Estado do Rio Grande do Norte (RN) é o principal produtor de camarão do país. Um dos principais
componentes dos resíduos da carcinocultura é a casca do  camarão,  a qual é rica em um biopolímero
conhecido como quitina (QT). A quitosana (QS) é um polímero biodegradável e atóxico, que vem sendo
largamente empregado na agricultura e principalmente nas indústrias farmacêutica, química e alimentícia, e
pode ser obtida a partir da QT. O projeto visa um completo levantamento do real potencial do RN para a
obtenção  de  QT  a  partir  dos  resíduos  da  carcinocultura  e  produção  de  QS,  e  o  desenvolvimento
tecnológico, tendo por meta a investigação do potencial para geração de um arranjo produtivo local para a
geração de conhecimento, emprego e renda para a população. Após o levantamento foi verificado a real
viabilidade de tal proposta como projeto de desenvolvimento tecnológico para o estado. Após a coleta, as
cascas  foram  submetidas  aos  processos  de  pré-tratamento,  desmineralização,  desproteinização,
desodorização e secagem para obter a QT. Após a obtenção da QT esta foi utilizada para produção de QS,
mediante o  processo  de desacetilação  através da utilização  de NaOH em diferentes concentrações para
originar a QS. Os estudos em escala piloto demonstraram a simples e rápida produção da QS com sucesso
a partir da QT obtida da casca do camarão. Estudos futuros incluem o controle e avaliação dos polímeros
produzidos, a fim de contribuir para a validação do processo.

Palavras chave: Quitina, Quitosana, Arranjo produtivo, camarão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0591
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS
OVÁRIOS POLICÍSTICOS
ALUNO: SALICIANO ALVES DE LIMA (013.612.684-76)
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS DE AZEVEDO (673.812.864-91)

Resumo:

        Introdução: Diversas condições fisiológicas e patológicas podem comprometer a saúde da mulher, o
que gera grande demanda para o SUS; tendo em vista que a síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a
endocrinopatia  mais  freqüente  nas  mulheres,  e  que  pode  trazer  repercussões  biopsicossociais  para  a
mulher, faz-se necessário a investigação de estratégias para a construção de uma atenção integral à mulher,
tanto sob o ponto de vista biológico como psicossocial. Objetivos: Analisar os fatores que interferem na
qualidade de vida de mulheres  no  período  do  menacme (14 aos 39 anos)  e de que forma eles  estão
associados a elementos sócio-demográficos como idade, estado civil e renda, além de manifestações como
hisurtismo, obesidade e síndrome metabólica (SM). Metodologia: Após aprovação pelo comitê de ética, foi
feito estudo transversal envolvendo 60 voluntárias atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, no
qual utilizamos o questionário de qualidade de vida SF-36 e os critérios do NCEP-ATP III para diagnóstico
de SM. Para análise estatística: qui-quadrado, teste t Student, com nível de significância de 5%. Resultados:
Encontrado forte associação da SOP com SM e obesidade, e uma maior incidência de aborto nas mulheres
com SM, bem como significativo impacto de fatores psicossociais na qualidade de vida dessas mulheres.
Conclusão: mulheres com SOP estão mais sujeitas a terem uma pior qualidade de vida, tendo em vista a
influência de fatores biopsicossociais e sócio-demográficos.

Palavras chave: saúde da mulher, qualidade de vida, síndrome metabólica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0595
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA PARA O METOTREXATO A
PARTIR DE COMPLEXOS TERNÁRIOS POR ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS
ALUNO: CYRO VIDAL (043.754.334-00)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (007.484.503-94)
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72)
CO-AUTOR: PHILIPPE DE CASTRO MESQUITA (067.601.874-23)

Resumo:

        O metotrexato (MTX) é um fármaco usado no tratamento do câncer e doenças autoimunes como a
psoríase. No entanto apresenta baixa solubilidade aquosa quando não ionizado. Estratégias que aumentem
a solubilidade em água do  MTX em sua forma não-ionizada resultam no  aumento  da velocidade de
permeação  cutânea.  O  aumento  da  solubilidade  do  MTX  utilizando  complexos  de  inclusão  com
ciclodextrinas (CDs) associadas à trietanolamina (TEA) (complexos ternários) representa uma interessante
estratégia. Este estudo apresenta os resultados da validação da metodologia analítica para o MTX a partir
dos  complexos  ternários.  A metodologia foi validada de acordo  com os  parâmetros  estabelecido  pela
ANVISA.  As  análises  quantitativas  do  fármaco  foram  realizadas  a  temperatura  de  25  +  2ºC  por
espectrofotometria  de  UV-VIS  em 303nm (5n).  O  estudo  de especificidade demonstrou  que a  matriz
(CD+TEA) não interferiu na análise do MTX. A curva padrão do fármaco apresentou linearidade (r² >
0,999) para o intervalo de concentração escolhido (2-20µg/mL). A precisão e a exatidão foram investigadas
em cinco  níveis  de concentração.  A metodologia apresentou  precisão  intra-corrida e reprodutibilidade
adequadas (CV% <3,8%). O nível de recuperação encontrado ficou entre 97,60+2,52 e 102,18 + 2,27%.
Esta parte do  estudo  demonstrou  que o  método selecionado  é simples,  rápido,  preciso  e exato  para a
análise quantitativa e em estudos de dissolução do MTX a partir dos complexos ternários.

Palavras chave: Metotrexato, ciclodextrinas, solubilidade, complexo de inclusão

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0596
TÍTULO: MONITORAMENTO DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS EM TRÊS
RESERVATÓRIOS DA BACIA PIRANHAS-AÇU NO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: ANA PAULA CARDOSO SILVA (063.870.864-85)
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (274.719.344-68)
CO-AUTOR: MARGARIDA DE LOURDES MELO NELSON DOS SANTOS (044.241.264-98)
CO-AUTOR: PRYSCILA CYNARA SOARES VIEIRA (060.742.994-12)
CO-AUTOR: RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA (058.150.344-95)

Resumo:

        Florações de cianobactérias tem se tornado eventos frequentes em reservatórios do Rio Grande do
Norte.  Influenciadas  principalmente por  fatores  abióticos,  como: o  tempo de retenção,  estratificação  e
temperatura  da  água  e  também  pela  eutrofização  artificial,  elas  se  tornam  perigosas  pelo  fato  de  as
cianobactérias produzirem toxinas que ocasionam a perda na qualidade da água e sua inviabilidade para
consumo humano.  O  objetivo  desse estudo  é monitorar  a densidade de cianobactérias  potencialmente
tóxicas nos reservatórios de Itans, Passagem das Traíras e Gargalheiras, pertencentes à Bacia Piranhas-Açu.
Amostras de água foram coletadas trimestralmente entre fevereiro de 2008 e maio de 2009, com o auxílio
da garrafa de Van dorn e preservadas com lugol acético para que a composição e densidade do fitoplânton
fossem estudadas.  A densidade do  fitoplâncton  foi determinada segundo  o  método  de Ütermohl e as
populações  foram  enumeradas  (células,  colônias  e  filamentos)  em  campos  aleatórios.  Nos  períodos
analisados, o fitoplâncton apresentou dominância de cianobactérias incluindo várias espécies toxigênicas
(Cylindrospermopsis raciborskii, Microcystis aeruginosa, Planktothrix Aghardii e Anabaena circinalis) e a
densidade média de  cianobactérias  variou  entre  50.807 e  306.922 células  por  mL excedendo  o  limite
máximo permitido para consumo humano segundo a portaria 518 do ministério da saúde, portanto, faz-se
necessária a adoção de medidas que venham a evitar riscos à saúde humana.

Palavras chave: Cianobactérias, florações, reservatórios

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0597
TÍTULO: MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANA CONTENDO METOTREXATO OBTIDAS POR
“SPRAY DRYING”
ALUNO: PHILIPPE DE CASTRO MESQUITA (067.601.874-23)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (007.484.503-94)
CO-AUTOR: CYRO VIDAL (043.754.334-00)

Resumo:

        O metotrexato (MTX) é um fármaco utilizado na quimioterapia de alguns tipos de câncer e doenças
autoimunes como a psoríase,  e uveítes não inflamatórias resistentes aos corticosteróides.  No entanto, a
rápida eliminação plasmática do MTX limita o  seu sucesso terapêutico,  levando à necessidade de altas
doses para manutenção de concentração efetiva no tecido alvo, ocasionando o potencial surgimento de
reações  adversas.  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  principal  a  obtenção  de  micropartículas
biodegradáveis por “spray drying” para a liberação prolongada do MTX a partir da quitosana. Para isso,
quantidades distintas de fármaco e polímero foram dissolvidas em solução de ácido acético 0,1M a fim de
obter  diferentes  razões  de  MTX na  matriz polimérica  (10%,  20%,  30% e  50%).  A mistura  final  foi
atomizada em aparelho de “spray dryer” com a temperatura de entrada de 140oC, fluxo de ar de 450Nl/h;
fluxo de alimentação de 5mL/min e 100% de rendimento do exaustor. Para análise quantitativa do fármaco
incorporado na matriz polimérica, foi validado o método de análise quantitativa por espectrofotometria de
UV-VIS.  Os  sistemas  microparticulados  foram  obtidos  com  sucesso.  O  material  particulado  obtido
apresentou  forma esférica e  o  nível  de eficiência  de  encapsulação  foi  superior  a  70% para  todos  os
sistemas. Os resultados experimentais demonstram o potencial da técnica de preparação e estudos futuros
incluem a caracterização estrutural e estudos de liberação "in vitro".

Palavras chave: metrotexato; quitosana; micropartículas; "spray drying"

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0599
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS E EVOLUTIVAS DE CRIANÇAS
ATENDIDAS EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE FÓRMULAS
ALIMENTARES PARA ALERGIA ALIMENTAR NO HOSPITAL DE PEDIATRIA DA UFRN.
ALUNO: LIVIA CARVALHO SPINELLI (057.814.704-17)
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (444.357.624-04)
CO-AUTOR: ANA LAISSA OLIVEIRA AGUIAR (061.618.934-60)
CO-AUTOR: CLARISSA MARQUES MARANHAO (014.192.444-69)
CO-AUTOR: ROBERTA MARINHO DE FIGUEIREDO (061.395.894-28)

Resumo:

        Identificar  características  clínico-epidemiológicas  de  crianças  em  uso  de  fórmulas  especiais  com
diagnóstico de alergia alimentar. O estudo foi do tipo descritivo e transversal, no HOSPED-UFRN. Foi
composto por 191 crianças (6 meses a 3 anos incompletos). A CIAFE realizou a avaliação destas para a
obtenção  de  dados  clínico-epidemiológicos  registrados  em  fichas,  sendo  realizada  análise  destas.
Constatou-se que 61,78 % (n= 118) eram do sexo masculino e 38,22% (n= 73) do feminino. Também que,
14,65% (n= 28) encontravam-se entre 0 a 3 meses; 26,17% (n= 50) entre 3 a 6 meses; 15,18% (n= 29) entre
6 a 9 meses; 12,56% (n= 24) entre 9 a 12 meses; 25,16% (n = 48) entre 1 a 2 anos e 6,28% (n= 12) com
mais de 2 anos. Quanto à procedência, 44,31% foram provenientes do SUS e 55,69% da rede privada;
67,53%  residiam  em  Natal.  Quanto  aos  sintomas,  78,53%  exibiram  alterações  digestivas,  20,41%
respiratórias, 33,5% cutâneas e 8,9% outras. O diagnóstico foi confirmado ou sugestivo em 82,24%. O tipo
de fórmula indicada à primeira consulta foi,  64,9% a base de proteína da soja,  31,9% de hidrolisado
protéico, e 3,3% de aminoácidos. As crianças estão, principalmente, entre a faixa etária de zero a 6 meses
de vida (51,1%), e a maioria são de Natal, sem diferença importante em relação a procedência (SUS ou
privado).  As  manifestações  digestivas  predominaram.  Em  82,24% dos  casos,  a  indicação  do  uso  de
fórmula foi confirmada. As fórmulas à base de proteína isolada de soja foram as mais prescritas.

Palavras chave: Alergia alimentar, leite de vaca, proteína de soja, fórmulas especiais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0600
TÍTULO: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO AGUDA E REPETIDA DE CAFEÍNA SOBRE O DÉFICIT
COLINÉRGICO INDUZIDO PELA ESCOPOLAMINA
ALUNO: PRISCILA TAVARES MACEDO (050.959.514-60)
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29)
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-31)
CO-AUTOR: DIEGO SILVEIRA SOUSA (052.560.194-57)
CO-AUTOR: ISABELLA MARIA DE OLIVEIRA PONTES (065.391.624-80)

Resumo:

        Avaliar um possível efeito neuroprotetor da cafeína sobre a amnésia provocada pela escopolamina em
ratos Wistar submetidos à esquiva discriminativa. 25 ratos Wistar machos foram injetados i.p. com solução
salina,  cafeína  (10mg/kg/dia)  e/ou  escopolamina  (1mg/kg).  Após  as  manipulações  farmacológicas  os
animais foram colocados no labirinto em cruz elevado modificado durante 10 min., tanto para o treino
quanto para o teste que ocorria após 24h. Este aparato consiste de 2 braços abertos e 2 braços fechados,
sobre um dos braços fechados (aversivo) há lâmpada e caixa de som. Durante o treino cada vez que o
animal  entrava  no  braço  aversivo  ocorriam  os  estímulos  que  só  cessavam  após  o  animal  deixá-lo.
Experimento I: os animais foram injetados com cafeína ou salina por 8 dias, recebendo no 9° dia, cafeína
ou  salina,  após  10  minutos  foi  administrado  escopolamina  e  após  20  minutos  iniciou-se  o  treino.
Experimento II: administração de cafeína ou salina, 10 min. antes das injeções de escopolamina seguindo o
treino após 20 min. O grupo controle apresentou baixa porcentagem de tempo no braço aversivo (%TAV)
(Média ± EP: 11 ± 5.9), enquanto os grupos que receberam escopolamina apresentaram aumento da %TAV
(salina/escopolamina:  46.6  ±  10.7,  cafeína  repetida/  escopolamina:  45.5  ±  12.9  e  cafeína  aguda/
escopolamina: 32,2 ± 6,0). Nossos resultados não corroboram estudos anteriores que verificaram o efeito
benéfico da cafeína sobre a amnésia induzida pela escopolamina.

Palavras chave: cafeína, escopolamina, esquiva discriminativa, memória aversiva

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0606
TÍTULO: A ESTRUTURAÇÃO DO CONHECIMENTO NOS CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO DO
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFRN
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (055.102.064-46)
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (522.718.114-49)

Resumo:

        A reflexão  epistemológica  sobre  o  conhecimento  estruturado  nos  currículos  de  Educação  Física
envolve a indagação  sobre o  modo como as problemáticas da área têm se materializado nas reformas
curriculares  e  como  as  Instituições  de  Ensino  Superior  têm  estabelecido  o  conhecimento  a  partir  da
organização dos currículos. Deste modo, como objetivo da pesquisa, propomo-nos a analisar a relação
entre as reformas curriculares e a organização dos currículos, identificando o caráter predominante das
disciplinas criadas em função das áreas de formação do currículo, e seus avanços e retrocessos. A pesquisa
é de natureza documental, sendo o material analisado constituído dos três currículos do curso e da sua
legislação específica, além de entrevistas com professores do Departamento de Educação Física da UFRN.
Na pesquisa foi possível observar o  conhecimento estruturado nos currículos do curso, constatando-se
predominância de conhecimento de caráter técnico-desportivo, originário do primeiro currículo do curso.
Esse  dado  demonstra  resistência  na  organização  do  currículo,  particularmente  na  distribuição  das
disciplinas  por  área  de  formação,  bem como  na fixação  da sua carga horária  de  modo  a  atender  as
reformas curriculares e a dinâmica do movimento da Educação Física. Por outro lado é possível identificar
avanços na construção do terceiro currículo, em Licenciatura, com a criação do eixo norteador específico
da Cultura Corporal.

Palavras chave: Educação Física, Conhecimento, Reformas Curriculares

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0609
TÍTULO: CALOS DE CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDOS A ESTRESSE SALINO E HÍDRICO NA
REGENERÃÇÃO
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: YUGO LIMA MELO (090.349.674-76)
CO-AUTOR: YURI LIMA MELO (065.163.834-80)

Resumo:

        A cana-de-açúcar  é de grande importância para economia do  Nordeste.  Diante da dificuldade de
cultivar tal espécie em solos salinizados, o objetivo desse trabalho foi avaliar a regeneração de calos de
cana-de-açúcar em meios contendo cloreto de sódio e polietilenoglicol simulando assim os estresses salino
e hídrico. Calos de cana-de-açúcar da variedade SP813250 com 92 dias foram inoculados em meio MS
puro  (controle)  e MS contendo  2 concentrações de NaCl(S1-134,32/S2-268,85 mM) e 2 de PEG 6000
(P1-224/P2-326 gL¹),  separadamente.  Aos  10; 25 e  40 dias  de cultivo,  foram computadas  as  taxas  de
regeneração, sobrevivência, a média de regenerantes por calo regenerado e a taxa de contaminação. Em 10
dias  observou-se  que  apenas  o  tratamento  S1 não  afetou  na  regeneração.  Após  25 dias  as  menores
concentrações de PEG e NaCl não interferiram na regeneração. Aos 40 dias observou-se que apenas no S2
a  taxa  de  regeneração  foi  inferior  ao  controle.  A média  de  regenerantes  por  calo  inoculado  variou
conforme a dose e o agente estressor. Após 40 dias de cultivo, nos diferentes tratamentos, todos os calos
sobreviveram. De acordo com os resultados conclui-se que tanto o estresse salino como o hídrico afetam a
regeneração de calos de cana-de-açúcar e que a resposta depende da dose, do tempo e do agente estressor a
qual os calos foram expostos.

Palavras chave: Cana-de-açúcar; calo embriogênicos; estresse salino; déficit hídrico

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0611
TÍTULO: O ERRO DE MEDICAÇÃO E A SUA ABORDAGEM SISTÊMICA: REDEFINIÇÃO DE
CONCEITOS E SEGURANÇA NA TERAPIA MEDICAMENTOSA
ALUNO: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14)
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50)
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47)

Resumo:

        Os erros de medicação representam uma triste realidade no trabalho dos profissionais de saúde, com
sérias conseqüências para pacientes e para a organização hospitalar. Esta revisão apresenta e discute os
fatores predisponentes relacionados aos erros de medicação, tendo como objetivo identificar pontos frágeis
existentes  no  processo  de  medicação,  como  forma  de  reavaliar  os  problemas  para  que  as  soluções
tornem-se mais visíveis. Foram analisadas as publicações científicas indexadas nos bancos de dados Bdenf,
Lilacs e Scielo, no período de 2003 a 2008. A amostra foi constituída por 12 publicações avaliadas quanto
aos  tipos  de  abordagem  envolvendo  os  fatores  de  risco  dos  erros  de  medicação,  a  problemática  da
sub-notificação de ocorrências e a heterogeneidade no entendimento da definição de erro de medicação
pelos profissionais de enfermagem. Destaca-se que a abordagem sistêmica, a qual leva em consideração as
limitações humanas e os erros latentes do sistema, encontra apoio na literatura recente, inviabilizando a
permanência da visão individualista, que considera os erros como atos inseguros cometidos por pessoas
desatentas, desmotivadas e com treinamento deficiente. Considerando que o enfoque individual associado
à  sub-notificação  e  à  não-padronização  do  real  conceito  de  erro  de  medicação  são  facilitadores  de
ocorrências de erros, o conhecimento e a mudança de paradigmas faz-se iminente, melhorando a qualidade
e a eficiência do sistema de saúde e a segurança do paciente.

Palavras chave: Erros de Medicação; Enfermagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0614
TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO E SUAS
APLICAÇÕES NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM.
ALUNO: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42)
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14)
CO-AUTOR: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50)

Resumo:

        As úlceras de pressão são focos localizados de necrose celular que se desenvolve quando o tecido
mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um longo período de tempo,
estando  relacionadas  com  a  idade,  estado  nutricional,  perfusão  dos  tecidos  e  imobilidade.  As  áreas
propensas ao desenvolvimento dessas feridas são: o osso occipital, orelhas, costelas, crista ilíaca, maléolo,
superfície lateral, medial e superior do joelho. A etiologia dessas úlceras está relacionada com a intensidade
e duração da pressão pela qual o tecido é exposto. Essa revisão busca delinear as práticas de tratamento das
úlceras  de  pressão  mostrando  a  importância  do  profissional  de  enfermagem  no  tratamento.  Para  a
realização  da  revisão  foram  consultados  a  BIREME,  o  SCIELO  e  Google  Acadêmico,  os  descritores
utilizados  foram: “tratamento; úlceras  de pressão; enfermagem”.  Os  critérios  de seleção  foram artigos
atualizados, que apresentavam texto completo e disponível on-line. Com o estudo, foi provada a eficácia
do  gel  de  nifedipina,  os  benefícios  da  terapia  por  laser  de  baixa  intensidade,  o  uso  do  hidrogel,
hidrocoloídes, dersani, solução de Ringer simples, solução fisiológica, papaína e tratamento cirúrgico. A
revisão focou no tratamento das úlceras de pressão, que requer engajamento da equipe multidisciplinar,
sendo  necessário  o  envolvimento  dos  alunos  da  graduação  com  o  assunto,  de  forma  a  permitir  a
aprendizagem técnica e científica para uma prática de qualidade.

Palavras chave: tratamento; úlceras de pressão; enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0615
TÍTULO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
ALUNO: SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIROS (076.295.434-50)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)
CO-AUTOR: ELAINE CELINA BATISTA DE SOUSA (080.342.894-42)
CO-AUTOR: NATALIA ARAUJO LIMA (071.405.074-14)
CO-AUTOR: TATIANA GOMES FREIRE DA SILVA (074.176.044-47)

Resumo:

        Nos dias atuais, nos deparamos frequentemente com um grande número de problemas que interferem
na  capacidade  dos  serviços  de  saúde  de  responderem  eficazmente  às  demandas  por  saúde  na  vida
individual e na vida coletiva dos cidadãos, o que pode ser constatado por meio da baixa efetividade das
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa situação tem sido cotidianamente observada nas
instituições de saúde do Brasil, sendo revelada por meio da insatisfação e da insegurança dos usuários com
o tipo de atendimento prestado e da forma como os profissionais dessa área operam os serviços, ou seja,
desenvolvendo  um  modelo  de  atenção  baseado  na  cura  das  doenças,  super-especializado,  e
“hospitalocêntrico”. O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1994
e vem sendo utilizado nacionalmente, como forma de reorganizar a atenção à saúde a partir da mudança do
modelo  da  atenção  básica  e  do  trabalho  dos  profissionais  que  dele  participam,  sendo,  até  mesmo,
considerado como a alavanca para a mudança do sistema como um todo. Esta revisão bibliográfica visa
fazer uma compilação dos conhecimentos existentes a respeito da participação popular  na elaboração e
execução das diversas atividades do Programa Saúde da Família. A análise da literatura indica que o PSF é
um grande avanço nas políticas públicas de atenção básica mas os profissionais que nele atuam ainda têm
dificuldades em criar metodologias que estimulem a participação da população no projeto.

Palavras chave: Participação popular; Saúde da Família
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TÍTULO: OS EFEITOS DO DIAZEPAM NA EVOCAÇÃO DE MEMÓRIA NÃO ESTÃO
RELACIONADOS À ANSIEDADE
ALUNO: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-31)
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29)
CO-AUTOR: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62)
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CO-AUTOR: RAI ALVARES EUFRASIO (046.084.924-70)

Resumo:

        É reconhecido  que agonistas  benzodiazepínicos  como o  diazepam (DZP)  apresentam propriedade
amnésticas,  enquanto  antagonistas  como  pentilenotetralzol  (PTZ)  exercem  ações  facilitadoras  do
aprendizado.  Ainda,  sugere-se que estes efeitos estão relacionados à ansiedade.  Em nosso experimento
verificamos  os  efeitos  do  DZP  ou  PTZ na  evocação  da  memória  e  ansiedade,  concomitantemente,
observando uma possível relação entre estas duas variáveis na tarefa de esquiva discriminativa em labirinto
em cruz elevado. O experimento consistiu em uma sessão de treino e uma de teste. Ratas Wistar receberam
DZP, PTZ ou salina i.p. trinta minutos antes do teste. Durante o treino os animais foram colocados no
centro do aparato e estímulos aversivos (luz e barulho) foram produzidos toda vez que o animal entrava no
braço aversivo. Paredes de vidro foram usadas para bloquear os braços abertos, evitando o fenômeno de
tolerância de primeira passagem. No teste as paredes de vidro foram removidas e os estímulos aversivos
não foram produzidos. Os animais tratados com DZP apresentaram aumento da locomoção e exploração
dos braços abertos indicando um efeito ansiolítico, enquanto os animais tratados com PTZ apresentaram
diminuição  da  locomoção  e  da  exploração  dos  braços  abertos  indicando  um  efeito  ansiogênico.  Um
aumento na exploração dos braços aversivos também foi detectado para o DZP, revelando um prejuízo na
memória. O teste de correlação de Pearson’s não mostrou correlação estatística entre esta variáveis.

Palavras chave: memória, ansiedade, ratas, diazepam, pentilenotetrazol, emoção

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0617
TÍTULO: BAIRRO DE PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DE SAÚDE DE ESCOLARES.
ALUNO: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70)
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72)
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66)
CO-AUTOR: LOURDES GABRIELLE FELIX BEZERRA (012.818.844-80)
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: Os trabalhos de saúde nas escolas devem desenvolver competências na comunidade
para que lhe permita melhorar o seu nível de bem-estar físico, mental e social e contribuir para a melhoria
da  sua  qualidade  de  vida.  OBJETIVO:  Avaliar  a  saúde  de  escolares  a  partir  do  exame  físico.
METODOLOGIA: A população foi composta por escolares do ensino fundamental do bairro Passagem de
Areia.  A  amostra  foi  composta  por  56  estudantes  da  Escola  Municipal  Antônio  Basílio  Filho,
Parnamirim/RN, da alfabetização,  1° e 2° anos.  O instrumento  de coleta de dados foi o  exame físico,
composto da anamnese e exame físico propriamente dito. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Entrevistado 56
alunos entre 5 à 7 anos (66% tinham 6anos, 19,6% 5anos e 14,25% 7anos). Havia 55,35% do sexo feminino
e 44,64% sexo masculino; 37,5% brancos,  35,7% pardos,  23,3% moreno,  3,5% negro; 71,3% eram do
1ºano,  18,85% da alfabetização  e  9,85% do  2º  ano.  Ao  exame físico  14,28% apresentaram alterações
dermatológicas.  A maioria  apresentarou  doenças  no  período  de  inverno/verão:  35,71% gripe,  10,71%
viroses, 7,14% resfriados, 32,14% outros agravos e 14,28% não relatou problema se saúde. Apresentaram
cárie  62,5%.  Visão  prejudicada  14,3%.  Audição  prejudicada  12,5%.  Os  resultados  explicitaram  os
problemas mais comuns que acometem os escolares, quais sejam: viroses, cáries dentárias, dentre outros.

Palavras chave: Saúde Coletiva, Saúde do Escolar, Exame Físico, Enfermagem.
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TÍTULO: BIOPROSPECÇÃO DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS BACTERIANAS E FÚNGICAS COM
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ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00)
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58)

Resumo:

        Bactérias  e  fungos  apresentam  um  grande  número  de  enzimas  com  potencial  de  aplicações
biotecnológicas  e  industriais.  Visando  uma  futura  utilização  industrial,  propõem-se  neste  trabalho  a
bioprospecção de enzimas bacterianas e fúngicas com ação hidrolítica sobre carboidratos. Estas enzimas
foram obtidas de lavados estomacais de ruminantes. Utilizamos como substrato, carboidratos de fontes de
baixo custo, tais como refugos agro-industriais (bagaço de cana, vagens de feijão de corda, pseudocaule de
bananeira,  pó  de  serra,  bagaço  de  manga)  e  celulose  comercial.  Realizamos  duas  coletas  de  lavados
estomacais de rúmen bovino que foram inoculados em meios de cultura LB com as referidas fontes de
carboidrato  descritas  acima.  No  entanto  nenhuma  das  culturas  apresentou  crescimento  bacteriano
satisfatório.  Fizemos  adequações  na segunda coleta  (transporte  do  lavado  em gelo,  procedimentos  na
tentativa de minimizar alterações no Ph e na temperatura ), mas mesmo assim não obtivemos crescimento
bacteriano  significativo.  Novas  tentativas  estão  sendo  realizadas  para  que  possamos  adequar  nosso
protocolo de execução a um crescimento da cultura satisfatório para que se possa ter rendimento adequado
para a obtenção das enzimas de interesse.

Palavras chave: Bioprospecção, enzimas hidrolíticas bacterianas e fúngicas
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Resumo:

        A espécie Prochilodus brevis, pertencente à família Prochilodontidae da ordem dos Characiformes, é
altamente distribuída nas bacias nordestinas no Brasil e comumente conhecida como curimatã. Devido à
importância econômica desta espécie, estudos sobre sua biologia reprodutiva podem contribuir de forma
significativa  para  avanços  na  aqüicultura,  além de  representar  uma das  principais  ferramentas  para  a
conservação biológica. O trabalho teve o objetivo de caracterizar as células germinativas femininas de P.
brevis, em diferentes fases de maturação, provenientes da Estação de Piscicultura Estevão de Oliveira no
DNOCS (Departamento de Nacional de Obras Contras as Secas) no município Caicó no Estado do Rio
Grande do Norte, Brasil. Os animais foram analisados no Laboratório de Histologia do Departamento de
Morfologia da UFRN, onde foi realizada biometria e extração das gônadas,  as quais foram fixadas em
solução  de  Bouin  e  submetidas  às  técnicas  rotineiras  de  histologia,  as  lâminas  foram  coradas  com
Hematoxilina e Eosina. As análises mostraram que a espécie P. brevis apresenta cinco estágios distintos de
desenvolvimento:  Cromatina-nucleolar  (estágio  1),  Perinucleolar  (estágio  2),  Formação  da  vesícula
vitelínica  (estágio  3),  Vitelogênese  (estágio  4)  e  Maduro  (estágio  5).  Os  dados  do  presente  trabalho
corroboram com pesquisas  sobre  a  biologia  reprodutiva  de  espécies  endêmicas  da  região  nordeste  e
ampliam as possibilidades de seu cultivo.

Palavras chave: Células germinativas, histologia, Prochilodus brevis.
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Resumo:

        Viveiros  de  camarão  são  ricos  em  nutrientes  e  seus  efluentes  podem  eutrofizar  o  ecossistema
adjacente.Para estudar o fitoplâncton em um ciclo completo de cultivo de L. vannamei e determinar os
fatores  ambientais  responsáveis  por  mudanças  nas  comunidades,amostras  de  água  foram  coletadas
semanalmente  de  setembro/2005  a  fevereiro/2006,no  viveiro  e  no  ponto  de  captação/drenagem(rio
Jundiaí).As variáveis medidas e suas médias foram:pH(8,1),salinidade(34‰),transparência(0,29m),nível da
água(0,90m),temperatura(30°C),oxigênio dissolvido(9,9mg/L),fósforo total(627µg/L no viveiro e 412µg/L
no ponto de captação)e clorofila-a(60µg/L no viveiro e 66µg/L no ponto de captação).As amostras foram
preservadas  com  lugol  acético  e  a  densidade  foi  determinada  pelo  método  de  Utermöhl.Índices  de
diversidade(Shannon-Wiener)e  equitabilidade(Pielou)foram  calculados.O  fitoplanctôn  foi  representado
por 53 táxons no viveiro e 27 no rio Jundiaí e a densidade variou de 72.974 a 208.728 ind/mL e de 6.510 a
63.042  ind/mL,resctivamente,sendo  as  clorofíceas  o  grupo  dominante(25-99%).As  diatomáceas
apresentaram  maior  diversidade.A  Choricystis  minor  teve  maior  ocorrência(100%)  e
dominância(80-99%).A correlação negativa,entre clorofíceas e a transparência,e positiva,entre clorofila-a e
salinidade,evidenciou  que  o  fitoplâncton  foi  bem  adaptado  à  baixa  transparência  e  elevada
salinidade.Elevados  níveis  de  fósforo  e  clorofila-a  no  rio  Jundiaí  denunciam  o  efeito  poluidor  das
descargas dos viveiros nesse ambiente.

Palavras chave: Palavras-chave: carcinicultura, fitoplâncton, eutrofização.
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Resumo:

        A postura pode ser definida como a posição que o corpo adota no espaço, bem como a relação direta
de suas partes com a linha do centro de gravidade. Para que se possa estar em boa postura, é necessário um
equilíbrio  do  sistema  neuromusculoesquelético.  Tendo  em  vista  os  impactos  negativos  da  postura
inadequada, o propósito do estudo foi estimar a prevalência de alterações posturais e apontar os desvios
posturais mais freqüentes. A amostra foi constituída por 38 crianças em idade escolar da rede pública de
ensino do município de São Miguel do Oeste-RN. Foi utilizada uma ficha de avaliação para o registro dos
dados e um posturógrafo  para a identificação  de eventuais desvios.  A avaliação  foi realizada por  dois
examinadores e foram detectadas 42 alterações de postura. Os principais desvios posturais encontrados
foram:  Hiperlordose  lombar(35,7%),  cabeça  anteriorizada(33,3%),  hipercifose  torácica(7,1%)  escoliose
torácica com convexidade a esquerda(7,1%).  A avaliação postural se faz importante para que se possa
mensurar os desequilíbrios e adequar a melhor postura a cada indivíduo, além de contribuir na prevenção
de outros desequilíbrios decorrentes da falta de informação.

Palavras chave: Avaliação;Postura
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO GABAÉRGICA NA
MEMÓRIA AVERSIVA E NO MEDO INATO DE RATOS
ALUNO: ANDRE DE MACEDO MEDEIROS (048.107.664-62)
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Resumo:

        Estudos têm sugerido  que a amígdala tem um papel crucial na aquisição  de memórias aversivas.
Entretanto, a mera possibilidade de que a amígdala está relacionada com alguma sensação de resposta ao
medo,  indiretamente  modulando  memórias  baseadas  em  situações  aversivas,  não  tem  sido  testada.
Recentemente nós temos demonstrado os efeitos da inativação do complexo basolateral da amígdala no pré
treino  em  ratos  testados  na  esquiva  discriminativa  no  labirinto  em  cruz elevado.  Essa  tarefa  avalia
concomitantemente a memória aversiva (pela discriminação dos dois braços fechados) e o  medo inato
(pela  exploração  dos  braços  abertos).  Ratos  Wistar  foram  submetidos  à  implantação  de  cânulas
bilateralmente na amígdala. Depois da cirurgia, todos os animais tiveram uma semana de recuperação antes
dos experimentos. Na sessão de treino, os animais foram colocados no centro do labirinto e toda vez que
um animal entrava em um dos braços fechados era apresentado um estímulo aversivo. Os animais foram
microinjetados com 0,5 µl de solução salina ou muscimol 15 minutos antes do início da sessão treino, após
24 horas foi realizada a sessão teste. Os animais do grupo salina apresentaram tempo de permanência no
braço  aversivo  reduzido  ao  contrário  do  grupo  tratado  com  muscimol,  revelando  que  este  último
apresentou déficit de retenção da tarefa. A comparação dos tempos de permanência nos braços fechados
do aparelho por ANOVA de duas vias revelou efeitos significativos da interação tempo x tratamento.

Palavras chave: memória; labirinto em cruz elevado; amígdala; muscimol

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0629
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PUBERDADE SOBRE A RITMICIDADE CIRCADIANA DO
COMPORTAMENTO SOCIAL EM SAGÜIS
ALUNO: HENRIQUE JAMES (011.743.464-77)
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (108.450.544-49)

Resumo:

        Para avaliar o efeito da puberdade sobre o ritmo circadiano da atividade motora e do comportamento
de  saguis  (C.  jacchus),  duas  fêmeas  foram  submetidas  a  ciclo  claro-escuro  12:12  h  (380:<1  lux)  e
condições constantes de temperatura e de umidade. Os animais foram mantidos junto de suas famílias em
uma gaiola, onde a alimentação era dada duas vezes ao dia e com água disponível ad libitum, fazendo-se o
monitoramento da atividade motora. Foram encontradas diferenças entre as idades em todos os parâmetros
analisados,  exceto  para o  início  da atividade.  Os animais terminaram a atividade mais tarde e também
diminuíram a duração da fase ativa no 4° mês de idade (mês em que os filhotes ficaram púberes), quando
comparado ao 5° e 6° meses. O total da atividade aumentou com o passar dos meses. O animal 1 terminou
sua atividade mais cedo e diminuiu o alfa e, para o animal 2, somente o total da atividade aumentou. O
estudo indicou uma tendência de que a puberdade influencia o ritmo de atividade motora, embora ainda
seja necessário ampliar a amostra para confirmar a hipótese.

Palavras chave: Puberdade, atividade motora, primata, ritmo circadiano

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0630
TÍTULO: INTERCORRÊNCIAS FREQUENTES NO PROCESSO DE ALEITAMENTO: A
PARTICIPAÇÃO PROFISSIONAL E DE TERCEIROS NA RESOLUÇÃO DESSES PROBLEMAS
JUNTO A PRÍMIPARAS.
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Resumo:

        Introdução:Problemas na efetivação da amamentação são freqüentes principalmente em primíparas.A
resolução  precoce desses é fundamental para a prevenção  do  desmame precoce.Objetivo:identificar  os
fatores  relacionados  ao  desmame  precoce  e  a  influencia  dos  atores  envolvidos  no
processo.Metodologia:estudo  descritivo,quanti-qualitativo,realizado  com  mães  primíparas  atendidas  em
uma UBS de Natal/RN.Resultados:das 20 mães entrevistadas,6 referiram como causa para o desmame os
problemas  de  cunho  psicossociais,5 referiram trauma mamilar  e  ingurgitamento  mamário  e  8 fissuras
mamárias.Dentre  as  mães  que  relataram  dificuldades  durante  a  prática,3  não  buscaram  ajuda  e  o
interromperam,4 receberam ajuda de um profissional qualificado,mantendo a amamentação exclusiva por
6,1meses,5  obtiveram  ajuda  de  terceiros(parentes  e  amigos)e  amamentaram  por  3,4meses,3  foram
orientados  por  ambos,apresentando  uma  média  de  aleitamento  exclusivo  de  5,7meses.As  principais
orientações profissionais foram baseadas nos meios naturais:banho de sol,uso de compressas e outros.As
orientações de terceiros basearam-se em métodos sem comprovação cientifica de eficácia e o incentivo a
auto-medicação.Conclusão:problemas  como  fissuras  ou  traumas  mamilares  e  os  de  cunho
psicossocial,apresentam-se  como  principais  fatores  que  levam ao  desmame precoce.A participação  de
terceiros e da equipe de saúde,e a utilização maciça de métodos naturais na resolução dos problemas têm
contribuição importante no combate ao desmame precoce.

Palavras chave: amamentação exclusiva, intercorrências, influencia social
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TÍTULO: O NÚCLEO GENICULADO LATERAL DORSAL DO SAGÜI (CALLITHRIX JACCHUS):
PROJEÇÃO RETINIANA E CARACTERIZAÇÃO NEUROQUÍMICA.
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CO-AUTOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04)

Resumo:

        As projeções retinianas em mamíferos incidem principalmente sobre o sistema visual primário e seu
componente principal é o núcleo geniculado lateral dorsal do tálamo (GLD), considerado funcionalmente o
principal relê visual do tálamo. Nos primatas, ele se apresenta como uma estrutura laminar disposta em
camadas celulares que variam em número, onde os neurônios têm distinção morfológica. As projeções
retinianas ao  GLD do  sagüi foram examinadas através  do  transporte anterógrado  da subunidade B da
toxina colérica (CTb), avaliando também a imunorreatividade (IR) contra as proteínas ligantes de cálcio:
calbindina (CB), parvalbumina (PV) e calretinina (CR); proteína nuclear neuronal (NeuN), descarboxilase
do ácido glutamico (GAD), colina-acetiltransferase (ChAT), vasopressina (VP) e polipeptideo intestinal
vasoativo  (VIP).  Seis  sagüis  adultos  jovens,  previamente  anestesiados,  receberam injeção  intra-ocular
unilateral de CTb,  e após sete dias  os  animais  foram novamente anestesiados,  submetidos a perfusão
transcardíaca.  Os  encéfalos  sofreram  microtomia  por  congelamento  e  os  cortes  foram  processados
imunohistoquimicamente para revelar o traçado da CTb e também CB, PV, CR, VIP, VP, GAD, ChAT,
NeuN no GLD. A projeção retiniana se mostra complementar entre os GLDs contra a ipsolateral a injeção.
E a IR contra várias substâncias neuroativas abordadas, nos direciona para uma possível análise do papel
funcional destas substâncias no processamento da informação visual realizada pelo GLD.

Palavras chave: Sagui; Projeção retiniana; caracterização neuroquímica
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS COMPORTAMENTAIS DO NEUROPEPTIDEO S EM RATOS
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Resumo:

        O neuropeptídeo S (NPS) é o ligante endógeno de um receptor acoplado à proteína G denominado
NPSR.  Recentemente  foram  atribuídos  ao  NPS  efeitos  comportamentais  do  tipo  ansiolítico,
psicoestimulante e hiperlocomotor, mas pouco é sabido sobre a ação na memória. Este estudo investigou
os  efeitos  do  NPS  administrado  por  via  intracerebroventricular  (ICV)  em  ratos  no  teste  da  esquiva
discriminativa  em  labirinto  em  cruz  elevado,  que  é  um  modelo  capaz  de  diferenciar  componentes
emocionais e cognitivos. Ratos Wistar machos foram tratados com NPS (1 e 0,1 nmol) ou salina 15 min
antes do treino. A análise comportamental se deu em um aparelho em forma de cruz elevado do chão,
composto  por  dois braços fechados em oposição  a dois braços abertos; a exposição  a um dos braços
fechados na sessão de treino dispara estímulos aversivos. Vinte e quatro horas após o treino, os animais
foram novamente expostos ao  aparelho  (teste).  Os dados mostram que o  NPS não  alterou a atividade
locomotora no  treino.  Ainda no  treino,  NPS 1 nmol causou  aumento  significativo  da porcentagem de
tempo gasto nos braços abertos, sugerindo uma ação do tipo ansiolítica. Observou-se que, no treino, todos
os  grupos evitam o  braço  aversivo,  mas,  no  teste,  apenas  os  animais  tratados com salina apresentam
preferência pelo braço não-aversivo, indicando que os animais controle, mas não os tratados com NPS,
adquiriram memória. Estes resultados preliminares sugerem que o NPS causa efeito do tipo ansiolítico e
amnésico em ratos.

Palavras chave: neuropeptídeo S, ansiedade, memória, rato
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TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A INCIDÊNCIA DE PARTOS NORMAIS EM
ADOLESCENTES PRIMÍPARAS.
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Resumo:

        Introdução:A gravidez na adolescência tem aumentado cada vez mais e com ela a prática cesariana
entre adolescentes,tornando-se,mundialmente,um relevante problema de saúde pública.Objetivo:Verificar a
incidência de partos normais entre as adolescentes primigestas, bem como identificar os fatores que levam
a  determinação  do  tipo  de  parto.Metodologia:Revisão  bibliográfica  consultando-se  artigos  científicos
disponíveis  em  bases  de  dados  informatizadas;Utilizou-se  como  descritores  os  termos
gravidez,adolescência,parto normal e incidência;Critérios de inclusão,artigos completos disponíveis online
e  publicados  no  país.Resultados:Alguns  estudos  conduzidos  em distintas  regiões  e  cidades  brasileiras
revelaram que a incidência de partos normais,entre as adolescentes primigestas,tem sido cada vez mais
diminuída em função de fatores que levaram à mudança da prática obstétrica no Brasil.A preferência das
mulheres não foi o fator decisivo na determinação do tipo de parto,pois se tratou,primordialmente,de uma
decisão  médica.Além  disso,o  aumento  de  partos  operatórios  é  atribuído  à  maior  incidência  de
complicações neste grupo particular de mulheres,especialmente a prematuridade,baixo peso ao nascimento
e  retardo  de  crescimento  intra-uterino,que,freqüentemente,  constituem  indicações  para  resolução  da
gravidez  por  via  abdominal.  Conclusão:Assim,  a  maior  freqüência  de  parto  operatório  entre  as
adolescentes depende muito mais das complicações citadas do que da imaturidade física das jovens mães.

Palavras chave: gravidez, adolescência, parto vaginal, incidencia
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Resumo:

        Infecção puerperal (IP) é um processo infeccioso resultante da contaminação das vias do parto. No
Brasil,  sua  incidência  é  maior  em  partos  cesáreos  ao  vaginal.  Objetivo:  identificar  os  principais
determinantes do desenvolvimento da IP, relacionando com os grupos populacionais de maior incidência.
Metodologia: Revisão literária realizada nas bases da BVS. Descritores: infecção puerperal,  critérios de
inclusão: artigos completos online com informações relevantes ao estudo proposto. Amostra inicial: 496
artigos. Final: 25 preencheram os critérios do estudo. A ocorrência da IP está aliada à idade materna da
parturiente, visto que na adolescência os órgãos genitais ainda estão em desenvolvimento, podendo causar
traumatismos  obstétricos  durante  o  parto.  Outros  estudos  afirmam  que  não  existem  diferenças
significativas ao fator relacionado. A análise ainda refere como fatores predisponentes ao desenvolvimento
da  IP,  trabalho  de  parto  prolongado,  toques  vaginais  repetidos,  más  condições  assépticas,  déficit
nutricional ou imunológico materno e liberação de mecônio no processo de parto. A maioria dos estudos
revela  ainda  que  as  pacientes  de  baixo  nível  sócio-econômico  possuem  morbidade  maior  por  IP.
Conclui-se que grande parte dos fatores relacionados ao desenvolvimento da IP podem ser prevenidas e
detectadas durante o período de hospitalização, alertando-nos para a necessidade de práticas diferenciadas
no ambiente hospitalar, visando a prevenção como agente crucial na assistência.

Palavras chave: infecção puerperal, incidência, cesárea, parto vaginal
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Resumo:

        Introdução:a síndrome dos ovários  policísticos  (SOP)  é a endocrinopatia mais  freqüente na vida
reprodutiva  feminina,  reconhecida como  um dos  componentes  da  síndrome metabólica  (SM).  Assim,
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 339 mulheres
entre 20-34 anos, sendo 142 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 gamaglutamiltransferase(GGT). O tamanho amostral foi calculado 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 teve médias  significativamente superiores  ao  grupo  controle em relação  às  parâmetros  hepáticos
considerados:  AST(26.1±0.8  e  19.7±0.5U/l;  p<0,0001);  ALT(29.1±3.2  e  12,0±0.7U/l;  p<0,0001);
GGT(27.4±1.7 e 17.0±0.8U/l; p=0,01).  As freqüências de valores alterados nos grupos SOP e controle
foram: AST≥30U/l (22.7% e 6.4%; p=0,001); ALT≥35U/l (19.1% e 0%); GGT (40.9% e 12,5%; p=0,003).
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: doenças ovarianas, fígado gorduroso, transaminases
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Resumo:

        Introdução:A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica,que acomete pele e nervos.Se não
tratada  precoce  e  adequadamente  pode  levar  à  deformidades.Insere-se  como  umas  das  prioridades
presentes no  pacto  pela saúde,dessa forma,a equipe de saúde têm o  compromisso  de realizar  medidas
educativas visando ampliar o conhecimento da população,principalmente dos jovens,agente disseminador
de informações nos dias de hoje e pelo fato de serem os adultos de amanhã.Objetivo:Proporcionar ações
educativas em saúde relacionadas à prevenção,diagnóstico  e tratamento  dessa enfermidade,assim como
informar sobre aspectos relacionados à doença para escolares.Metodologia:Estudo exploratório-descritivo
combinados.Tendo como publico alvo alunos do ensino fundamental das escolas do bairro de Passagem
de  Areia,  Município  de  Parnamirim/RN.Os  dados  parciais  foram  obtidos  por  meio  de  uma
avaliação(pré-teste e pós-teste)dos conhecimentos prévios dos alunos a cerca da hanseníase. Resultados:
Após analise inferimos o seguinte: Aplicamos 270 pré-teste e 270 pós- teste, perfazendo um total de 11
turmas na faixa etária de 12 a 19 anos, proporcionamos ações educativas e informamos sobre a hanseníase,
suas  conseqüências  e  como  buscar  os  serviços  de  saude.  Conclusão:  Dessa  forma,  constata-se  a
importância da enfermagem no desenvolvimento de ações preventivas sobre essa doença,tendo os jovens
como veículo disseminador de informações para a família e a comunidade em geral.

Palavras chave: Hanseníase, enfermagem, educação em saúde e informações.
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Resumo:

        Introdução: Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, que se manifesta principalmente através de
sinais e sintomas dermatoneurológicos. No Brasil o número de casos ainda está bastante elevado, dessa
forma,  as  políticas  de  saúde  devem  investir  em  programas  para  incentivar  a  população,  através  da
educação  em  saúde,  objetivando  principalmente  diminuir  a  disseminação  da  doença.  Diante  dessa
exposição partimos do seguinte questionamento: até que ponto a informação sobre hanseníase a estudantes
do ensino médio do município de Parnamirim/RN pode contribuir para eliminação da doença? Objetivo:
Avaliar  o  impacto  da educação em saúde,  sobre o risco de adoecer em Hanseníase,  nos estudantes do
ensino médio do Município de Parnamirim/RN. Metodologia: O estudo é do tipo exploratório descritivo,
cuja finalidade é analisar as informações dos estudantes de ensino médio de escolas públicas do município
de Parnamirim/RN sobre a  Hanseníase.  Os  dados  parciais  foram obtidos  por  meio  de uma avaliação
(pré-teste e pós-teste)  dos conhecimentos prévios dos alunos a cerca da hanseníase.  A partir  disso,  se
realizou atividades educativas com o intuito de esclarecer sobre a doença. Resultados: Como se trata de
uma  nota  prévia,  espera-se  conhecer  até  que  ponto  os  estudantes  estão  sendo  informados  sobre  tal
patologia nas escolas. Conclusão: Diante disso, verifica-se a grande importância que a enfermagem tem em
realizar medidas educativas com o intuito de ampliar o conhecimento da população em geral.

Palavras chave: hanseníase, educação em saúde, saúde coletiva, enfermagem
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Resumo:

        Os acessos venosos centrais vêm cada dia mais sendo indicados para salvar e prolongar a vida de
muitos  pacientes.  As  indicações  são  as  mais  variadas  desde  hemodiálise,  nutrição  parenteral  até
quimioterapia, transplante de medula óssea e terapia endovenosa. Porém não são raras as complicações
decorrentes da inserção de cateteres centrais, sendo elas: infecção, oclusão, infecção da ferida cirúrgica,
extravasamento,  pneumotórax,  sangramentos,  lesão  arterial,  erro  no  posicionamento,  embolia  gasosa,
trombose, edema local,  fratura do cateter. Algumas medidas profiláticas podem ser tomadas como, por
exemplo, a verificação da ponta do cateter,  logo após a punção.  O objetivo desta revisão de literatura
consiste em buscar evidências sobre as complicações decorrentes de cateterismo venoso central e possíveis
intervenções profiláticas, buscando fornecer subsídios para uma melhor formação profissional na área de
saúde e conseqüentemente uma melhor assistência. O estudo foi realizado com seleção de dez artigos das
bases  de  dados  eletrônicas  LILACS,  SciELO  e  Google  Acadêmico.  Conclui-se  que  a  diminuição  no
número de manipulações, o treinamento e orientação dos profissionais de saúde e a busca constante por
conhecimentos  atualizados  nessa  área,  constituem  forma  eficaz  de  diminuição  de  incidência  das
complicações existentes.

Palavras chave: cateterismo venoso central, complicações, enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0641
TÍTULO: ASPECTO DA SAÚDE AMBIENTAL QUANTO AO DESTINO DE DEJETOS DO BAIRRO
PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN.
ALUNO: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61)
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72)
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66)
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70)
CO-AUTOR: LOURDES GABRIELLE FELIX BEZERRA (012.818.844-80)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: Muitas  doenças  podem proliferar  devido  à carência de medidas de saneamento.
Muitos  microrganismos  considerados  patogênicos  podem  ser  eliminados  com  os  dejetos  humanos  e
infectar outros seres humanos. OBJETIVOS: Delinear o perfil da saúde ambiental com relação ao destino
de dejetos dos moradores do bairro Passagem de Areia, Parnamirim/RN. METODOLOGIA: A construção
deste perfil foi alicerçada nos dados fornecidos pelo SIAB do ano de 2008. E foram realizadas pesquisas
bibliográficas  com  o  intuito  de  conseguir  referencial  teórico  para  a  correta  interpretação  dos  dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observamos que 98.56% dos moradores utilizavam a fossa rudimentar,
0.91% lançavam seus dejetos a céu aberto e 0.53% usavam o sistema de esgoto comum. Como o bairro
ainda não possui o sistema séptico de coleta de saneamento básico, a maioria dos moradores faz uso de
construções  de fossas  rudimentares  em suas  casas  para a coleta de águas  e material orgânico  de uso
doméstico. Uma pequena parcela da população do bairro ainda despeja sobre o solo a céu aberto seus
dejetos,  podendo ocasionar  vários transtornos a saúde da própria comunidade, como a transmissão de
doenças e a proliferação de insetos e roedores. De acordo com a análise dos dados, avaliamos como bom,
o destino dos dejetos do bairro, quando comparamos com os números nacionais e estaduais. Entretanto
não deixa de apresentar  problemas,  pois o  ideal seria o  uso de fossa séptica e o  acesso ao sistema de
saneamento básico.

Palavras chave: Saúde Ambiental; Saneamento Básico; Saúde Coletiva; Enfermagem
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TÍTULO: HISTERECTOMIA: FATORES E PATOLOGIAS QUE PREDISPÕEM SUA PRÁTICA
ALUNO: ÂNGELA CRISTINA DE SOUZA (040.115.754-70)
ORIENTADOR: ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA (013.557.934-16)
CO-AUTOR: CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (011.713.224-10)
CO-AUTOR: LUCELIA MARIA CARLA PAULO DA SILVA DUARTE (072.047.844-80)
CO-AUTOR: THAYSE MINOSA DOS SANTOS SILVA (014.759.374-31)

Resumo:

        Introdução:O  termo  histerectomia  define  o  procedimento  cirúrgico  de  remoção  do
útero,atualmente,firmou-se no quadro brasileiro como a segunda cirurgia mais freqüente entre mulheres de
idade  reprodutiva,precedida  apenas  pelo  parto  cirúrgico.  Estima-se  que  20-30%  das  mulheres  serão
submetidas a esta operação até a sexta década de vida.Objetivo:citar os fatores que predispõem a realização
da  histerectomia  bem  como  as  patologias  que  se  encontram  associadas  à  sua  realização.
Metodologia:Revisão de literatura utilizando bases de dados informatizadas na coleta de dados,tendo como
descritores os termos histerectomia,fatores e indicação;critérios de inclusão artigos completos disponíveis
online e publicados no país.Resultados:de acordo com estudos,os fatores que predispõem à realização da
histerectomia,relacionam-se  as  características  sócio-demográficas,padrão  reprodutivo(especialmente  o
aumento  da  idade  e  paridade),práticas  contraceptivas  como  uso  do  dispositivo  intra-uterino  ou
contraceptivos orais hormonais, bem como um longo tempo após laqueadura tubária. As indicações para a
histerectomia podem ser doenças benignas,doenças não neoplásicas das tubas uterinas e ovários,gravidez
ectópica em que a placenta não pode ser removida,ou doenças neoplásicas.Conclusão:é perceptível que
dentre os fatores e patologias associadas a histerectomia,o contexto sociocultural e demográfico no qual se
inserem e se realizam as práticas de saúde para às mulheres podem ter influência na realização desta

Palavras chave: Histerectomia, patologia, fatores associados
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE ÚLCERAS VENOSAS TRATADAS
COM B-1,3 GLUCANA
ALUNO: JESSICA ESCOREL CHAVES CAVALCANTI (061.748.784-73)
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (250.691.444-72)
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CO-AUTOR: KEYLA BORGES FERREIRA ROCHA (751.997.344-15)
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (010.571.714-25)

Resumo:

        As úlceras venosas são feridas de difícil cicatrização, recidivantes, e que correspondem a 75-80% das
úlceras em membros inferiores.  A B-1,3 glucana tem demonstrado acelerar  o  processo de cicatrização,
através  da  ativação  de macrófagos,  linfócitos,  células  NK,  com conseqüente  liberação  de mediadores
importantes para a proliferação de fibroblastos, angiogênese e atividade fagocítica. Este trabalho teve por
objetivo investigar o tipo e intensidade do infiltrado celular, bem como avaliar efeitos adversos em função
do uso da glucana por via tópica neste tipo de ferida. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa  –  HUOL (protocolo:  147/07).  Foram  estudados  12  pacientes  atendidos  no  Ambulatório  da
Cirurgia Vascular do HUOL/UFRN, com idade entre 42 e 75 anos (média = 59 anos) e de ambos os sexos.
Antes do início da terapia (dia 0) e durante o seguimento terapêutico (dia 30) realizou-se biópsia incisional
do local da ulceração para avaliação histopatológica atráves da coloração pela hematoxilina-eosina. Após a
análise pré e pós-tratamento observou-se um infiltrado inflamatório crônico agudizado, com aumento no
número de linfócitos, plasmócitos e neutrófilos, com predomínio de plasmócitos, além de diminuição de
eosinófilos. Foi evidenciado também aumento de hemossiderófagos e dimunuição da presença de células
gigantes. Não foram observados efeitos adversos com o uso da glucana, o que reforça a possível utilização
da mesma como uma nova modalidade terapêutica.

Palavras chave: úlcera venosa, imunoterapia, B-1,3 Glucana,

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0650
TÍTULO: ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE VIDA E DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO BAIRRO DE
PASSAGEM DE AREIA, PARNAMIRIM/RN.
ALUNO: LOURDES GABRIELLE FELIX BEZERRA (012.818.844-80)
ORIENTADOR: CLELIA SIMPSON DE MIRANDA (052.618.562-72)
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (037.133.654-66)
CO-AUTOR: JAIANA CAMELO DA SILVA (007.439.644-70)
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: O perfil epidemiológico permite conhecer os problemas de saúde-doença de uma
população, desta forma é possível planejar ações e implementar intervenções em saúde de qualidade. O
bairro  Passagem  de  Areia  está  inserido  no  município  de  Parnamirim/RN,  representando  5,36%  da
população do município. Ao Verificar os dados do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) em
relação  à  caracterização  da  área  e  da  população,  analisamos  as  principais  características  do  bairro.
OBJETIVO:Traçar o perfil epidemiológico da comunidade abrangida pela Unidade de Estratégia Familiar
do Bairro de Passagem de Areia, Parnamirim/RN. METODOLOGIA: Por ser um estudo descritivo com
abordagem quantitativa, a construção do perfil epidemiológico foi alicerçada nos dados fornecidos pelo
SIAB no  ano  de  2008  e  também  nas  pesquisas  bibliográficas  para  se  conseguir  referencial  teórico.
RESULTADOS: Observamos que o bairro Passagem de Areia, Parnamirim/RN apresenta boas condições
de moradia.  Em geral,  as residências são de alvenaria (99,73%),  com abastecimento  de água pela rede
pública (99,52%), energia elétrica (96%), com uma grande abrangência da coleta pública de lixo (97,28%) e
do destino de dejetos à fossa (98,56%). Estas condições favorecem a redução do surgimento de doenças,
proporcionando uma melhor qualidade de vida. CONCLUSÃO: Buscar metodologias concretas para se
traçar um plano de ação que tenha como objetivo atender as necessidades desse bairro.

Palavras chave: Perfil Epidemiológico, Condições de Saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0651
TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIULCEROSA DA PSIDIUM GUAJAVA UTILIZANDO
MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA COM INDOMETACINA EM
RATOS
ALUNO: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA (055.609.794-73)
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (379.639.534-15)
CO-AUTOR: MARYANNE NUNES DE MELO (061.143.354-06)

Resumo:

        Para determinar à atividade antiulcerosa da Psidium guajava desenvolveram-se estudos a partir do
extrato  desta  planta.  A  ranitidina  (50mg/Kg)  foi  utilizada  como  fármaco  padrão.  Ratas  Wistar  entre
152g-169g  obtidas  no  biotério  da  UFRN,  foram  divididas  em  quatro  grupos  (n=6),  dos  quais  dois
receberam, por via oral durante cinco dias, as doses de 100 e 200mg/kg do extrato, um grupo recebeu a
dose do  fármaco  padrão  e o  grupo  controle recebeu  água.  Para a indução  de úlcera foi utilizou-se a
indometacina  (20  mg/kg).  Avaliaram-se  as  lesões  gástricas  utilizando  os  parâmetros  de  coloração  da
mucosa, perda de pregas, petéquias, edema, hemorragia, perda de muco, número das lesões e extensão das
lesões. Determinou-se à média e desvio padrão do índice de ulceração (IU), do número e extensão das
lesões. Os grupos foram comparados através do teste “t”. Observou-se que com a dose de 100mg/kg o IU
de 39,83 ± 26,71, (p =0,035). A média do número de lesões foi de 17,5 ± 5,08(p=0,043) e a média da
extensão das lesões foi de 19,83 ± 13,90. Para a dose de 200mg/kg observou-se IU de 37 ± 25,61 (p =
0,025). A média do número de lesões foi de 11 ± 5,83(p= 0,003) e a média da extensão das lesões foi de 18
± 12,80 enquanto que os controles apresentaram um IU de 85,83 ± 37,88. Os resultados sugeriram que o
extrato aquoso da Psidium guajava nas doses de 100 e 200mg/Kg apresenta um efeito antiulceroso, pois
diminuiu significativamente o número a extensão das lesões induzidas por indometacina.

Palavras chave: Atividade antiulcerosa, Psidium guajava, indometacina
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COM COMPOSIÇÃO MODIFICADA
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ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15)
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Resumo:

        A secagem de polpas de frutas é uma forma alternativa de minimizar o desperdício da produção de
frutas tropicais. A vantagem de se obter o produto em pó é a redução de volume, o que facilita o transporte
e armazenamento e também aumenta a vida útil do produto. A respeito dos processos de produção de
frutas  em  pó  são  conhecidos  os  seguintes  métodos:  liofilização,  foam-mat,  secagem  por  atomização,
microondas, leito fluidizado e de jorro. Dos vários processos descritos acima, destaca-se o secador de leito
de jorro com partículas inertes que apresenta grandes taxas de transferência de calor e massa e não expõe o
material,  a fontes de calor durante longos intervalos de tempo, o que minimiza as perdas de nutrientes
termos-sensíveis.  Todavia  o  processo  de  secagem  em  leito  de  jorro  com  partículas  inertes  apresenta
dificuldades  em ampliação  de  escala  e  sua  eficácia  depende das  características  do  material  inerte,  da
composição química e propriedades físicas do material a ser secado MEDEIROS (2001) e do parâmetros de
operação.  Alguns  parâmetros  devem  ser  minuciosamente  estudados  para  que  se  possa  otimizar  este
processo e superar até algumas limitações do mesmo. Neste trabalho foi desenvolvido o estudo do efeito
dos  parâmetros  temperatura,  tempo  de  intermitência  e  vazão  de  alimentação  sobre  o  rendimento  da
secagem e qualidade do produto obtido a partir da secagem de uma mistura de polpas de frutas.

Palavras chave: Planejamento experimental, rendimento, qualidade do produto, secagem.
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TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIULCEROSA DA PHYLLANTHUS NIRURI UTILIZANDO
MODELO EXPERIMENTAL DE INDUÇÃO DE ÚLCERA GÁSTRICA COM INDOMETACINA EM
RATOS
ALUNO: MARYANNE NUNES DE MELO (061.143.354-06)
ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA (379.639.534-15)
CO-AUTOR: JANAINA KARLA FERRARI DE SOUZA (055.609.794-73)

Resumo:

        Para determinar à atividade anti-úlcera do Phyllanthus niruri desenvolveram-se estudos a partir do
extrato aquoso da planta. Nos experimentos foram utilizadas ratas Wistar, aprovadas pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da UFRN, os quais foram divididos em seis grupos, onde dois grupos receberam, por via oral
durante cinco dias, as doses de 100mg/kg e 200mg/kg do extrato,  ao terceiro grupo foi administrado a
ranitidina (50mg/kg) e ao grupo controle administrou-se apenas água. Na indução de úlcera foi utilizado o
modelo da indometacina (Aguwa e Mittal, 1981) e adotado um método de avaliação das lesões gástricas, no
qual os aspectos analisados foram: coloração da mucosa, perda de pregas da mucosa, petéquias, edema,
hemorragia, perda de muco e número e extensão das lesões necro-hemorrágicas. Observou-se que com a
dose de 100mg/kg o índice de ulceração foi de 29,83 ± 24,35 (p =0,012), a média do número de lesões foi
de 10,5 ± 7,36 (p=0,005) e a média da extensão das lesões foi de 14,25 ± 12,80 (p=0,011). Para a dose de
200mg/kg observou-se índice de ulceração de 26,6 ± 19,55 (p = 0,01), média do número de lesões de 9,4 ±
4,82(p= 0,002) e a média da extensão das lesões de 12,5 ± 9,86 (p=0,011). Os resultados obtidos mostraram
que o extrato aquoso do Phyllanthus niruri nas doses estudadas possui uma ação antiulcerosa frente ao
modelo de indução de úlcera por indometacina, pois diminuiu significativamente o número e a severidade
das lesões induzidas pela indometacina.

Palavras chave: Atividade antiulcerosa, Phyllanthus niruri, indometacina
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TÍTULO: PERFIL DE LACTATO SANGUÍNEO DURANTE TREINO INTERVALADO EM ESTEIRA
ROLANTE COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM BIOQUÍMICA NO CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA.
ALUNO: JODONAI BARBOSA DA SILVA (063.078.484-13)
ORIENTADOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (429.504.574-87)
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (413.056.554-00)
CO-AUTOR: JOAO PAULO MATOS SANTOS LIMA (793.320.213-68)
CO-AUTOR: JUDSON CAVALCANTE BEZERRA (082.615.974-58)

Resumo:

        Este trabalho descreve a utilização de um treino intervalado em esteira como ferramenta de ensino em
Bioquímica, aplicada a alunos do primeiro ano do curso de Educação Física. Para tal os próprios alunos,
divididos em treinados e não-treinados,  participaram do teste e tiveram os níveis de lactato  sanguíneo
determinados  durante  a  realização  do  teste.  Os  participantes  foram  orientados  para  se  alimentaram
normalmente e a permanecerem em repouso na véspera e no dia da realização do treino. Antes do início da
atividade física, coletou-se 200 μl de sangue de um dedo da mão para a determinação dos níveis de lactato
sanguíneo referente ao repouso. O teste intervalado consistiu da aplicação de um protocolo que inicia a
atividade física na esteira a 6,0 Km/h para os não-treinados e 10,8 Km/h para os treinados, seguido de
aumentos de 1,2 Km/h a cada 3 minutos, para ambos os grupos. Antes de cada incremento de velocidade
um intervalo de 30 segundos, para a realização de uma coleta de sangue, era realizado. A determinação dos
níveis de lactato sanguíneo foi realizada no sangue total obtido por punção capilar no dedo, utilizando-se o
kit  Accutrend® Lactate (Roche®).  Os resultados indicam que a utilização  desta ferramenta contribuiu
positivamente  para  a  aprendizagem em Bioquímica em todos  os  semestres  avaliados,  uma vez que o
entendimento  dos  resultados  do  teste  exigiu  dos  alunos  a  aplicação  de  conhecimentos  específicos  de
Bioquímica trabalhados ao longo daqueles semestres.

Palavras chave: Ensino-aprendizagem, Metabolismo, Lactato, Exercício Físico.
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Resumo:

        A  Leishmaniose  Visceral  (LV)  no  Brasil  é  reconhecida  como  uma  antropozoonose  de  grande
importância  e  os  casos  notificados  são  oriundos  principalmente  da  região  Nordeste.  No  entanto,  nos
últimos 20 anos a LV tem se expandido pelo Brasil sobretudo para as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Com
um estudo epidemiológico  e clínico  avaliamos pacientes do  Estado  do Rio  Grande do  Norte com LV.
Arrolamos pacientes em três hospitais de referência e avaliamos parâmetros epidemiológicos, clínicos e
laboratoriais. O estudo foi de janeiro/2005 a junho/2009. Observamos se houve mudanças no perfil da LV
longo do  tempo.  Avaliamos 98 pacientes,  no  Hospital de Pediatria,  Giselda Trigueiro  e Infantil Varela
Santiago. 70,4% eram do sexo masculino. 51% com idade abaixo de 20 anos. A distribuição geográfica dos
casos  classificada em urbano,  peri-urbano  e  rural  não  foi  diferente  ao  longo  dos  anos.  Foi  usado  o
Glucantime® em 81,6% dos casos e Anfotericina B em 17,3%. Ao longo do tempo não houve maior uso
desta. 11,2% (n=11) dos casos eram HIV+ e neles observou-se maior taxa de mortalidade (p=0,03), bem
como de recidiva ou reinfecção (p=0,01). Três pacientes foram a óbito (3,1%). Não houve diferença no
padrão clínico e laboratorial nos quatro anos estudados quando comparado com os anos anteriores. A LV
permanece mais prevalente em crianças e também no sexo masculino. Não houve diferença de distribuição
geográfica dos casos. Os casos HIV+ têm maior taxa de recidiva ou reinfecção, bem como de óbito.

Palavras chave: Leishmaniose visceral, Co-infecção HIV-LV, Epidemiologia
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ALUNO: TAYSA MABELLY MARTINS FEITOSA (013.136.314-00)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34)

Resumo:

        A  leishmaniose  visceral  é  uma  doença  fatal  e  prevalente  nas  populações  de  países  pobres.
Apresenta-se como uma enfermidade complexa que depende de fatores para ocorrer nos indivíduos, dentre
os quais estão os genéticos, ambientais e sociais.  Um desses aspectos seriam as alterações metabólicas,
como mudanças no perfil lipídico. O objetivo do nosso estudo é avaliar as alterações que ocorrem no
perfil lipídico e entendê-las no metabolismo lipídico e como este pode estar envolvido na patogênese da
leishmaniose visceral Foram arrolados 109 pacientes e feitas coletas de sangue, do qual quantificamos os
níveis de colesterol total,  colesterol HDL e triglicerídeos, além do seguimento clínico com exame físico
semanal desses pacientes.Os pacientes com doença aguda apresentaram uma hipocolesterolemia (colesterol
total  <  100mg/dL),  baixos  níveis  de  HDL colesterol  e  níveis  mais  altos  (em torno  de  200mg/dL)  de
triglicerídeos.  Alterações  no  metabolismo  lipídico  tem  sido  relatado  em  doenças  infecciosas.  A
leishmaniose visceral é uma doença que cursa com hipergamaglobulinemia e aumento de diversas citocinas
como  IL-10  e  TNF-alfa.  TNF-alfa  pode  alterar  a  função  hepática.  Há  também  aumento  de  proteína
C-Reativa. A disfunção no metabolismo lipídico pode estar relacionado com atividade da ação de citocinas
como TNF-alfa, que pode alterar tanto a biossíntese de lipídios como o transporte destes do fígado para a
periferia e o transporte reverso.

Palavras chave: Leishmaniose visceral; perfil lipídico; colesterol

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0668
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E RONCO EM
HIPERTENSAS
ALUNO: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA (052.931.244-12)
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34)
CO-AUTOR: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45)
CO-AUTOR: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91)
CO-AUTOR: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39)

Resumo:

        Objetivos: Correlacionar dados antropométricos em hipertensas sem ronco (HSR), hipertensas com
ronco (HCR) e normotensas sem ronco (NSR). Métodos: Foram estudadas 60 mulheres de 47 a 74 anos,
por meio dos seguintes indicadores: peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura
(CC) e relação cintura-quadril (RCQ). O grupo de HCR foi analisado também quanto à intensidade do
ronco,  presença de sonolência diurna excessiva e qualidade do  sono  através  das  escalas  de ronco  de
Standford  e  de  sonolência  diurna  de  Epworth  e  do  índice  de  qualidade  de  sono  de  Pittsburgh,
respectivamente.  A análise inferencial entre os  indicadores  antropométricos  e hipertensão  foi realizada
através da correlação de Pearson utilizando o SPSS 17.0. Resultados: Não houve diferença significativa
nos grupos HSR e HCR quanto aos dados antropométricos, entretanto foi verificada forte correlação do
IMC e da CC com a hipertensão (r=0,96 e r=0,99). Forte correlação também foi encontrada entre ronco e
qualidade do sono no grupo de HCR. Conclusão: Os achados deste estudo sugerem que o excesso de peso
predispõe ao aumento da pressão arterial, tendo como melhor indicador a CC quando comparado a RCQ.
Mostram também a presença de forte associação do ronco com a hipertensão, que é capaz de interferir
negativamente, na qualidade do sono de mulheres que apresentam tal distúrbio.

Palavras chave: Hipertensão, obesidade, antropometria

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0669
TÍTULO: POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EXTRAÍDOS DA ALGA MARINHA GRACILARIA
CAUDATA COM PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
ALUNO: MOACIR FERNANDES DE QUEIROZ NETO (072.384.424-00)
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (761.118.304-49)
CO-AUTOR: GABRIEL PEREIRA FIDELIS (061.418.874-14)
CO-AUTOR: LEANDRO SILVA COSTA (046.477.204-46)
CO-AUTOR: RUTH MEDEIROS DE OLIVEIRA (059.623.624-70)

Resumo:

        Algas marinhas são organismos conhecidos por  apresentar  uma diversidade de biomoléculas com
propriedades  farmacológicas.  Os  polissacarídeos  sulfatados  (PS)  são  de longe os  compostos  de algas
marinhas mais estudados, sendo atribuída a estes uma gama de propriedades biológicas, como: Atividade
anticoagulante; antiinflamatória; antitumoral e antioxidante. Neste trabalho extraímos PS da alga vermelha
Gracilaria caudata através de proteólise seguida de precipitação total com acetona. Análise com eletroforese
em gel de agarose em Tampão PDA 0,05 M mostrou a presença de polissacarídeos sulfatados na alga G.
caudata.  Após  análises  químicas,  o  percentual  de  açucares  totais  e  sulfato  foi  determinado,  sendo
observado um total de 27,2% e 5,3%, respectivamente. Depois de confirmada as presenças de PS, estes
foram avaliadas através de ensaios anticoagulantes, antioxidantes a antiproliferativo. Os PS de G. caudata
não apresentaram atividade anticoagulante em nenhuma condição testada. Por outro lado, foi observado
um potencial  antioxidante significativo,  especialmente no  teste  de quelação  férrica,  apresentando  uma
atividade  quelante  de  40,2% na  concentração  de  1,5 mg/mL.  Para  o  ensaio  antiproliferativo  frente  à
linhagem celular tumoral HeLa, foi encontrada uma inibição da proliferação celular de 39% à 2,0 mg/mL.
Esses resultados mostram que os polissacarídeos sulfatados de G. caudata aparecem como promissores
fármacos a serem utilizados na terapia antioxidante e/ou antiproliferativo.

Palavras chave: Algas vermelhas; Galactanas, antioxidante, anticoagulante, antitumoral

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0676
TÍTULO: ONTOGÊNESE DO PADRÃO LOCOMOTOR EM SAGÜI: COMPARAÇÃO ENTRE
INFANTES C. JACCHUS CATIVOS
ALUNO: MYCARLA NELY RODRIGUES DOS SANTOS (074.439.404-08)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (094.539.974-04)
CO-AUTOR: EVERTON XAVIER DE LIMA (067.213.754-27)
CO-AUTOR: LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS (065.681.804-24)

Resumo:

        Observar a ontogênese comportamental é um meio de analisar como influências externas agem sobre
o  animal,e  compreender  o  que  é  selecionado  evolutivamente  e  o  que  é  aprendido,desde  a  formação
embriológica à fase adulta.Primatas são muito estudados pela etologia por apresentarem longo período de
infância  e  juventude.Objetivando-se  compreender  a  ontogênese  comportamental  do  desenvolvimento
locomotor na fase inicial da vida do sagüi comum(C. jacchus),irmãos gêmeos infantes foram observados
de 16 de abril a 19 de maio de 2009,no Núcleo de Primatologia da UFRN-Natal.A coleta de dados foi feita
através do método Focal Instantâneo,anotações,fotografias,sendo os registros reunidos e organizados em
tabelas e gráficos para posterior análise e comparação.Inicialmente,dois dos infantes tinham 1 mês e os
outros dois,4 meses,portanto,obtivemos dados da 5ª a 10ª e da 19ª a 24ª semanas.Tal diferença de idade
proporcionou a observação de vários comportamentos em 2 etapas do desenvolvimento.As modificações
nos padrões  das  atividades desenvolvidas  pelos  indivíduos foi principalmente visível nos  infantes  em
idade mais precoce.Os comportamentos: brincadeira, exploração e rejeição, muito frequentes nos infantes
nessa  faixa  etária,  mostraram-se  os  mais  influentes  sobre  a  locomoção.A  interação  com  os  demais
membros da família também teve sua importância.Assim, componentes inatos e aprendidos levaram ao
desenvolvimento observado nos indivíduos,em partircular no aspecto locomotor.

Palavras chave: ontogênese, C. jacchus, padrão locomotor.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0685
TÍTULO: O ESTÁGIO CURRICULAR EM ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:
VIVÊNCIA E SENTIMENTOS
ALUNO: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO (065.723.034-03)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72)
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09)

Resumo:

        Trata-se de uma pesquisa qualitativa,  tendo por  objetivos: conhecer  a visão  de discentes sobre o
estágio supervisionado na Rede Básica de Saúde; identificar aspectos divergentes e convergentes entre o
ensino e a prática; discutir a relação ensino e serviço na formação de recursos humanos para a construção e
consolidação  do  SUS. Foram entrevistados 10 estudantes do  8º  período  do  curso,  que estagiavam em
unidades de saúde da família do  Distrito  Sanitário  Oeste de Natal/RN.  Emergiram da análise segundo
Maturana  as  categorias:  vivência  e  sentimentos.  Ficou  demonstrado  que  o  estudante  vivenciou  uma
aprendizagem significativa,  estimulada por  todos aqueles que compartilharam da convivência,  a saber:
enfermeiro/preceptor,  docente/supervisor,  equipe  de  saúde  da  família  e  comunidade.  Neste  processo,
foram comuns vários sentimentos, como a alegria, a satisfação, a autoconfiança, a afetividade, assim como,
em um sentido oposto, a tristeza, a indignação, a sensação de impotência e o medo. O aprendizado do
relacionamento interpessoal foi apresentado como o mais relevante da experiência acadêmica, dando conta,
portanto,  da importância da afetividade no  processo  de aprendizagem. Recomenda-se que o  ensino de
enfermagem continue priorizando as unidades de saúde da família como cenário educativo na Atenção
Básica, observando-se a importância de inserir os estudantes em ambientes acolhedores, de forma que a
aprendizagem possa ser estimulada.

Palavras chave: estágio supervisionado, enfermagem, saúde da família, educação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0694
TÍTULO: COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES ESCOLARES DE UMA COMUNIDADE
PESQUEIRA EM MACAU, RN
ALUNO: ROSA SA DE OLIVEIRA NETA (068.369.964-40)
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (155.763.024-00)
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CO-AUTOR: LIDIANE LIMA FERNANDES (011.076.224-09)

Resumo:

        A adolescência é um período marcado por transformações físicas aceleradas que acontece entre os 10
e  19  anos.  As  alterações  são  influenciadas  por  caracteres  hereditários,  ambientais,  nutricionais  e
psicológicos e apresentam efeitos sobre o estado nutricional. Dos distúrbios nutricionais que acometem a
adolescência  destacam-se  sobrepeso  e  obesidade.  A  obesidade  na  adolescência  eleva  o  risco  do
acometimento dos adultos por doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). O presente estudo objetivou
conhecer o perfil antropométrico dos adolescentes escolares da Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Estadual Ponta do Tubarão, Macau, RN e verificar a gordura corporal (GC). Para compor a amostra foram
selecionados 89 adolescentes escolares. Foram aferidas as medidas de massa corporal, estatura e dobras
cutâneas  e  estadiamento  puberal.  Foi  verificado  que  20,3%  dos  adolescentes  apresentaram
sobrepeso/obesidade sendo, 25,6% e 15,2% para as meninas e meninos, respectivamente. Em relação ao
percentual GC foi visto que 15,6% dos meninos e 14% das meninas apresentavam excesso de gordura
corporal.  Conclui-se  que  estes  adolescentes  possuem  freqüências  elevadas  em  todas  as  variáveis
consideradas. Recomenda-se que os adolescentes sejam contemplados com ações de nutrição e de saúde
que busquem a reversão dos fatores de risco para o desenvolvimento de DCNT.

Palavras chave: Adolescência, composição corporal e segurança nutricional

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0695
TÍTULO: ESTUDO DA AÇÃO DA SINVASTATINA EM CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DA
PAREDE DO CORDÃO UMBILICAL E NA ESTABILIDADE GÊNICA DE OSTEOBLASTOS
HUMANOS.
ALUNO: HUDSON LENORMANDO DE OLIVEIRA BEZERRA (050.883.084-26)
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (323.983.364-68)
CO-AUTOR: GABRIELA VASCONCELOS DE ANDRADE (876.775.714-68)
CO-AUTOR: VIVIANE KATIELLY SILVA MEDEIROS (010.567.454-01)

Resumo:

        A sinvastatina é  largamente usada no  combate às  dislipidemias,  arteriosclerose,  na prevenção  de
eventos cardiopatológicos e de osteoporose.  Recentes estudos vêm mostrando que a mesma estimula a
atividade da fosfatase alcalina e osteocalcina, que são marcadores da osteodiferenciação. O trabalho teve
como objetivo verificar se há expressão diferencial de osteoblastos humanos de uma linhagem imortalizada
(SAOS-2) através de eletroforese em gel de poliacrilamida quando as células são submetidas ao tratamento
com a sinvastatina nas concentrações de 10-8M, 10-7 M e 10-6 M num período de 3, 6 e 9 dias. Após o
período de tratamento, foi feita a extração de proteínas totais e posterior análise do gel unidimensional em
SDS-PAGE. Foi alvo de estudo deste trabalho ainda a ação da sinvastatina em células-tronco do cordão
umbilical de humanos através do uso de vermelho de alizarina, que evidencia nódulos mineralizados na
cultura. Os resultados não evidenciaram alteração na expressão protéica dos osteoblastos sob análise em
gel SDS-PAGE unidimensional. Foi possível verificar que a sinvastatina sozinha não atua na diferenciação
osteoblástica  de  células  indiferenciadas  e  que para isso  há a  necessidade de outras  substâncias  como
suporte para a síntese de matriz óssea, o que nos permitiu uma breve reflexão sobre o curso do nosso
trabalho. Esses resultados mostraram a necessidade de que outros trabalhos sejam executados para uma fiel
compreensão da interação fármaco-células.

Palavras chave: Sinvastatina; Osteoblastos; Células-tronco; Osteodiferenciação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0697
TÍTULO: VALORES DE REFERÊNCIA PARA FERRITINA SÉRICA NO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
ALUNO: VERONICA MEDEIROS DE AZEVEDO (063.756.394-84)
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CO-AUTOR: LUZIA LEIROS DE SENA FERNANDES (012.036.944-31)
CO-AUTOR: VALDJANE SALDANHA (007.538.724-71)

Resumo:

        A ferritina é a principal proteína envolvida no armazenamento do ferro, sendo encontrada no meio
intracelular e também como constituinte normal do plasma. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética
em  Pesquisa  do  HUOL.  Participaram  deste  estudo  2.237  indivíduos,  de  forma  aleatória,  em  vários
municípios  das  4  mesorregiões  do  Estado  (leste  potiguar,  agreste  potiguar,  central  potiguar  e  oeste
potiguar). Para a determinação das concentrações de ferritina sérica. Foi utilizado o kit da IMMULITE 1000
da  Diagnostic  Products  Corporation  (DPC)  através  de  ensaio  imunométrico  em  fase  sólida
quimioluminescente de 01 ciclo. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computacional
SPSS da Windows versão 11.0, Epi Info 3.3.2 e Graph pad instant (versão 3.03). Os níveis em percentis e
os intervalos de confiança apropriados foram usados como valores de referência propostos. O valor de
probabilidade (p) menor que 0,05 foi considerado como significante.O valor médio da concentração de
ferritina sérica na população adulta e saudável do Estado do Rio Grande do Norte foi de 167,18 ng/dL para
homens e 81,55 ng/dL para mulheres, o intervalo, com confiança 95%, da concentração de ferritina sérica
para o sexo masculino foi 152 ng/dL como valor mínimo e 183 ng/dL como valor máximo e, para o sexo
feminino, de 74 ng/dL e 89 ng/dL, respectivamente. Os indivíduos do sexo masculino apresentam valor
médio de ferritina sérica superior ao sexo feminino.

Palavras chave: Valores de referência, ferritina

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0702
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO HUMANIZADA AO ABORTAMENTO NO
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Resumo:

        INTRODUÇÃO:  trata-se  de  um  Estudo  de  Avaliabilidade(EA),  primeira  etapa  da  pesquisa  de
Avaliação  da Atenção  Humanizada ao  Abortamento.  O abortamento  é problema de saúde pública.  No
mundo, cerca de 13% das mortes maternas decorre de suas complicações. No Rio Grande do Norte, entre
1990 e 1995, o abortamento ocupou o quarto lugar entre as principais causas de morte materna. Em 2004
criou-se a Norma Técnica para Atenção Humanizada ao Abortamento. Avaliar suas propostas através de
um EA é essencial para ampliar as políticas de saúde da mulher. Um EA ou pré-avaliação é o estudo do
quão  avaliável  é  um  programa,  com  o  objetivo  de  construir  o  modelo  lógico  e  teórico  do  mesmo.
OBJETIVOS:  Elucidar  propósitos  e  construir  o  modelo  teórico  e  lógico  do  programa; envolver  os
interessados na avaliação; orientar o Estudo de Caso complementar ao EA. METODOLOGIA: Utilizou-se
análise documental para a construção do modelo lógico e teórico. A coleta dos documentos se deu no
período de novembro a dezembro de 2008.  RESULTADOS: A coleta e análise de 15 documentos que
serviram de base para a construção dos modelos teórico e lógico do Programa de Atenção Humanizada ao
Abortamento.CONCLUSÕES:O Programa pode ser avaliado através de uma Pesquisa Avaliativa de caráter
formativo.  Sua  aplicabilidade  em  serviço  de  referência  do  SUS/RN trará  importantes  subsídios  para
reorganizar ações das políticas públicas de saúde a fim de garantir  serviços seguros e a diminuição da
morbimortalidade materna.

Palavras chave: Abortamento. Avaliabilidade. Modelo lógico. Modelo teórico.
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Resumo:

        Cerca de 65 a 80% da população que vive em países em desenvolvimento depende essencialmente de
plantas como cuidados primários de saúde. Objetivando a promoção do uso racional destas plantas (por
meio da identificação de compostos químicos), três espécies empregadas como remédio caseiro na cidade
do Natal foram estudadas , Chennopodium ambrosioides L., Mentha piperita L. e Acmella oleracea (L.) R.
K. Jansen., conhecidas, popularmente, por “mastruz”, “hortelã” e “agrião”, respectivamente. Inicialmente,
foi realizada uma visita ao  Clube de Idosos da comunidade do Mirassol visando obtenção de espécies
vegetais para análise. Tais espécies passaram por testes de identificação preliminar (triagem fitoquímica)
para a identificação, em cada espécie vegetal, de compostos químicos e cromatografia em camada delgada.
Em geral,  foram encontrados:  Taninos,  gomas  ou  mucilagens,  Taninos  pirocatéquicos  (apenas  para o
agrião), Taninos pirogálhicos, Heterósidos senevólicos (exceto para o agrião), Mucilagens (apenas para o
mastruz), Gomas, Cumarinas, Fenóis, Esteróides e/ou triterpenóides (exceto para o agrião), Carotenóides
(exceto para o agrião), Resinas (exceto para o agrião), Alcalóides (Dragendorff). Os métodos empregados
permitiram o isolamento e a caracterização dos constituintes químicos presentes em cada uma das espécies
estudadas, permitindo a compreensão, seja ela total ou parcial, dos efeitos gerados no organismo a partir
do uso das plantas medicinais enfatizadas neste relatório.

Palavras chave: Chennopodium ambrosioides L., Mentha piperita L., Acmella oleracea.
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Resumo:

        Introdução:  Em  creches,  o  acentuado  risco  de  exposição  aos  parasitas  ocorre  por  causa  das
características inerentes a esses estabelecimentos, além disso, nessa etapa da vida é normal que as crianças
apresentem imaturidade do sistema imunológico. Objetivo: O objetivo desse trabalho teve como princípio
a educação das crianças e de seus respectivos pais em relação a hábitos higiênicos, além da realização de
exames parasitológicos e o subseqüente tratamento em caso de positividade nesses exames. Metodologia: o
Método  utilizado  para  a  análise  parasitológica  foi  o  método  de  Hoffmann,  baseado  na  sedimentação
espontânea das fezes após duas horas. Resultados e discussões: Analisando os resultados dos exames, foi
identificado que das 77 crianças submetidas a pesquisa 91% delas apresentavam pelo menos um tipo de
parasita, seja ele helmintos ou protozoários,  e apenas 9% das crianças possuíam resultados negativos à
presença desses parasitas. Ambas as classes de parasitas requerem um tratamento específico, nesse estudo
trabalhamos  com  os  antiparasitários:  Albendazol  (  para  os  helmintos  )  e  Metronidazol  (  para  os
protozoários  ).  Os  pais  foram  devidamente  instruídos  quanto  a  posologia  e  maneira  correta  de  se
administrar  os  medicamentos.  Conclusão:  Foi  possível  concluir  que mesmo  com os  vários  meios  de
informação disponibilizados hoje em dia,  ainda é crítica a situação da saúde pública,  sendo de grande
importância a realização de campanhas educativas como esta realizada.

Palavras chave: Parasitologia,protozoários, helmintos, saúde pública
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ALUNO: GUSTAVO JOSE AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA (060.311.074-65)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80)
CO-AUTOR: JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA (214.528.814-72)
CO-AUTOR: RODOLPHO CAVALCANTI NEGREIROS DA SILVA (058.127.674-40)

Resumo:

        Em determinadas regiões mais áridas do Nordeste brasileiro, as cactáceas nativas ao lado de poucas
opções  alimentares,  têm  sido  utilizadas  nos  períodos  de  secas,  como  volumosos  estratégicos  para  os
ruminantes. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal da UFRN no primeiro semestre
de 2009, e teve como objetivo avaliar a composição bromatológica das cactáceas facheiro (Pilosocereus
pachycladus Ritter) e xiquexique (Pilosocereus gounellei Bly ex Rowl.). As amostras foram colhidas de
uma planta da espécie facheiro com caule colunar de 2,0m, e outra planta da espécie xiquexique com caule
de 1,0m, ambas cultivadas no município de Natal/RN. As amostras (400g) foram pesadas e submetidas à
pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC. Após a determinação da pré-secagem o material foi
triturado em moinho e acondicionado em vidros etiquetados. As amostras preparadas foram analisadas
quanto aos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em
detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM). Os carboidratos totais (CHT) foram
determinados pela fórmula CHT = 100 – (PB + EE + Cinzas), e os carboidratos-não-fibrosos (CNF) por
CNF = 100 – (FDN + PB + EE + Cinzas). Os valores obtidos em porcentagens de MS, MO, PB, EE, FDN,
FDA, CHT e CNF para o facheiro respectivamente foram: 6,24; 78,91; 7,62; 1,44; 40,49; 23,71; 69,85 e
29,36; e para o xiquexique: 9,11; 84,45; 4,63; 1,81; 54,81; 24,81; 78,01 e 23,20.

Palavras chave: caule suculento, reserva estratégica, seca, pilosocereus, semiárido

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0713
TÍTULO: ESTUDOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-CLÍNICOS DE UMA NAFTOQUINONA COM
ATIVIDADE LEISHMANICIDA
ALUNO: BRUNO MATTOS SILVA WANDERLEY (051.444.874-16)
ORIENTADOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82)
CO-AUTOR: LORENA MACHADO HERBSTER (011.080.403-14)
CO-AUTOR: MONICA CORTEZ GOMES DA SILVA (052.864.404-10)
CO-AUTOR: VANESSA BARBOZA DE SOUZA (010.397.934-44)

Resumo:

        A  leishmaniose  é  causada  por  um  protozoário  intracelular  obrigatório,  Leishmania  spp.Os
medicamentos  utilizados  no  tratamento  desta  enfermidade  tem  eficácia  questionada  em  virtude  da
toxicidade  e  efeitos  colaterais,  intensificando  assim  a  busca  por  novas  substâncias  leishmanicidas.  A
homo-beta-lapachona  é  uma  molécula  semi-sintética  pertencente  ao  grupo  das  naftoquinonas,  com
excelente atividade leishmanicida in vitro. OBJETIVO. Avaliar a toxicidade aguda em diferentes doses da
molécula de homo-betalapachona em camundongos Swiss. MATERIAIS E MÉTODOS. Foram utilizados
40 camundongos albinos Swiss (20 machos e 20 fêmeas)  com peso  corporal entre 25 e 44 gramas.  A
homo-betalapachona foi administrada por via oral (gavagem) nas doses 20 mg/kg, 40mg/kg e 60mg/kg. As
observações clínicas dos sinais e sintomas foram realizadas constantemente durante as primeiras 24 horas,
e diariamente por  um período  de 15 dias.  Ao  final desse período,  foi realizada a autópsia e o  exame
macroscópico dos rins, fígado, baço e estômago em busca de alterações patológicas. RESULTADOS. Ao
avaliar  o  comportamento  dos  animais,  o  peso  e  a  análise  macroscópica  dos  órgãos,  não  foram
evidenciados sinais e sintomas de toxicidade aguda. CONCLUSÃO. O estudo preliminar demonstrou que a
homo-betalapachona não é tóxica nas doses utilizadas. No entanto, é necessária a continuidade dos estudos
a fim de se determinar a dose letal mediana (DL50) desta molécula.

Palavras chave: leishmaníases ; toxicidade aguda ; homo-betalapachona

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0719
TÍTULO: ESTUDO IN SILICO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM OLIGOPEPTÍDEOS: NOVAS
PESPECTIVAS PARA NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
ALUNO: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97)
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO (671.966.754-87)
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (050.111.244-87)
CO-AUTOR: JOSE XAVIER DE LIMA NETO (076.114.664-45)

Resumo:

        A  Nanociência  é  uma  das  áreas  emergentes  da  ciência  que  compreende  o  estudo/domínio  da
manipulação  de  materiais  em  nanoescala.  Dentre  os  vários  segmentos  que  compõem  a  Nanociência,
encontramos  a  Nanotecnologia  Molecular  ou  Moletrônica,  relacionada  ao  estudo  da  transferência  de
energia em átomos e moléculas para construção de componentes eletrônicos. Nesse trabalho, focalizamos a
análise  da  condutividade  elétrica  em  sistemas  biomoleculares.  Baseados  em  estudos  por  Modelagem
Molecular, calculamos os termos de hopping, a densidade dos estados, a transmissividade e o espectro de
Lyapunov das geometrias otimizadas de dois oligopeptídeos: 5Q-alfa3 e 7Q-alfa3. Na descrição da DOS, a
configuração 5Q possui nove picos bem definidos, enquanto a 7Q apenas três picos claros. A 7Q tem duas
janelas  caracterizadas  como  zero  na  DOS  (nos  intervalos  7.78-8.56  e  8.92-9.5).  Com  relação  a
transmissividade, a estrutura 5Q mostra doze picos distintos enquanto a 7Q tem apenas oito. E os picos do
7Q  estão  fortemente  concentrados  no  intervalo  7.75-8.6.  Por  fim,  temos  o  espectro  de  Lyapunov
(transmitância): a 7Q mostra menos picos e maior regularidade que a 5Q. A descrição da transmitância
elétrica em sistemas protéicos naturais encoraja o desenvolvimento de nanodispositivos capazes de medir a
condutividade  elétrica  em  biomoléculas  endógenas,  os  quais  teriam  aplicabilidade  no  diagnóstico
molecular de diversas doenças genéticas neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer.

Palavras chave: nanotecnologia, peptídeo, modelagem molecular, condutividade elétrica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0721
TÍTULO: NÍVEL DE CONHECIMENTO DO ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA SOBRE BIOÉTICA
ALUNO: RENATO CAVALCANTI DUARTE GALVAO (012.257.124-08)
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (284.443.614-53)

Resumo:

        A participação dos alunos do curso de Odontologia da UFRN em eventos científicos e projetos de
pesquisa  vem se  caracterizando  como  uma das  várias  atividades  curriculares  e  extracurriculares.  Esta
pesquisa objetivou analisar o nível de conhecimento sobre Bioética destes alunos através da aplicação de
questionários que abordavam os principais aspectos éticos que devem ser considerados tanto na realização
do  tratamento  odontológico,  como  na  elaboração  de  trabalhos  científicos.  Foram  aplicados  216
questionários entre alunos de diferentes níveis do curso de odontologia da UFRN e os dados organizados
em percentuais  e  devidamente tabulados.  A análise  dos  dados  não  demonstra  diferenças  no  nível  de
conhecimento  sobre  bioética  entre  as  diferentes  turmas  avaliadas.  O  dado  mais  preocupante  foi  o
desconhecimento  do  significado  do  TCLE,  onde somente  21 alunos  que  responderam o  questionário
afirmaram conhecer a importância do documento. Vale ressaltar que destes 216 alunos 110 deles já haviam
cursado a disciplina que abarca este conteúdo. Então, o que se pode afirmar após a coleta destes resultados
é que há necessidade de mais informações acerca da Bioética para os alunos de Odontologia, que podem
estar inseridas nas disciplinas curriculares, podendo também ter uma abordagem dos aspectos jurídicos
pelo exercício da transdisciplinaridade com profissionais do Curso de Direito, para que os odontólogos se
graduem aptos a exercerem a profissão, respeitando os princípios da Ética e da Legalidade.

Palavras chave: Ética-Bioética-Estudantes-Profissionais-Nível de conhecimento
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS TERMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAS EM DIPEPTÍDEOS
UTILIZANDO TÉCNICAS DE MODELAGEM MOLECULAR.
ALUNO: JOSE XAVIER DE LIMA NETO (076.114.664-45)
ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO (671.966.754-87)
CO-AUTOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE (050.111.244-87)
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97)

Resumo:

        A Nanotecnologia não é uma tecnologia específica, mas todo um conjunto de técnicas baseadas na
Física, Química, Biologia, na Ciência e Engenharia de Materiais e na Computação, que visam estender a
capacidade  humana  de  manipular  a  matéria  até  os  limites  do  átomo.  Nesse  trabalho,  apresentamos
resultados iniciais de uma pesquisa iniciada em 2008 no DBF/UFRN, relacionada à estimativa teórica do
potencial de condutividade elétrica em oligopeptídeos. Baseados em simulações por Modelagem Molecular,
propusemos otimizar de forma Clássica e Quântica as estruturas tridimensionais de 2 modelos peptídicos.
Descrevendo, além disso, as energias HOMO e LUMO dessas moléculas. Com a distinção energética dos
orbitais de fronteira (HOMO e LUMO) para todos os pares de aminoácidos que compõem os peptídeos,
juntamente com a determinação dos respectivos termos de hopping, poderemos definitivamente descrever
as propriedades eletrônicas do modelo. No momento que determinarmos o potencial de condução elétrica
em sistemas protéicos, estaremos na verdade caracterizando uma fonte ilimitada de matéria para construção
de  nanoestruturas  eletrônicas.  Neste  trabalho,  cobteve-se  o  resultado  das  estimativas  de  energia  de
ionização de cada modelo, além de seus orbitais HOMO e LUMO, e sua possivel forma tridimencional
optimizada, permitindo assim, um início de variados estudos sobre esses compostos e em um futuro a
utilização deles em estruturas mais cmplexas de trabalho.

Palavras chave: nanotecnologia, modelagem molecular, HOMO, LUMO, termos de hopping
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE SBTI (INIBIDOR DE TRIPSINA DE SOJA) SOBRE A
ELASTASE DE NEUTRÓFILOS HUMANOS: MODELO IN VITRO E IN VIVO
ALUNO: FABIOLA PATRICIA DA SILVA RUFINO (066.153.584-33)
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (297.061.063-91)
CO-AUTOR: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (010.125.893-31)
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Resumo:

        Uma isoforma do  inibidor  de  tripsina  de  soja  (SKTI)  com forte  especificidade  para  elastase  de
neutrófilos humanos foi detectada na fração rica em isoformas proveniente da soja (Glicine max), sendo
denominada SKTIe. Sua purificação se deu através de um único passo, cromatografia de troca aniônica
Resource Q FF 1 mL, no sistema de cromatografia líquida AKTA purifier.  O inibidor SKTIe teve sua
massa molecular estimada em 19,5 kDa obtida por gel filtração em coluna calibrada Sephadex 75 10 300
GL e de 18,9 kDa por SDS-PAGE. O SKTIe inibiu com maior especificidade a tripsina e ENH e mais
fracamente a quimotripsina, não apresentando atividade inibitória para elastase e calicreína pancreática. As
proteinases cisteínicas  papaína e bromelaína não  foram inibidas.  Uma curva de inibição  de ENH com
concentrações  crescentes  de SKTIe foi  realizada e  apresentou  um IC50 de 8 μg.mL-1.  O  SKTIe não
mostrou citotoxicidade e atividade hemolítica sobre células do sangue humano. Depois da pré-incubação
de SKTIe com citocalasina B, a exocitose da elastase foi iniciada após estímulo de PAF e de fMLP. O
inibidor diminuiu a atividade da elastase liberada por PAF em 83,1% e a liberada por fMLP em 70%. Este
resultado mostrou que o SKTIe afetou, de forma indiferente, a liberação de elastase estimulada por PAF e
fMLP,  tornando  um inibidor  extremamente abrangente quanto  sua aplicações  biomédicas  em diversas
fisiopatologias que afligem as populações humanas.

Palavras chave: ENH, SKTI, Kunitz e Glicine max

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0730
TÍTULO: CATALOGAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE MACROFUNGOS DO
SEMI-ÁRIDO DEPOSITADOS NO HERBÁRIO UFRN
ALUNO: MARIA IZABEL MEDEIROS COCENTINO (069.416.144-63)
ORIENTADOR: IURI GOULART BASEIA (674.211.994-20)

Resumo:

        As coleções biológicas constituem uma das fontes mais importantes de registro da biodiversidade. As
coleções  de  fungos  são  bem  mais  reduzidas  e  incompletas,  quando  comparadas  a  outros  grupos
taxonômicos.  Assim,  uma vez que os  herbários  são  acervos  científicos  de grande importância para o
conhecimento da biodiversidade e, tendo em vista a necessidade de criação de uma lista das espécies de
fungos  do  semi-árido,  objetivou-se  a  identificação,  catalogação  e  informatização  da  coleção  de
macrofungos  desta  região.  Para  preservação  dos  fungos  foi  retirada  do  material  coletado  a  parte  de
interesse  e  foi  colocado  para  serem  secos  em  estufa.  Para  a  herborização  os  basidiomas  foram
acondicionados em caixas de papelão com naftalina e etiquetados. O material do acervo foi informatizado
pelo Programa BRAHMS. De todas as amostras coletadas e informatizadas foram enviadas duplicatas para
o herbário central do PPBio (HUEFS). Com o desenvolvimento deste projeto foi possível confeccionar,
catalogar e organizar uma lista das espécies de macrofungos coletados no Semi-árido; informatizar todo o
material em um banco de dados disponibilizado “on line”; ampliar e manter os acervos do Hérbario UFRN
e ampliar as coleções do Herbário HUEFS, com o envio das duplicatas. Com êxito foi divulgado espécimes
ainda não conhecidas para tal região. Diante do exposto pode-se inferir que houve um aumento do número
de exemplares de fungos registrados no semi-árido.

Palavras chave: Biodiversidade; Fungos; Inventário
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TÍTULO: PERFIL DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL NO RIO GRANDE DO NORTE
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ALUNO: AMANDA BRILHANTE FREITAS (048.007.384-82)
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (033.709.254-00)
CO-AUTOR: ANA ESTER PEREIRA PEIXOTO (012.605.464-97)
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CO-AUTOR: ARTUR SOUSA AZEVEDO (064.800.944-09)

Resumo:

        A mortalidade materna é um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde de uma região.
No  Brasil,  ainda  encontra-se  longe  do  aceitável  pela  OMS,  sendo  a  maioria  dos  óbitos  passível  de
prevenção. Objetivou-se traçar o perfil da mortalidade de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) no RN,
em  2007,  analisando  idade,  local  e  data  do  óbito  (por  regional); determinar  a  quantidade  de  óbitos
investigados, a confirmação dos mesmos e o  preenchimento adequado das declarações de óbito  (DO).
Foram analisadas 196 DO. Para complementação e esclarecimento de alguns dados foram utilizados mapas
de  óbitos  femininos  do  Comitê  Estadual  de  Mortalidade  Materna/RN  bem  como  Instrumentos  de
Notificação de Óbito de mulher em idade fértil. Dos 196 óbitos analisados, 7 foram confirmados como
sendo maternos e 31 não foram investigados; observou-se heterogeneidade entre as regionais em relação à
idade; evidenciou-se maior índice de mortalidade na faixa de 45 a 49 anos;verificou-se que a regional 1
(São José do Mipibu) foi a que apresentou maior número de óbitos, sendo que os óbitos ocorridos na
cidade do Natal não estarem incluídos;a única regional que atingiu 100% de investigação foi a 3 (João
Câmara);com relação às DO, a regional 2 (Mossoró) apresentou 100% de preenchimento adequado e a
regional 1 apresentou 41% de preenchimento inadequado. As demais regionais são IV (Caicó), V (Santa
Cruz) e VI (Pau dos Ferros). A mortalidade materna no RN é subnotificada, dificultando sua prevenção.

Palavras chave: Mortalidade Materna; declaração de óbito
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TÍTULO: AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA DO FACHEIRO
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Resumo:

        Em determinadas  regiões  mais  áridas  do  Nordeste  brasileiro,  as  cactáceas  mandacaru,  facheiro  e
xiquexique  ao  lado  de  poucas  opções  alimentares,  têm  sido  utilizadas  nos  períodos  de  secas,  como
volumosos estratégicos para os ruminantes. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal
da UFRN no primeiro semestre de 2009, e teve como objetivo avaliar  a composição bromatológica da
cactácea facheiro (Pilosocereus pachycladus Ritter). As amostras foram colhidas de uma planta da espécie
facheiro  com  caule  colunar  de  2,0m,  cultivado  no  município  de  Natal/RN.  As  amostras  coletadas
representaram  a  parte  superior,  mediana  e  inferior  do  caule.  As  amostras  (400g)  foram  pesadas  e
submetidas à pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC. Após a determinação da pré-secagem o
material foi triturado em moinho e acondicionado em vidros etiquetados. As amostras foram analisadas
quanto aos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em
detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM). Os valores dos nutrientes obtidos do
facheiro foram em porcentagens da MS, PB, EE, FDN, FDA e MM respectivamente: parte superior (4,86;
10,12; 1,21; 42,74; 20,51 e 18,90), parte mediana (6,13; 7,00; 1,23; 38,63; 22,09 e 22,80) e parte inferior
(7,72;  5,74;  1,88;  40,12;  28,52  e  21,59).  Os  valores  dos  nutrientes  obtidos  do  facheiro  indicam  a
possibilidade de utilização dessa forrageira na ração de ruminantes no Semiárido nordestino.

Palavras chave: caule colunar, proteína bruta, reserva estratégica, pilosocereus
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO CINESIOTERAPÊUTICA NA QUALIDADE DE SONO E
NA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM GESTANTES .
ALUNO: DAYSE ALEIXO BEZERRA (060.453.724-76)
ORIENTADOR: ELIZABEL DE SOUZA RAMALHO VIANA (358.870.444-20)

Resumo:

        Entre as modificações ocorridas na gravidez, encontram-se as mudanças na fisiologia do sono e no
humor. Estudos prévios encontraram, em grávidas, uma proporção maior de distúrbios do sono do que na
população em geral. Outros estudos afirmam que o padrão de sono pode ser preditor de sintomatologia
depressiva. Diante da relevância do tema e da escassez de literatura no referido tema, este estudo tem por
objetivo analisar a qualidade de sono e sua relação com a sintomatologia depressiva, antes e depois de
intervenção com um programa de exercícios pré-natais, em gestantes residentes na cidade do Natal/RN. A
amostra foi constituída de 26 gestantes,  entre a 12° e 32° semana gestacional,  participantes  Grupo  de
Orientação para o Parto e Pós-Parto, do Departamento de Fisioterapia da UFRN. A média do Índice de
Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) da amostra foi de 5,92 (±2,87) na avaliação inicial (AI) e 4,88
(±1,95) na avaliação final (AF). A média do Inventário de Depressão de Beck foi de 9,54 (± 4,52) na AI e
7,58 (±4,18) na AF. Os resultados obtidos apontam para uma qualidade de sono pobre, nas gestantes em
geral,  e  que mudanças  no  humor  durante  a  gravidez são  comuns.  Após  a  intervenção  foi  observada
melhora em ambos os aspectos avaliados.

Palavras chave: gravidez, qualidade de sono, sintomatologia depressiva, fisioterapia
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MUNICÍPIOS DE MACAÍBA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ALUNO: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08)
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Resumo:

        O objetivo deste trabalho é estimar a importância do agronegócio nos municípios de Macaíba e São
Gonçalo do Amarante no Estado do Rio Grande do Norte como fonte de geração de emprego e renda
nestes municípios. Para isso, foram analisados os dados do censo agropecuário de 2006, Pecuária 2007 e o
Produto Interno Bruto (PIB) de cada cidade, disponibilizados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).  Os dados do  PIB foram estimados parcialmente em função  das diferentes áreas de
obtenção de renda: Indústria, Agropecuária e Serviços. A quantidade de empregos gerados na agropecuária
foi de 3,66 e 3,39 por estabelecimento rural, respectivamente nos municípios de Macaíba e São Gonçalo do
Amarante. Este valor foi calculado dividindo-se o número de pessoas ocupadas na agropecuária pelo total
de estabelecimentos rurais de cada município e evidencia o potencial do agronegócio como ferramenta de
desenvolvimento  social  e  econômico  destas  cidades.  Nos  municípios  de  Macaíba  e  São  Gonçalo  do
Amarante o agronegócio participa com, respectivamente, 4,45 e 3,37% do PIB municipal, 16% e 4% dos
empregos gerados nestas cidades.

Palavras chave: Economia agrícola, desenvolvimento regional.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0738
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO PARA GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGOS NOS
MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE E VERA CRUZ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: DIEGO PEREIRA (056.356.004-50)
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08)
CO-AUTOR: HELDER DA CÂMARA RAIMUNDO (013.023.484-26)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho é estimar a importância do agronegócio nos municípios de Monte Alegre e
Vera  Cruz do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  como  fonte  de  geração  de  emprego  e  renda  nestes
municípios.  Para isso,  foram analisados  os  dados  do  censo  agropecuário  de 2006,  Pecuária 2007 e o
Produto Interno Bruto (PIB) de cada cidade disponibilizado no site do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).  Os dados do  PIB foram estimados parcialmente em função  das diferentes áreas de
obtenção de renda: Indústria, Agropecuária e Serviços. A quantidade de empregos gerados na agropecuária
foi  estimada  pela  soma  do  número  total  de  pessoas  ocupadas  nesta  atividade  com  e  sem  laços  de
parentesco  com o  produtor.  Estes  resultados  indicam que as  unidades  de  produção  agropecuária  são
responsáveis  pela  geração  de  2,09  e  3,01  empregos  nos  municípios  de  Monte  Alegre  e  Vera  Cruz,
respectivamente. A importância do agronegócio nestes municípios é evidenciada pela sua participação que
é de respectivamente 17,50% e 22,98% do PIB total. Estes percentuais são superiores quando comparados
com o PIB agropecuário do Brasil (5,71%) e o do Estado do Rio Grande do Norte (5,61%). Provavelmente
isso se deve pelas características intrínsecas desses municípios, com destaque na produção de carne e leite
de  bovinos  e  cultura  da  mandioca  para  produção  de  farinha  e  polvilho.  Este  trabalho  evidencia  a
importância do  agronegócio  como fonte de geração  de emprego,  renda e desenvolvimento  econômico
regional.

Palavras chave: Desenvolvimento econômico; Produto Interno Bruto

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0743
TÍTULO: CONSUMO DOS NUTRIENTES EM VACAS RECEBENDO DIETAS COM CANA-DE-
AÇÚCAR CORRIGIDA COM CONCENTRADO À BASE DE FARELO DE SOJA OU DIFERENTES
NÍVEIS DE URÉIA
ALUNO: THALITA INGRID COSTA PEREIRA (056.037.614-66)
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: MARIO CARDOSO DE ALBUQUERQUE NETO (010.034.684-70)
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95)

Resumo:

        Objetivou-se avaliar o efeito de uma dieta à base de cana-de-açúcar corrigida com concentrado à base
de farelo de soja (FS) para vacas de leite, sobre os consumos de nutrientes, comparada com três outras
dietas à base de cana-de-açúcar com níveis crescentes da mistura de uréia e sulfato de amônia (9:1) , 0,4;
0,8 e 1,2 %, na base da matéria natural. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, puras e mestiças,
arranjadas em três quadrados latinos 4 x 4, distribuídas de acordo com o período de lactação. Não houve
diferença para os consumos de MS, matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), carboidratos totais (CHO),
carboidratos não fibrosos (CNF), fibra em detergente neutro (FDN) e MS (g/kg0,75) entre as dietas.

Palavras chave: alimentação de vacas leiteiras; alimento alternativo; cana-de-açúcar

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0744
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES PODAIS EM INDIVÍDUOS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-RN
ALUNO: ARIANE EMERENCIANO DA CAMARA (056.597.054-21)
ORIENTADOR: WOUBER HERICKSON DE BRITO VIEIRA (970.281.694-72)
CO-AUTOR: CRISTIANO DOS SANTOS GOMES (060.419.444-75)
CO-AUTOR: JANIARA BORGES DA COSTA MELO (068.960.214-62)
CO-AUTOR: RAFAELA ANDRADE DO NASCIMENTO (013.595.434-73)

Resumo:

        O  pé possui papel fundamental  na sustentação  do  peso  corporal,  equilíbrio  e  locomoção,  sendo
constituído  por  diferentes  tecidos  como  ossos,  músculos,  tendões,  ligamentos,  dentre  outros.  Para  o
desempenho adequado de suas funções, se faz necessária a perfeita interrelação e simetria das estruturas
que  o  constitui,  tendo  em  vista  que  eventuais  desvios,  como  por  exemplo,  o  achatamento  do  arco
longitudinal  medial  (pé  plano)  ou  o  encurtamento  deste  (pé  cavo)  podem  determinar  sintomatologia
dolorosa e alterações posturais. O propósito do estudo foi estimar a prevalência de pé plano e pé cavo em
indivíduos da rede pública de ensino de São Miguel do Oeste-RN. Fizeram parte do estudo 56 indivíduos
com idade variando de 4 a 18 anos. Utilizou-se uma ficha de avaliação para o registro dos dados e um
pedígrafo para a identificação de eventuais alterações podais. Todas as avaliações foram realizadas pelo
mesmo  examinador.  Os  resultados  encontrados  apontam uma prevalência  maior  de  pés  denominados
cavos (30%; n=17), enquanto que pés planos corresponderam a 12,5% (n= 7).  A identificação precoce
dessas alterações permite a adoção de medidas preventivas de caráter simples que evitem o surgimento de
outros desvios posturais.

Palavras chave: pé plano, pé cavo, prevenção, alterações posturais, fisioterapia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0745
TÍTULO: PADRÃO DE ATIVIDADE DO LAGARTO AMEIVA AMEIVA (SQUAMATA: TEIIDAE) EM
ÁREA DE CAATINGA DO NORDESTE DO BRASIL
ALUNO: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (073.420.314-45)
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00)
CO-AUTOR: HUGO WESCLEY BARROS ALMEIDA (069.499.064-71)
CO-AUTOR: LEONARDO BARROS RIBEIRO (045.860.096-24)

Resumo:

        Ameiva ameiva é  um lagarto  neotropical  de ampla distribuição  geográfica,  ocorrendo  em vários
ecossistemas na maior parte do Brasil. É um forrageador ativo e heliófilo. Quando ativos, os espécimes
passam a maior parte do tempo se movimentando em busca de alimento e entre manchas de sol e sombra
para regular  a temperatura corporal.  Este estudo  foi realizado  na ESEC Seridó,  uma área de Caatinga
hiperxerófila localizada no sudoeste do RN. O período de atividade de A. ameiva foi analisado nos meses
de junho e julho de 2009, através da contagem dos indivíduos ativos ao longo de transecções aleatórias
durante o período diurno,  técnica já realizada para essa espécie em estudos anteriores.  Ameiva ameiva
apresentou um padrão de atividade unimodal, atingindo picos de atividade no fim da manhã e início da
tarde. Foram efetuadas 94 observações, sendo a maioria dos registros entre 11h e 15h. Nenhum lagarto foi
visto antes das 8h ou depois das 17h. Jovens apresentaram um período de atividade mais curto que os
adultos,  permanecendo menos horas ativos durante o  dia.  Em dias nublados,  observou-se um número
reduzido de lagartos em relação aos dias ensolarados. O padrão de atividade da população de A. ameiva na
área  estudada mostrou-se  similar  ao  de  populações  estudadas  em outros  ecossistemas,  bem como  ao
padrão de atividade de outros teiídeos, e está diretamente relacionado ao seu modo de forrageamento, que
exige elevadas temperaturas corporais para sustentar os altos níveis de atividade.

Palavras chave: Ameiva ameiva; período de atividade; heliófilo; forrageador ativo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0748
TÍTULO: OCORRÊNCIA DA CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM EM AMBIENTE LÓTICO DA
BACIA PIRANHAS-ASSU, REGIÃO SEMI-ÁRIDA POTIGUAR
ALUNO: VIVIANE SILVA FELIX NASCIMENTO (049.170.104-70)
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-00)
CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07)
CO-AUTOR: MARIA LUISA QUININO DE MEDEIROS (052.892.994-16)

Resumo:

        Este  trabalho  foi  realizado  em um ambiente  lótico  da  Bacia  Piranhas-Assu  na  região  semi-árida
potiguar, tendo como objetivo a identificação de um isolado produtor de um pigmento violáceo, sugestivo
para bactéria Chromobacterium violaceum. Quatro coletas foram realizadas, mas a bactéria foi verificada
em apenas uma. Para a identificação bacteriana foram realizados os seguintes testes, Coloração de Gram,
crescimento em diferentes meios de cultura, testes bioquímicos e antibiograma. Na Coloração de Gram
observou-se que a bactéria era um bacilo gram-negativo. O microorganismo apresentou crescimento nos
meios de cultura estudados, Ágar Nutriente, Ágar MacConkey, Ágar Müeller Hinton, Ágar Cled com Azul
de Bromotimol, Ágar Sangue Base, CHROMagar Orientation e Brain Heart Infusion Ágar (BHI). A bactéria
apresentou resultado negativo para sacarose, lactose, adonitol, manitol, rafinose, maltose, melobiose, uréia,
Indol, Voges Proskauer, lisina, ornitina, esculina; e positividade para catalase, oxidase, glicose, citrato e
arginina.O  teste  de  motilidade  deu  positivo.  O  isolado  demonstrou  sensibilidade  aos  antibióticos,
amicacina, aztreonam, ciprofloxacina, clorafenicol, gentamicina, imipenem, nitrofurantoina e tetraciclina, e
resistência a ampicilina e cefalotina. Os resultados obtidos confirmam a identificação da Chromobacterium
violaceum, sendo a primeira vez que se notifica aparecimento da bactéria no ambiente aquático referido,
no Rio Grande do Norte.

Palavras chave: Chromobacterium violaceum, caracterização bioquímica, Rio Assu.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0749
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DO CRESCIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM DOIS SUBSTRATOS
ALUNO: ANDREA LIMA DE OLIVEIRA (028.669.644-46)
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (134.511.128-25)
CO-AUTOR: FELIPE OLIVEIRA SOARES (056.119.594-31)
CO-AUTOR: KELLYA FRANCISCA MENDONÇA BARRETO (916.606.704-97)
CO-AUTOR: ROSA DE LIMA SILVA (010.171.344-48)

Resumo:

        A cana-de-açúcar (Sacharum sp.) é de grande importância econômica para o Brasil, um dos maiores
produtores mundiais. O objetivo principal deste trabalho foi padronizar a germinação de cana-de-açúcar
em areia e vermiculita. O material foi coletado na usina Estivas (junho-julho/2009), desinfestado e plantado
em bandejas,  contendo seis colmos com dois entrenós cada,  (324 entrenós na areia e 348 entrenós na
vermiculita).  Todas as plantas foram submetidas às mesmas condições de temperatura,  luminosidade e
umidade.  Os  dados  referentes  à  germinação  (desenvolvimento  e  contaminação  dos  colmos)  foram
coletados semanalmente. Até o momento foi observado que na areia a taxa de germinação foi de 10,8%; em
contraste, na vermiculita a taxa de germinação foi de 19,5%. A diferença de aproveitamento foi 9,3% maior
na vermiculita em relação à areia. Foi analisado o desenvolvimento das plântulas. Na areia observou-se
que as plântulas atingiram o tamanho médio de 4,1cm. Já as plantas que se desenvolveram na vermiculita
atingiram um tamanho  médio  de 4,7cm. Comparando-se estas duas condições pode-se verificar  que o
desenvolvimento médio das plantas na vermiculita foi 0,6cm maior  em relação à areia.  Com base nos
resultados obtidos até o momento, pode se afirmar que a vermiculita demonstrou uma melhor eficiência na
germinação e desenvolvimento das plântulas, provavelmente por esta apresentar menor compactação dos
seus constituintes permitindo assim a entrada e manutenção por maior período de água.

Palavras chave: cana-de-açúcar;vermiculita;germinação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0750
TÍTULO: ASPECTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE LEITES EM SUPERMERCADOS, PADARIAS E
LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO SETOR VAREJISTA DE NATAL/RN
ALUNO: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95)
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47)
CO-AUTOR: SERGIO MARQUES JUNIOR (123.450.188-01)

Resumo:

        O objetivo deste estudo foi investigar a quantidade de marcas e a origem dos leites Ultra-Pasteurizado
(UHT) e Pasteurizado,  vendidos no setor  varejista das grandes e pequenas redes de supermercados de
Natal, Rio Grande do Norte (RN). Para isso, os locais de comercialização desses leites nas Zonas Norte e
Sul da Cidade, foram classificados em grandes (hipermercados e supermercados) e pequenos (padarias,
lojas  de  conveniência  e  mercados  de  bairro)  estabelecimentos.  Após  esta  etapa,  os  locais  de
comercialização foram visitados para a realização das coletas de dados referentes à descrição dos leites,
detalhando as marcas e as origens dos mesmos. Em seguida, realizada a análise de freqüência e estatística
descritiva dos dados obtidos. Nesse trabalho foi observado que, independente da zona (Sul ou Norte) de
localização, os leites tipo Pasteurizado foram mais encontrados nos pequenos e o tipo UHT nos grandes
estabelecimentos comerciais. Quanto à origem, foi verificado que todos os leites UHT, são oriundos de
outros estados e que os tipos Pasteurizados são produzidos no RN. Além disso, todas as marcas de leite
UHT comercializadas nas grandes redes também são comercializadas nos pequenos estabelecimentos, no
entanto,  o  inverso  não ocorre.  Estes resultados indicam que existe uma tendência do mercado de leite
pasteurizado abastecer os supermercados de bairro com marcas regionais (pequenos laticínios) enquanto o
UHT abastece ambos os tipos de estabelecimentos comerciais.

Palavras chave: UHT, Pasteurizado, marcas, origem, estabelecimentos comerciais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0751
TÍTULO: ESTUDOS PRELIMINARES DO EQUILÍBRIO HIDRÓFILO-LIPÓFILO CRÍTICO (EHLC)
DO ÓLEO DE GERGELIM (SESAMUM INDICUM)
ALUNO: ALEXANDRE DA SILVA MARTINS (013.927.215-12)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: KAREN CYBELLE DE HOLANDA SILVA (061.039.724-93)
CO-AUTOR: KATTYA GYSELLE DE HOLANDA E SILVA (034.375.384-70)
CO-AUTOR: ROSILENE RODRIGUES SANTIAGO (044.759.314-52)

Resumo:

        Sesamum indicum é uma planta medicinal encontrada em vários países e no Brasil, é conhecida como
Sésamo ou Gergelim. O potencial Farmacológico está no óleo de suas sementes que possuem propriedades
principalmente analgésica, antiinflamatória e bactericida. O objetivo principal do trabalho foi o estudo do
EHLc do óleo de gergelim. As emulsões foram preparadas pelo Método de Inversão de Fases (MIF) de
acordo com uma planilha de EHL (4,30 a 16,70). Logo após, foram estocadas em três temperaturas (45, 25
e 4ºC) e suas propriedades físicas foram avaliadas pela técnica do micro-emultócrito (Macedo, 2006); e em
um estudo de estabilidade em longo prazo avaliamos o aspecto macroscópico, índice de cremagem e pH,
nas  emulsões  estocadas  durante  3,  5,  10,  15,  20,  30,  60  dias.  Na  análise  visual  todas  as  emulsões
apresentaram aspecto branco leitoso e homogêneo. O pH das emulsões ficou na faixa de 5,59±0,24, e a
condutividade média foi de 39,81 S/cm. No ensaio do micro-emultócrito, observou-se separação de fases
para as emulsões com EHL ≤  6,70. O MIF foi eficiente na obtenção de emulsões de óleo de gergelim,
todavia, apenas emulsões preparadas com EHL na faixa de 16,70 - 17,70 parecem ser mais estáveis, tal
comportamento  é esperado  para sistemas  O/A e sugere que o  EHLc do  óleo  se encontra nessa faixa.
Perspectivas: Abertura do intervalo dentro dos respectivos EHL através do Método de Ultra-sonicação.

Palavras chave: Sesamum indicum; Emulsões; Estudos de Estabilidade; EHLc

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0752
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE GALACTANAS SULFATADAS DA
ALGA VERMELHA HYPNEA MUSCIFORMIS
ALUNO: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (014.539.994-00)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68)
CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (036.421.724-31)
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (061.000.714-95)
CO-AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL (060.913.664-08)

Resumo:

        Os radicais livres são moléculas altamente reativas formadas em sistemas biológicos em reações de
óxido-redução.  Os  radicais  superóxidos  são  um  dos  mais  representativos,  sendo  normalmente,  os
primeiros radicais formados nas reações de oxidação celular. Neste trabalho, os polissacarídeos sulfatados
extraídos  da  alga  vermelha  Hypnea  musciformis  foram  purificados  por  proteólise  e  fracionados
subseqüentemente com concentrações crescentes de acetona, resultando nas frações total (FT), 0,5 (F 0,5) e
1,0 (F 1,0). As galactanas sulfatadas de H. musciformis possuem baixa contaminação protéica, variando de
0,63% a 1,1%. Altos teores de açúcares são observados, a fração total (FT) possuindo maior percentual
(75,62%).  O  grau  de  sulfatação  nas  frações  FT,  F0,5  e  F1,0  foi  de  48,39%,  32,74%  e  58,55%,
respectivamente. A atividade antioxidante das frações foi avaliada pela determinação da ação “varredora”
dos  radicais  superóxido  e  da  capacidade  antioxidante  total.  Os  resultados  mostram  que  as  frações
apresentam ação “varredora” de radicais superóxidos, com IC50 (concentração necessária para varrer 50%
dos radicais superóxidos) de 49,3 mg/mL para FT; para F0,5 foi de 29,8 mg/mL e para F1,0 o valor obtido
foi de 36,5 mg/mL. A capacidade antioxidante total das frações FT, F0,5 e F1,0 a 5 mg/mL foi equivalente a
ação antioxidante de 4,0 , 3,0 e 4,1 µg de ácido ascórbico. Podemos concluir que estes polissacarídeos
apresentam atividade antioxidante pelos métodos utilizados.

Palavras chave: polissacarídeos sulfatados, atividade antioxidante.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0755
TÍTULO: MANIFESTAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS DO RURAL NO URBANO
DA ÁREA METROPOLITANA DE NATAL (RN).
ALUNO: MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS COSTA (068.706.584-47)
ORIENTADOR: CELSO DONIZETE LOCATEL (102.821.568-10)

Resumo:

        Apesar  de  ser  um tema pouco  estudado  na Geografia,  a  agricultura  urbana é  um tema bastante
complexo na perspectiva geográfica, uma vez que pode proporcionar certo equilíbrio socioambiental ao
meio urbano, se praticada racionalmente. É preciso que haja um conhecimento dessas manifestações típicas
do meio rural no espaço de maior complexidade social, técnica e econômica, que são as cidades. Além da
referida complexidade, esse espaço apresenta-se em constante transformação, de forma que, surgem novas
configurações na sua organização  espacial.  Dessa forma,  temos como objetivo  analisar  a existência de
elementos característicos do  modo  de vida rural,  que são  conservados e reproduzidos pela população
urbana, envolvida com a atividade agrícola urbana na RM-Natal. Para isso, por ser uma atividade que foge
do controle estatístico oficial, serão realizadas observações in lócus, aplicação de questionários, realização
de entrevista,  documentação  fotográfica com alguns agricultores  urbanos,  coleta de dados secundários
oriundos do FIBGE, INCRA, Ministério do Trabalho entre outros. A priori identificamos, para além da
dimensão física e visível (formas), mas adentrando na dimensão cultural e simbólica, a manifestação do
rural dentro do urbano, através de elementos comuns ao campo (como a agricultura e o modo de vida)
manifestados na cidade como, por exemplo, nos bairros de Pajuçara, na Zona Norte e Planalto, na Zona
Oeste, onde é comum a presença de hortas e criação de animais domésticos.

Palavras chave: Rural - agricultura - urbano - região metropolitana.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0756
TÍTULO: SELEÇÃO DE 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:

        O bioma Mata Atlântica abriga uma grande diversidade de espécies, um alto número de endemismos
e, portanto, constituí um dos 25 hotspots mundiais em biodiversidade; no entanto, é também um dos mais
ameaçados.  Apesar  disso,  muitas espécies têm sido  descritas  recentemente,  dentre estas,  Coleodactylus
natalensis  Freire,  1999,  endêmica de  remanescentes  de Mata Atlântica do  Rio  Grande do  Norte.  Para
averiguar a existência de seleção de hábitats por esta espécie no Parque das Dunas, foram feitas excursões
mensais  para buscas,  utilizando-se caracterização  fisionômica reconhecida anteriormente,  tais  como  os
hábitats de mata alta, mata baixa, vegetação de restinga e dunas da praia. As amostragens foram obtidas por
inspeção de quadrantes com 50m2 ao longo de trilhas pré-existentes, durante os meses de outubro de 2008
e abril a junho de 2009. Inspecionou-se 51 quadrantes,  mas em apenas 21 (41,1%) foram encontrados
espécimes de C. natalensis. O maior número de indivíduos foi obtido no hábitat mata alta, (21 = 60%),
seguido por mata baixa (8 = 22,8%), dunas (4 = 11,4%) e restinga (2 = 5,7%). Estes resultados denotam
maior utilização por esta espécie de hábitats mais mésicos, caracterizados por uma vegetação arbórea, com
um folhiço que recebe pouca incidência solar. Trata-se, portanto, de uma espécie umbrófila com baixa
ocorrência em áreas abertas, o que a torna vulnerável.

Palavras chave: Coleodactylus natalensis, Seleção de Hábitat, Mata Atlântica, RN

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0758
TÍTULO: O ESTUDO DA ÉTICA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
ALUNO: CAMILA BESERRA DE LIMA (013.539.954-88)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72)
CO-AUTOR: CAROLINE BESERRA DE LIMA (013.539.974-21)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: A educação ética na saúde tem o propósito de discutir e refletir acerca de princípios
e  valores  essenciais  para  uma  conduta  profissional  adequada.OBJETIVOS:Conhecer  os  cursos  de
graduação  na área da saúde que oferecem a disciplina ética em seu  currículo,  bem como a visão  de
docentes  sobre  a  importância  da  ética  na  formação  profissional.METODOLOGIA:Trata-se  de  uma
pesquisa descritiva de natureza qualitativa.Foram entrevistados docentes de 7 cursos de graduação na área
da  saúde(Biomedicina,  Educação  Física,Fármacia,Fisioterapia,Nutrição,Odontologia  e
Medicina).RESULTADOS: Os resultados do estudo demonstram que os cursos de graduação na área de
saúde que oferecem a disciplina de ética em seu currículo são: Biomedicina,Farmácia,Fisioterapia,Nutrição
e Medicina. Nos cursos de educação física e odontologia a disciplina de ética não é oferecida. A visão dos
docentes entrevistados sobre a importância da ética na formação é que esta disciplina é imprescíndivel na
formação do profissional da área da saúde, uma vez que, ao lidarem com a vida humana estes futuros
profissionais  devem  ter  ações  embasadas  em  princípios  éticos.CONCLUSÃO:  Cinco  dos  cursos  de
graduação  em  saúde  pesquisados  oferecem  a  disciplina  de  ética  em  seu  currículo,  sendo  a  mesma
considerada importante para que o aluno desenvolva a capacidade de discutir e refletir a cerca das questões
éticas do dia-a-dia das profissões.

Palavras chave: Ética,Educação Superior,Educação em Saúde

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0759
TÍTULO: VALIDAÇÃO PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DO PRAZIQUANTEL A PARTIR DE
COMPLEXOS MULTICOMPONENTES POR ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS
ALUNO: ROBERTA TALITA STOPILHA (058.217.594-12)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA (594.346.438-72)
CO-AUTOR: GEORGE DARLOS DE ARAUJO AQUINO (051.672.444-47)
CO-AUTOR: MARCELO MAX DA SILVA (055.930.494-32)

Resumo:

        O praziquantel (PRZ) é um anti-helmíntico, de estrutura altamente lipofílica, administrado na forma
de  comprimidos  por  via  oral.  O  PRZ é  a  principal  forma  de  tratamento  da  Esquistossomose.  Uma
abordagem  para  melhorar  a  eficiência  de  dissolução/absorção  e  a  biodisponibilidade  dos  fármacos
altamente lipofílicos administrados por via oral, consiste em utilizar um sistema de entrega de complexos
solúveis em um meio aquoso, como as ciclodextrinas (CDs). O objetivo foi validar o método de análise
quantitativa para o PRZ a partir de complexos de inclusão com CDs associados à trietanolamina (TEA)
(complexos ternários) por espectrofotometria de UV-VIS. A metodologia foi validada de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela ANVISA. O estudo da especificidade mostrou que a matriz (CDs + TEA)
não interferiu  na análise do  fármaco  na região  do  comprimento  de onda de maior  absorção  (263nm),
havendo a possibilidade de se utilizar água como branco. O método apresentou linearidade (r2= 0,99997)
na faixa de concentração escolhida para a curva padrão (80 a 800 µg/mL), a qual apresentou equação de
regressão linear  de y= 0,00119x + 0,00163.  A precisão intra-corrida e reprodutibilidade do método foi
demonstrada com valores de CV< 4%. O nível de recuperação variou entre 97,94+2,47 e 110,49+1,39. A
metodologia proposta  pode ser  considerada simples,  rápida,  precisa,  exata  e  reprodutível  para análise
quantitativa do PRZ a partir dos complexos ternários de ciclodextrinas.

Palavras chave: praziquantel, ciclodextrinas, espectrofotometria

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0760
TÍTULO: ASPECTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE QUEIJOS EM SUPERMERCADOS, PADARIAS E
LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO SETOR VAREJISTA DE NATAL/RN
ALUNO: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47)
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95)
CO-AUTOR: SERGIO MARQUES JUNIOR (123.450.188-01)

Resumo:

        O objetivo deste estudo foi avaliar a quantidade de marcas, origem e variedade dos queijos vendidos
no  setor  varejista  de Natal/RN.  Para  isto,  os  locais  de  comercialização  foram agrupados  em: grandes
(Supermercados e Redes Atacadistas)  e pequenos estabelecimentos (Padarias e Lojas de Conveniência)
comerciais; onde foram coletadas informações detalhando as marcas, origens e tipos dos queijos. Estes
dados foram avaliados utilizando estatística descritiva. Nos grandes estabelecimentos foram encontradas 79
marcas  e  36  tipos  de  queijos; e  nos  pequenos  23  marcas  e  11  tipos.  Independente  do  tamanho  do
supermercado, o maior número de marcas foi proveniente de Minas Gerais, ficando o Rio Grande do Norte
em quarto lugar neste ranking. Todavia, o tipo de queijo mais comercializado nos Supermercados e Redes
atacadistas foi o queijo Minas, seguido do Coalho e Mussarela; enquanto nos pequenos estabelecimentos
foram queijo Coalho e Minas. Com isso, pode-se concluir que os grandes estabelecimentos comercializam
uma quantidade maior de marcas e tipos de queijos. Além disto, os pequenos estabelecimentos comerciais
apresentam um perfil de comercialização de produtos diferenciado, onde o queijo tipo coalho apresenta o
maior número de marcas, que em sua maioria de produção local é originária de pequenos laticínios.

Palavras chave: Queijos, marcas, origem, variedades, estabelecimentos comerciais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0761
TÍTULO: PERSISTÊNCIA NA LACTAÇÃO DE BÚFALAS DA RAÇA MURRAH CRIADAS NO
MUNICÍPIO DE TAIPÚ NO RIO GRANDE DO NORTE – RN.
ALUNO: MARCELA MAXIMILIANA DE ANDRADE SILVA (038.786.204-89)
ORIENTADOR: NESIO ANTONIO MOREIRA TEIXEIRA DE BARROS (092.060.274-68)

Resumo:

        Este trabalho teve como objetivo avaliar a persistência na lactação de búfalas da raça Murrah. Foram
analisadas  informações  de  50 fêmeas  da  raça  Murrah  em  lactação.  O  experimento  foi  conduzido  no
município de Taipú, com os dados referentes à produção de leite durante a lactação que foram coletados
no  momento  do  controle  leiteiro  semanal  relativo  aos  anos  2007 a  2009,  armazenados  em programa
especializado para índices zootécnicos. Para essa pesquisa utilizamos os métodos de mensuração baseados
em razões entre a produção de leite em diferentes fases da lactação, baseados na variação de leite ao longo
da  lactação  e  baseados  em  modelos  matemáticos.  Determinamos  também  o  índice  de  temperatura  e
umidade (ITU) predominantes na Fazenda, usando-se um higrômetro de bulbo seco e de bulbo úmido,
esse  índice  será  obtido  pela  equação:  ITU =0,72  (tbs  +  tbu)  +  40,6.  Os  resultados  indicam  que  a
persistência está sendo de 92,7 %. O pico de lactação é observado durante a sétima semana de controle
leiteiro com uma produção de 7,440 kg por búfala em lactação. A redução da produção durante a lactação
apresenta-se até 48.74% a menos de produção quando comparado ao período do pico de lactação, onde
essas perdas de lactação apresentam-se de 7,3 % ao mês. A fazenda apresentou uma média no ITU de
77.26, na sala de ordenha, o que caracteriza alerta, pois esse valor é bastante crítico para a produção de leite
e nessa faixa, o desempenho produtivo está comprometido.

Palavras chave: controle leiteiro, produção de leite, curva de lactação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0762
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARASITEMIA E DAS CONDIÇÕES QUE PREDISPÕE À INFECÇÃO
EM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO INFANTIL CIDADE NOVA, NO MUNICÍPIO DE
NATAL-RN, 2008.
ALUNO: NARA PALLOMA GALDENCIO CAVALCANTE (060.494.614-73)
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34)
CO-AUTOR: ANA GABRIELA DE MESQUITA VIEIRA (056.457.304-37)
CO-AUTOR: DIEGO SOARES CABRAL (060.368.844-60)
CO-AUTOR: GUSTAVO CAETANO DE OLIVEIRA FERREIRA (065.194.304-39)

Resumo:

        As parasitoses têm maior prevalência entre crianças, uma vez que a maioria utiliza o solo em suas
atividades recreativas,  e o  sistema imunológico  das crianças está menos apto  a combater  estes agentes
patogênicos  contribuindo  para  a  sua  contaminação.  Diante  disto,  objetivou-se  avaliar  as  parasitoses
intestinais em crianças, a fim de evitar que estas parasitoses venham interferir no desenvolvimento das
mesmas. Foram colhidas amostras de fezes de 129 crianças (de 1 a 6 anos) do Centro Infantil Cidade Nova,
coletadas em número de três por criança e conservadas em formol a 10%. Analisaram-se as amostras em
microscopia comum após serem submetidas ao método de Blagg e Cols. Os resultados foram entregues aos
responsáveis  para  devido  tratamento.  A  prevalência  de  enteroparasitoses  nas  crianças=  72,09%.
Helmintos= 20,16%; protozoários= 66,67%; crianças monoparasitadas= 29,46%; crianças poliparasitadas=
42,64%; crianças não parasitadas: 27,91%. Verificou-se que as crianças submetidas ao estudo apresentaram
uma  alta  positividade  (72,09%),  com  maior  prevalência  de  crianças  poliparasitadas,  o  que  mostra  a
importância deste trabalho para alertar os responsáveis de cada uma dessas crianças sobre a infecção das
mesmas.

Palavras chave: parasitoses - crianças - creches

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0763
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES TRANSPLANTADOS
RENAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NA CIDADE DE NATAL – RN,
ALUNO: CIBELE DANTAS DE MELO (058.268.434-03)
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (398.172.704-59)
CO-AUTOR: ANA LILIAN CORREIA LOPES (075.650.054-01)
CO-AUTOR: NATALIA CARVALHO DE OLIVEIRA (073.975.974-40)

Resumo:

        Pacientes  com  insuficiência  renal  crônica  terminal  necessitam  de  terapia  renal  substitutiva  por
modalidade dialítica ou pela realização de transplante renal. A necessidade em se fazer a adequação do
meio bucal e instruir quanto à higiene bucal para a realização do transplante é fundamental, pois doenças
periodontais  e  cáries  devem  ser  tratadas  ativamente,  evitando,  assim,  fontes  de  infecção  após  o
transplante.Vários estudos têm mostrado  a cavidade oral dos receptores de transplante renal como um
ambiente  favorável  ao  desenvolvimento  de  infecções,  bem  como  outros  tipos  de  manifestações
estomatológicas, tais como alterações teciduais e lesões malignas. Condições como a leucoplasia pilosa e
candidíase  são  consideradas  como  marcos  da  imunossupressão.  Portanto,  a  imunossupressão  crônica
propicia  o  desenvolvimento  de muitas  alterações  e  conhecer  as  principais  manifestações  na boca dos
transplantados renais é fundamental para se estabelecer um diagnóstico precoce, tratamento eficaz e bom
prognóstico, além de fornecer subsídios para implementação de programas direcionados à saúde bucal.
Nesse  sentido,  o  objetivo  do  presente  estudo  foi  avaliar  a  prevalência  das  condições  clínicas  e
microbiológicas da cavidade bucal de receptores de transplante renal atendidos no Hospital Universitário
Onofre Lopes (Centro de Referência do Estado do Rio Grande do Norte) no ano de 2008

Palavras chave: Imunossupressão; manifestações orais; tranplante renal
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO ABORTAMENTO ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS
ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO DA UFRN NO ANO DE 2006
ALUNO: MICHELLE RAFAELLE ANDRADE GURGEL (013.833.434-03)
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (451.759.936-15)
CO-AUTOR: LIDIANE DE ARAUJO TORRES (012.166.454-69)
CO-AUTOR: MARCELO AMORIM ARAUJO (026.860.653-62)
CO-AUTOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15)

Resumo:

        O abortamento é definido como expulsão do concepto antes de sua viabilidade, espontaneamente ou
de forma induzida. O objetivo desse estudo é mostrar o perfil sócio-epidemiológico e clínico dos abortos
realizados na MEJC da UFRN durante 2007. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal e
quantitativo. A população é de 806 mulheres, entre 12 e 24 anos, sendo excluídas as que estiveram dentro
da legalidade do aborto  ou condições de morbidade do feto.  Os dados foram obtidos em prontuários.
Avaliada amostra de 697 mulheres.  Obteve-se o perfil: idade 20,1 anos; 34,4%solteiras; 9,3%no ensino
médio; menarca 12,5 anos; início de vida sexual aos 15,9 anos; tiveram 2,8 parceiros; idade gestacional de
11,3 semanas; 1,7 gestações; 0,5 partos anteriores; 0,2 abortos prévios; uso apenas de anticoncepcional oral
em 26,9%; 47,3% tiveram sangramento vaginal; 4,9% assumiram uso de abortivo; 72,1% com abortamento
incompleto; 56,8% submeteram-se  à  curetagem; 73,0% ficaram menos  de  24 horas  internadas; 2,43%
tiveram intercorrência; 27,7% iniciaram método contraceptivo pós-aborto. Observou-se a necessidade de
reforçar  o  planejamento  familiar  na atenção  básica já que as mulheres são  menores,  solteiras,  iniciam
sexualidade  precocemente,  possuem  mais  de  um  parceiro,  interrompem  a  gravidez  no  início,  são
primigestas,  não  usam  contracepção  eficiente  ou  assumem  método  abortivo,  por  isso  apresentam
abortamento incompleto com sangramento transvaginal, submetendo-se à curetagem.

Palavras chave: aborto, perfil epidemiológico
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TÍTULO: ANÁLISE DA TOXICIDADE IN VIVO DA FUCANA A DA ALGA MARROM
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Resumo:

        Fucana  é  um  termo  usado  para  denominar  uma  família  de  polissacarídeos  sulfatados  ricos  em
L-fucose.  A  alga  marrom  Spatoglossum  schröederi  sintetiza  uma  fucana  que  não  possui  atividade
anticoagulante in vitro, mas possui atividade antitrombótica in vivo. Essa característica é rara e dá a essa
fucana um grande potencial farmacológico. Contudo, sua toxicidade in vivo ainda não foi determinada.
Assim, essa fucana foi administrada (20mg/g animal) em ratos Wistar machos. Após 60 dias os animais
foram eutanasiados e foram avaliados parâmetros hematológicos: hematócrito,  hemoglobina,  hemácias,
volume  corpuscular  médio,  hemoglobina  corpuscular  média,  concentração  hemoglobina  corpuscular
média,  leucócitos  e  plaquetas;  e  bioquímicos:  proteína  total,  albumina,  bilirrubina  total,  aspartato
aminotransferase,  alanina  aminotransferase,  γ-glutamil  transferase,  colesterol  total,  uréia,  creatinina  e
glicose. Não foi observada nenhuma diferença significativa dos parâmetros bioquímicos ou hematológicos
entre os ratos tratados ou não. Nenhuma alteração morfológica nem histológica foi observada nos órgãos
dos  animais  tratados.  Este  trabalho  demonstrou  que  a  fucana,  na  dose  que  apresenta  atividade
antitrombótica, não apresenta toxicidade in vivo. Sendo assim, os dados deste trabalho indicam que esta
fucana é um composto com potencial farmacológico que não apresenta toxicidade, esse fato dá segurança
para que testes futuros com esse polímero sejam realizados. Apoio financeiro: UFRN,CAPES e CNPq.

Palavras chave: Fucana; S. schröederi; toxicidade; ratos Wistar.
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ALUNO: DANYELLE DE LEMOS SANTOS CORTEZ (014.335.254-70)
ORIENTADOR: GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA (007.948.534-04)

Resumo:

        Esta pesquisa procurou avaliar clinicamente a relação das recessões gengivais com o Índice de Placa,
Índice gengival,  alinhamento dental,  mucosa ceratinizada,  tipo  de periodonto,  e distúrbios oclusais.  Os
participantes do estudo eram alunos ou profissionais de odontologia, com idades variando entre 19 e 33
anos. As avaliações foram realizadas utilizando-se questionários e exames clínicos. Foram examinados 558
dentes, sendo que 24,1%, isto é, 135 apresentavam recessão gengival maior ou igual a 1mm. Através dos
testes  de  associação  utilizados  para avaliação  da média das  recessões  e  sua relação  com as  variáveis
pesquisadas, observamos que o grau de recessão dos elementos dentários avaliados apresentaram, quase
que em sua maioria, valores médios maiores quando associados ao Índice de Placa (p=0,101), Índice de
Gengival (p=0,053), alinhamento dentário (p=0,962), largura da mucosa ceratinizada (p=0,004) e tipo de
periodonto (p=0,033), no entanto diferença estatisticamente significante só pôde ser considerada quando
relacionamos  as  recessões  com  a  mucosa  ceratinizada  e  com  o  tipo  do  periodonto.  Ainda  pudemos
identificar, quando avaliamos todo o conjunto dos dentes que os distúrbios oclusais (p=0,002) estiveram
mais fortemente associados aos casos de recessão gengival que o índice gengival (p=0,006), no entanto,
essas duas condições se mostraram correlacionadas com os casos de recessão.

Palavras chave: Índice de Placa, Índice Gengival, Periodonto, Recessão Gengival
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Resumo:

        Objetiva  descrever  a  percepção  dos  pais/mães  quanto  ao  acompanhamento  do  Crescimento  e
Desenvolvimento (CD) da criança na USF. Estudo descritivo realizado na USF Cidade Nova, Natal/RN.
Amostra constituída por 36 usuários, que compareceram para o acompanhamento do CD de seus filhos. Os
dados  foram coletados  através  de  formulários.  Contatou-se  que  70% dos  usuários  levam seus  filhos
regularmente ao CD, destes, a maioria referiu fazê-lo para acompanhar as condições de saúde e do CD; o
profissional que mais atende a criança é a enfermeira (89%); sendo considerado bom o atendimento (86%)
devido à atenção para ouvir, tirar dúvidas e fornecer orientações aos usuários; um fator negativo é o tempo
de espera, sendo sugerido (47%) que neste tempo existam atividades educativas sobre o cuidado à criança
ou  uma  brinquedoteca  para  as  crianças; os  atos  de  pesar,  medir  e  auscultar  foram  considerados  as
principais atividades desenvolvidas com a criança durante a consulta; o atendimento em que a criança seja
examinada  como  um  todo  é  considerado  atividade  indispensável  ao  acompanhamento  do  CD;  a
participação dos pais constitui-se em ouvir, perguntar e responder perguntas. Conclui-se que apesar da
participação passiva dos pais no acompanhamento de CD, os mesmos demonstram conhecimento sobre
seus direitos em relação a qualidade do atendimento e ao tempo de espera, bem como, reivindicam ações
educativas e recreativas na USF como forma de integralizar o atendimento em saúde da criança.

Palavras chave: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
CRIANÇA

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0777
TÍTULO: VIVENCIANDO A ORGANIZAÇÃO DA COOPERATIVA DA PESCA ARTESANAL E
BENEFICIAMENTO DE PESCADO PONTA DO TUBARÃO NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ESTADUAL PONTA DO TUBARÃO - MACAU/RN
ALUNO: ANA LUIZA CALDAS LEITE CARDOSO (068.647.744-81)
ORIENTADOR: ANA EMILIA LEITE GUEDES (155.763.024-00)

Resumo:

        As primeiras cooperativas de consumo, de produção e de crédito surgiram no Brasil no século XIX,
em especial, no estado de São Paulo e no sul do país. No século XX, as cooperativas de pesca artesanal se
constituíram como parte integrante do conjunto de cooperativas de produção, na perspectiva de promover
a  inclusão  social  do  segmento  pesqueiro.O  estudo  objetivou  analisar  o  processo  de  construção  da
Cooperativa da Pesca Artesanal e Beneficiamento de Pescado Ponta do Tubarão, Macau, RN, Brasil. Para
tanto buscou revelar os fatores determinantes desse processo, na dimensão da formação cooperativista e da
educabilidade,  a  partir  das  visões  dos  atores  locais  (beneficiadores  de  pescado  e  representantes
institucionais). A metodologia utilizada abrangeu como técnicas de pesquisa a observação participante e a
aplicação de 8 entrevistas biográficas com representantes institucionais além de 3 sessões realizadas junto
ao grupo focal de beneficiadores de pescado. A análise dos depoimentos (BARDIN, 1977) revelou que na
constituição  do  empreendimento  de  base  social  aconteceu  uma significativa  valorização  da  dimensão
financeira  o  que  nos  pareceu  dificultar  o  pleno  exercício  da  cooperação  e  da  participação
democrática.Concluiu-se  então  que  os  valores  supramencionados  não  se  encontravam  plenamente
inseridos nas práticas cotidianas dos atores locais, o que nos pareceu tornar imprescindível à garantia de
uma contínua formação cooperativista a partir de esforços internos e externos".

Palavras chave: cooperativa,valores coperativistas,pesca artesanal

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0779
TÍTULO: APRENDENDO E PRATICANDO O ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ATRAVÉS DA CONSULTA DE ENFERMAGEM.
ALUNO: MARIA ISABEL DA CONCEICAO DIAS FERNANDES (055.865.624-21)
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87)
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28)
CO-AUTOR: ISABELLE PINHEIRO DE MACEDO (065.011.484-13)

Resumo:

        Objetiva-se descrever a auto-avaliação da aprendizagem dos alunos sobre a consulta de enfermagem à
criança nas Unidades de Saúde da Família (USF). Estudo realizado a partir da análise dos portfólios dos 23
alunos do 7º período de enfermagem da UFRN durante a disciplina “Enfermagem na atenção a saúde da
criança e do adolescente”, no primeiro semestre de 2009, na USF Cidade Nova, Natal-RN. Os portfólios
abordaram  a  expectativa  dos  alunos  em  relação  à  prática,  destacando:  a  relação  teórico-prática;  o
aprendizado prático  do  exame físico  e objetividade nas consultas; adequação das condutas à realidade;
ansiedade em lidar com crianças e o novo campo prático. Na descrição das práticas observou-se a rotina
dos alunos,  desde a higienização  do  ambiente até a execução  do processo  de enfermagem. Quanto  ao
aprendizado,  à  interação  criança/mãe  e  profissional  foi  facilitadora  da  continuidade  da  assistência; a
investigação da situação de doença da criança, relacionada a fatores sócio-econômico-familiares, avaliando
o  Crescimento  e  Desenvolvimento  e  implementando  condutas; a  adequação  da linguagem e condutas
fornecidas às mães,  incluindo  ações de promoção,  prevenção,  cura e educação  em saúde.  A principal
dificuldade foi a falta de prática na realização de diagnósticos e condutas de enfermagem, principalmente
na ausência de queixas quanto a saúde da criança. Considerando o papel das instituições formadoras na
reorientação das práticas, buscou-se contribuir para uma formação emancipatória.

Palavras chave: APRENDIZAGEM, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0780
TÍTULO: CUSTO-EFETIVIDADE DOS ANTIPSICÓTICOS DE ALTO-CUSTO
ALUNO: CINTHIA RAQUEL DA COSTA PORTO (049.622.384-42)
ORIENTADOR: AURIGENA ANTUNES DE ARAUJO FERREIRA (838.060.594-20)

Resumo:

        O estudo avaliou o custo-efetividade dos antipsicóticos atípicos olanzapina e risperidona dispensados
no Hospital Dr,  João Machado,  Natal-RN. Foram coletados dados referentes ao  custo  unitário  de cada
comprimido  de  olanzapina  10mg e  risperidona  2mg.  A amostra  foi  de  286  pacientes  e  o  custo  do
tratamento  foi  mensurado  através  do  número  diário  de  comprimidos  consumidos  pelos  pacientes  no
período  de  um  ano.  Em  relação  a  efetividade  consideraram-se  as  seguintes  variáveis:  número  de
re-internações, adesão ao tratamento, associação de medicamentos e efeitos adversos. Após a avaliação dos
resultados, verificou-se que existe uma superioridade da risperidona quando comparada com a olanzapina
em relação aos custos reduzidos, porém variáveis de adesão ao tratamento, número de re-internações e
efeitos  adversos,  como os extrapiramidais  e a ansiedade,  contribuíram para uma maior  efetividade da
olanzapina. No entanto ainda sugerem-se maiores estudos para uma melhor avaliação da superioridade da
olanzapina.

Palavras chave: Esquizofrenia, custo-efetividade, antipsicóticos atípicos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0785
TÍTULO: ANÁLISE BROMATOLÓGICA DAS FOLHAS DA JUREMA-PRETA (MIMOSA
TENUIFLORA (WILLD) POIR. NO LITORAL NORTE-RIOGRANDENSE.
ALUNO: DYEGO FELIPE DE LIMA LEITE (052.793.284-13)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: TABATTA CRISTINE CHAVES DE LIMA (084.057.054-65)
CO-AUTOR: THALITA POLYANA MONTEIRO ARAUJO (056.549.144-05)
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56)

Resumo:

        A jurema-preta é uma árvore típica da Caatinga com ocorrência praticamente em quase todo Nordeste
brasileiro.  Bem adaptada ao  clima seco  da  região,  a  planta  apresenta  um bom potencial  forrageiro  e
caracteriza-se pela sua capacidade de rebrota durante o período chuvoso. O objetivo deste trabalho foi
determinar  a  composição  bromatológica  das  folhas  da  jurema-preta  (Mimosa  tenuiflora  (Willd)  Poir.
possibilitando  a  sua utilização  na  alimentação  animal.  As  análises  foram realizadas  no  laboratório  de
Nutrição Animal do Núcleo de Tecnologia da UFRN. As folhas foram separadas dos ramos e em seguida,
submetidas às seguintes análises em três repetições: MS, MM, EE, PB, MO, FDN, FDA, CNF e CHOT.
Dentre as análises avaliadas, os resultados foram: MM (3,83 %), CHOT (79,28 %), EE (2,19 %), MO (93,68
%), FDA (45,15 %) e PB (14,70 %). Diante do exposto, o teor de MS (38,67 %) da forragem verde se
mostrou  elevado,  juntamente  como  se  observa no  teor  de  FDN (46,44 %)  comprometendo  assim no
consumo de matéria seca. O valor encontrado para o CNF (32,84 %) atende as necessidades de mantença
dos ruminantes. O trabalho conclui que há necessidades de pesquisas com a jurema-preta sob formas de
conservação da forragem assim como, determinar os fatores antinutricionais desta espécie da Caatinga.

Palavras chave: caatinga, nutrição de ruminantes, semi-árido.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0792
TÍTULO: RESULTADOS ANATOMO-PATOLÓGICOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A BIÓPSIA
PENIANA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES(HUOL), EM NATAL-RN, ENTRE
JANEIRO DE 2007 E JULHO DE 2009
ALUNO: SARAH REGINA DE PAULA SOUSA (061.549.704-71)
ORIENTADOR: CARLOS ANDRE NUNES JATOBA (675.670.454-00)
CO-AUTOR: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48)
CO-AUTOR: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71)
CO-AUTOR: RENATA DE MAGALHAES VIEIRA (048.240.374-84)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: Dentre as lesões penianas reconhecidas como pré-malignas destacam-se o HPV e a
balanite xerótica obliterante. O HPV é a DST mais comum do mundo, predominando em indivíduos com
comportamento sexual de risco. A balanite xerótica obliterante consiste em dermatose inflamatória crônica,
que acomete a glande do pênis. O carcinoma de pênis, embora raro em países industrializados, figura como
neoplasia bastante incidente na África, Ásia e América do Sul, onde chega a representar 10 a 20% dos
tumores malignos em homens. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de lesões penianas nos laudos anatomo-
patológicos obtidos a partir de cirurgias para retirada de tais lesões no HUOL. MATERIAL E MÉTODOS:
Foram analisados 75 laudos de pacientes submetidos a cirurgias para retirada de lesões penianas no HUOL
entre Janeiro de 2007 e Julho de 2009. RESULTADOS: Dentre as biópsias analisadas, 34% dos homens
com lesões penianas tinham idade entre 20-29 anos, 27% entre 30-49 anos e 28% tinham mais de 50 anos.
O estudo anatomo-patológico das lesões revelou a predominância do condiloma acuminado (44%) e do
carcinoma de pênis (23%); a balanopostite xerótica obliterante foi encontrada em apenas 1% dos casos.
CONCLUSÃO: As lesões penianas foram encontradas numa parcela considerável de homens jovens. A
avaliação  anatomo-patológica revelou  predomínio  de condiloma acuminado  e carcinoma peniano,  mas
com uma preocupante incidência de neoplasia maligna do pênis em nosso meio.

Palavras chave: condiloma acuminado, balanite xerótica obliterante, câncer de pênis

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0793
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MORFOLÓGICOS ADOTADOS PELA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE COMO INDICADORES DE AGRESSIVIDADE EM CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS DE LÍNGUA
ALUNO: LUISA MARIA BEZERRA DE SOUSA (013.590.324-60)
ORIENTADOR: ERICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (028.690.494-20)
CO-AUTOR: CASSIANO FRANCISCO WEEGE NONAKA (027.819.324-26)
CO-AUTOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (595.392.244-20)
CO-AUTOR: MARCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (821.347.314-00)

Resumo:

        A identificação  de um sistema de gradação  histológica de malignidade (SGHM)  para auxiliar  no
prognóstico em carcinomas de células escamosas orais (CCEOs), tem sido objeto de estudos. Esta pesquisa
avaliou a associação entre o SGHM da Organização Mundial da Saúde (OMS) e metástase em CCEs de
língua, para verificar se o mesmo ser usado como indicador de agressividade. Foram selecionados 85 casos
de CCEs de língua, obtendo-se dados de sexo, idade e presença de metástase nos prontuários. O estudo
morfológico  foi  realizado  em  lâminas  coradas(H/E),  por  dois  examinadores.As  médias  e  freqüências
absolutas e percentuais foram obtidas em estatística descritiva. A análise da associação entre o SGHM e
metástase foi realizada pelo teste do Qui-quadrado (p<0.05). Dos 85 casos, 70.6% eram do sexo masculino,
com idade média de 63.3 anos e 57.6% exibiram metástase no momento do diagnóstico.  Trinta e dois
casos(37.6%)  foram  classificados  como  moderadamente  diferenciados,  28(32.9%)  como  pobremente
diferenciados e 25(29.4%) bem diferenciados. A maioria dos casos bem diferenciados (56.0%) não exibiu
metástase, sendo esta identificada em 64.3% dos casos em CCEs bem diferenciados. Não foi constatada
associação estatisticamente significativa entre o SGHM e metástase (p=0.257). O SGHM utilizado não foi
indicador  de  agressividade  nos  casos  estudados,  apesar  de  mais  pesquisas  serem  necessárias  para
identificar a real fidedignidade da utilização deste como sistema ideal de gradação histológica em CCEOs.

Palavras chave: carcinoma de língua, metástase, parâmetros morfológicos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0796
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA E AÇÃO ANTIBACTERIANA DA
NEOSERGIOLIDA
ALUNO: THALES LIRA DE MEDEIROS (058.359.264-30)
ORIENTADOR: VALTER FERREIRA DE ANDRADE NETO (596.263.054-87)
CO-AUTOR: ADRIAN MARTIN POHLIT (148.079.648-44)
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05)
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00)

Resumo:

        Introdução: A Neosergiolide é um fármaco isolado da raiz da Picrolema sprucei que possui ação
conhecida contra cepas multirresistente do Plasmodium falciparum in vitro. Sendo assim, nosso estudo
tem como objetivo avaliar  a toxicidade aguda da neosergiolide em camundongos,  bem como sua ação
antibacteriana.  Materiais  e  Métodos:  Para o  teste  de toxicidade aguda foram utilizados  5 grupos  de 6
camundongos cada, sendo 3 machos e 3 fêmeas. O fármaco foi administrado em dose única por meio de
gavage. Os animais tiveram seu comportamento geral, sintomas perigosos, peso da comida, peso da água e
mortalidade observado  por  14 dias  consecutivos.  As  bactérias  utilizadas  para os  testes  antibacterianos
foram o S. aureus ATCC 25923, S. aureus BMB 9393, E. coli produtora de ESBL, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Salmonela thyth, Chromobacterium violaceum, S. epidermidis,
Enterococcus faecalis. A neosergiolide foi utilizada nas de 2,5 e 5mg/ml. Os resultados foram observados
com 24 e 48 horas. Resultados e Discussões: A neosergiolida, nas concentrações testadas, não apresentou
ação  antibacteriana  contra  as  bactérias  pesquisadas.  Contudo,  apresentou  toxicidade  elevada  nas
concentrações 0,1mg/kg, 0,05mg/kg. Conclusões: A neosergiolida nas concentrações de 2,5 e 5mg/ml não
foi capaz de inibir o crescimento das bactérias testadas. A neosergiolida apresentou toxicidade elevada nas
concentrações de 0,05 e 0,1mg/kg.

Palavras chave: neosergiolida, toxicidade, antibiograma

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0797
TÍTULO: COLONIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ALUNO: JANNYCE GUEDES DA COSTA (056.888.434-54)
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00)
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05)
CO-AUTOR: PEDRO RAUEL CÂNDIDO DOMINGOS (065.209.084-28)

Resumo:

        O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  determinar  a  prevalência  da  colonização  de  S.  aureus  nos
manipuladores de alimentos do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, além de determinar o perfil de resistência deste microrganismo. Foram coletadas 120 amostras das
mãos e narinas dos 30 manipuladores de alimentos do RU da UFRN, entre agosto e outubro de 2007. A
coleta foi realizada com swabs estéreis,  inoculados no  meio  de cultivo  TSB e incubados a 37°C/24h.
Posteriormente, as amostras foram semeadas em Agar Manitol Salgado e incubadas a 37°C/ 24h. Colônias
características de Staphylococcus spp. foram submetidas à coloração de Gram, e aos testes da catalase e
coagulase. As amostras positivas para S. aureus foram então submetidas ao antibiograma com discos de
Cefoxitina  e  Oxacilina  e,  também,  avaliadas  quanto  à  produção  da  enzima PBP2a,  a  qual  determina
resistência  à  oxacilina.  Todos  os  manipuladores  portavam  o  gênero  Staphylococcus  em  algum  sítio
investigado. Dentre as 120 amostras, 95 (79%) foram identificadas como Staphylococcus spp., das quais
13,3% foram de S.aureus. Todas as amostras foram sensíveis à Cefoxitina e Oxacilina e não foi detectada
produção  de  PBP  2a.  Embora  os  S.  aureus  façam  parte  da  microbiota  humana,  a  colonização  de
manipuladores de alimentos é um dado que merece ser mais estudado, uma vez que os mesmos podem
veicular cepas de S. aureus produtoras de enterotoxinas a ainda resistentes a antimicrobianos.

Palavras chave: Staphylococcus aureus; manipuladores de alimentos; enterotoxinas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0798
TÍTULO: MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO E SAÚDE PUBLICA: CONSTRUINDO A CIDADANIA
ALUNO: WILLIAM BRUNO DA SILVA (069.820.164-71)
ORIENTADOR: ADRIANA DA SILVA BRITO (050.596.284-50)
CO-AUTOR: ADRIANA FERREIRA UCHOA (580.248.673-20)
CO-AUTOR: CARLOS WILKER DANTAS PEREIRA (078.794.474-23)
CO-AUTOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES (056.232.504-24)

Resumo:

        No município de Santa Cuz-RN podem ser observados vários pontos de poluição, principalmente da
água e do solo, o que pode contribuir para o desenvolvimento de diversas patologias. Neste contexto, a
discussão da temática ambiental com a população é evidentemente necessária. Diante dessa necessidade,
surgiu a idéia de desenvolver o presente projeto, cujo objetivo é promover discussões e debates com a
sociedade sobre a influência do meio ambiente na saúde das pessoas. Para isso, foram utilizadas como
metodologia  a  exposição  de  slides  sobre  meio  ambiente  e  poluição,  apresentação  de  vídeos,  fotos  e
promoção de uma gincana didática, em escolas públicas do município de Santa Cruz – RN, sobre o tema
trabalhado.  Essas atividades tiveram uma boa adesão  do  público,  o  que resultou  em compreensão  do
assunto  trabalhado  e maior  conscientização  ambiental da população  presente,  podendo  proporcionar  à
população  da  região  do  Trairí  acesso  a  educação  ambiental,  social  e  cidadã,  abrindo  as  portas  da
universidade para a comunidade.

Palavras chave: Meio ambiente; poluição; Saúde Pública

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0799
TÍTULO: COLONIZAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ALUNO: PEDRO RAUEL CÂNDIDO DOMINGOS (065.209.084-28)
ORIENTADOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (341.956.023-00)
CO-AUTOR: CLAUDIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (067.451.394-05)
CO-AUTOR: JANNYCE GUEDES DA COSTA (056.888.434-54)

Resumo:

        O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  determinar  a  prevalência  da  colonização  de  S.  aureus  nos
manipuladores de alimentos do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, além de determinar o perfil de resistência deste microrganismo. Foram coletadas 120 amostras das
mãos e narinas dos 30 manipuladores de alimentos do RU da UFRN, entre agosto e outubro de 2007. A
coleta foi realizada com swabs estéreis,  inoculados no  meio  de cultivo  TSB e incubados a 37°C/24h.
Posteriormente, as amostras foram semeadas em Agar Manitol Salgado e incubadas a 37°C/ 24h. Colônias
características de Staphylococcus spp. foram submetidas à coloração de Gram, e aos testes da catalase e
coagulase. As amostras positivas para S. aureus foram então submetidas ao antibiograma com discos de
Cefoxitina  e  Oxacilina  e,  também,  avaliadas  quanto  à  produção  da  enzima PBP2a,  a  qual  determina
resistência  à  oxacilina.  Todos  os  manipuladores  portavam  o  gênero  Staphylococcus  em  algum  sítio
investigado. Dentre as 120 amostras coletadas, 95 (79%) delas foram identificadas como Staphylococcus
spp., das quais 13,3% foram de S. aureus. Todas as amostras foram sensíveis à Cefoxitina e Oxacilina e
não  foi  detectada  produção  de  PBP  2a.  Embora  os  S.  aureus  façam parte  da  microbiota  humana,  a
colonização de manipuladores de alimentos é um dado que merece ser mais estudado, uma vez que os
mesmos  podem  veicular  cepas  de  S.  aureus  produtoras  de  enterotoxinas  a  ainda  resistentes  a
antimicrobianos.

Palavras chave: Staphylococcus aureus; manipuladores de alimentos; enterotoxinas.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0800
TÍTULO: INDICADORES DE ESTRESSE SALINO EM BANANEIRA (MUSA SPP. AAA CV.
CAIPPIRA) NO CULTIVO HIDROPÔNICO.
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: EDUARDO LUIZ VOIGT (932.176.179-91)
CO-AUTOR: YURI LIMA MELO (065.163.834-80)

Resumo:

        A salinidade  é  um dos  estresses  abióticos  que  causam grandes  perdas  na  produção  agrícola.  O
objetivo foi caracterizar a resposta da bananeira, cultivar Caipira, ao estresse salino. Para tanto, bananeiras
foram cultivadas em solução nutritiva de Hoagland com 0 – controle, 50 ou 75 mM de NaCl, durante 3
tempos: 6 horas (T1), 6 dias (T2) e 6 dias na presença + seis dias na ausência de NaCl (T3). Avaliou-se a
taxa de crescimento, conteúdo relativo de água (C.R.A.), percentual de umidade (%U), danos de membrana
(DM) e osmorreguladores: prolina (PRO),  aminoácidos livres totais  (AALT) e açúcares solúveis  totais
(AST). O aumento da concentração de NaCl causou um decréscimo na produção de biomassa, expressa
pela taxa de crescimento. Durante 6 horas de estresse houve uma diminuição do C.R.A. da parte área na
presença de 50 e 75 mM de NaCl. O sal aumentou o vazamento de eletrólitos nos intervalos de 6 horas e 6
dias. Este vazamento foi proporcional ao aumento da concentração e foi mais expressivo nas raízes. Nos
intervalos  de  tempo  T2 e  T3,  houve  uma diminuição  do  conteúdo  de  AST em relação  ao  controle.
Contudo, as concentrações de AALT e PRO durante 6 horas de exposição ao NaCl, tanto em folhas como
em raízes,  aumentou  significativamente  com o  aumento  da  concentração  de  NaCl.  Este  resultado  foi
associado  a  mecanismos  imediatos  de  defesa  os  quais  permaneceram  após  6  dias  de  estresse
impossibilitando seu desenvolvimento e crescimento.

Palavras chave: Bananeira cv. Caipira; NaCl; salinidade; hidroponia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0802
TÍTULO: DIGESTIBILIDADE APARENTE DOS NUTRIENTES EM VACAS RECEBENDO DIETAS
COM CANA-DE-AÇÚCAR CORRIGIDA COM CONCENTRADO À BASE DE FARELO DE SOJA OU
DIFERENTES NÍVEIS DE URÉIA
ALUNO: KACIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO (054.637.034-93)
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47)

Resumo:

        Resumo:  Objetivou-se  avaliar  o  efeito  de  uma  dieta  à  base  de  cana-de-açúcar  corrigida  com
concentrado à base de farelo de soja (FS) para vacas de leite, sobre os consumos de nutrientes, comparada
com três outras dietas à base de cana-de-açúcar com níveis crescentes da mistura de uréia e sulfato de
amônia (9:1) , 0,4; 0,8 e 1,2 %, na base da matéria natural. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa,
puras e mestiças, arranjadas em três quadrados latinos 4 x 4, distribuídas de acordo com o período de
lactação. Não houve diferença (P>0,05) para os coeficientes de digestibilidade aparente (CD) da MS, MO,
PB, EE, FDN e CNF, quando se compararam as diferentes dietas. Verificou-se efeito linear crescente entre
os tratamentos com uréia para os CDCHO e NDTobs.

Palavras chave: Alimentação de vacas leiteiras; cana-de-açúcar; volumoso tropical

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0804
TÍTULO: ASPECTOS DA COMERCIALIZAÇÃO DE IOGURTE E BEBIDA LÁCTEA EM
SUPERMERCADOS, PADARIAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO SETOR VAREJISTA DE
NATAL/RN
ALUNO: JULIANA JUSTINO DE ANDRADE (061.522.334-61)
ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: CARINA MONICA FRASAO DE VASCONCELOS (074.868.294-52)
CO-AUTOR: SERGIO MARQUES JUNIOR (123.450.188-01)

Resumo:

        O intuito desse estudo foi caracterizar as principais marcas, origem e variedades de iogurte e bebidas
lácteas comercializadas no setor varejista de Natal no Rio Grande do Norte (RN), Para isto, os locais de
comercialização foram agrupados em grandes (Supermercados e Redes Atacadistas) e pequenos (Padarias e
Lojas de Conveniência) estabelecimentos, localizados nas Zonas Norte e Sul de Natal. Em seguida, esses
locais foram visitados para coleta de dados sobre as marcas, variedades e origem dos iogurtes e bebidas
lácteas comercializadas. Após isto, as informações coletadas foram quantificadas e classificados utilizando
estatística descritiva. Foram encontradas 23 marcas de iogurtes e bebidas lácteas comercializadas grandes e
15 nos pequenos estabelecimentos comerciais. Essa superioridade de marcas nos supermercados e redes
atacadistas é maior a fim de atender a demanda de variedade e exigência de qualidade do seu público alvo.
A maior quantidade de marcas comercializadas nos dois tipos de estabelecimentos é produzida no Estado
do RN. Com relação ao tamanho do estabelecimento comercial, todas as marcas encontradas nas grandes
redes também o são nas pequenas, no entanto, o inverso não ocorre. Em relação aos produtos estudados, o
iogurte foi o mais encontrado nos dois tipos de estabelecimentos pesquisados.

Palavras chave: Iogurte, bebida láctea, estabelecimentos, marcas, origens, variedades

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0806
TÍTULO: ATENÇÃO FARMACÊUTICA E ODONTOLÓGICA NA COMUNIDADE DO LAR DA
VOVOZINHA: MEDICAMENTOS E SEUS EFEITOS
ALUNO: FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA (074.024.174-50)
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34)
CO-AUTOR: SHENIA ELIANE DO RÊGO CARNEIRO (013.419.024-63)

Resumo:

        Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento da população idosa, concomitantemente vê-se
um aumento do consumo de medicamentos por parte deste grupo etário. Dentre os grupos prevalentes de
medicamentos estão analgésicos, antiinflamatórios e psicotrópicos. Estes podem causar reações adversas,
entre elas a xerostomia que aumenta a suscetibilidade a problemas bucais; provocar interações fármaco-
fármaco as quais podem causar lesões graves. Analizamos os possíveis efeitos adversos dos medicamentos
juntamente  com  as  interações  fármaco-fármaco  mais  relevantes  através  da  análise  das  prescrições,
relacionando-os  com  efeitos  observados  nas  pacientes.  As  principais  interações  encontradas  foram:
levopromazina-captopril,  diazepam-digoxina,  espironolactona-digoxina,  fenobarbital-carbamazepina,
carbamazepina-haloperidol, captopril-digoxina. E foi encontrado a prevalência da xerostomia. O presente
estudo  mostrou-se relevante,  uma vez que foram encontradas  interações  medicamentosas  importantes.
Ressalta-se  a  importância  da  atenção  farmacêutica  na  saúde  dos  idosos,  bem  como  orientações
odontológicas  acerca  da  higiene  bucal,  tratamento  dos  efeitos  adversos  do  uso  inadequado  dos
medicamentos.

Palavras chave: Atenção-Farmacêutica-Odontológica-Idosos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0807
TÍTULO: PROJETO DIDÁTICO: TEORIA E PRÁTICA PARA UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
ALUNO: LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (068.711.084-08)
ORIENTADOR: SDENA OLIVEIRA NUNES (032.246.934-10)
CO-AUTOR: ALINA ROCHA PIRES (069.713.574-85)
CO-AUTOR: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA (057.736.384-01)
CO-AUTOR: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (022.532.841-06)

Resumo:

        O trabalho com projetos estimula o conhecimento e a associação de conteúdos ao cotidiano do aluno,
contribuindo para uma aprendizagem significativa. O aluno é motivado a utilizar concepções prévias ao
estabelecer vínculos entre conteúdos conhecidos e os novos, tornando-se sujeito ativo no planejamento e
na construção da aprendizagem, sendo também responsável pelo produto. Para investigar maneiras práticas
de trabalhar  esse tema em adolescentes  e associar  o  conteúdo  teórico/prático  de maneira singular,  foi
aplicado, por alunas da disciplina de Prática de Ensino em Ciências da UFRN, um projeto didático no
Instituto Ary Parreiras, Natal (RN), entre maio e junho de 2009. Participaram do projeto alunos do 7º e 8º
anos do Ensino Fundamental que tiveram aulas teóricas e práticas com a abordagem Ciência, Tecnologia e
Sociedade, servindo para elaboração e exposição de trabalhos em uma Feira de Ciências.  Foram feitos
painéis,  maquetes,  jogos  e  jornal,  usando  materiais  acessíveis  aos  alunos.  No  final  da  execução  das
atividades, foi aplicado um questionário com 40 alunos para avaliação do projeto. Os resultados indicam
que 35% dos alunos melhoraram a expressão oral e 65% perceberam a influência do projeto no cotidiano.
A maioria percebeu que trabalhos em grupos facilitam a compreensão do conteúdo e o desenvolvimento
das atividades, e se mostrou satisfeita com a apresentação da Feira. A realização desses projetos otimiza a
aprendizagem significativa pela associação de teoria e prática.

Palavras chave: Prática de Ensino, Aprendizagem significativa, teoria e prática.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0808
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS COM TRANSTORNO COGNITIVO NO MUNICÍPIO
DE SANTA CRUZ / RN.
ALUNO: HERCILLA NARA CONFESSOR FERREIRA (065.631.824-45)
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00)
CO-AUTOR: ANA CAROLINA PATRICIO DE ALBUQUERQUE SOUSA (048.634.904-70)
CO-AUTOR: JOÃO OCTÁVIO SALES PASSOS (083.425.174-46)
CO-AUTOR: WILLIAM BRUNO DA SILVA (069.820.164-71)

Resumo:

        O presente estudo é meramente descritivo e visa detectar, quanto ao gênero, idade e local de moradia,
a  prevalência dos  idosos  comunitários  no  município  de Santa Cruz/RN,  com escore inferior  a  17 no
mini-exame do estado mental (MEEM). Considerando a densidade demográfica e o IDH de cada região,
foram entrevistados 400 idosos com 65 anos ou mais, residentes na zona urbana, distribuídos da seguinte
forma: Centro (n=62), Bairro ‘3 a 1’ (n=65), Paraíso (n=221) e Conjunto Cônego Monte (n=52). A seleção
dos  indivíduos  foi  aleatória,  excluindo  do  estudo  aqueles  com  doenças  crônico-degenerativas  e  com
seqüelas graves de AVE. Os entrevistadores foram na residência do idoso, convidaram-lhe a participar do
estudo e a assinar o TCLE; em seguida aplicaram o MEEM. A análise descritiva dos dados constatou que 59
idosos (15%) apresentaram escore inferior a 17 no MEEM, dentre os quais 6,7% residem no Centro, destes
25% são homens e 75% são mulheres; 18,7% estão no Bairro '3 a 1', sendo 9% homens e 91% mulheres;
64,4% moram no Paraíso, dos quais 45% são homens e 55% são mulheres; e 10,2% habitam no Cônego
Monte, sendo 17% homens e 83% mulheres. A média de idade dos idosos com transtorno cognitivo foi de
81 anos para homens e 79 anos para mulheres. Contudo, o estudo revela o problema e sua magnitude na
região, estimulando estudos metodológicos mais complexos, detectando os fatores de risco e as formas de
prevenção, a fim de promover a saúde pública da população que envelhece.

Palavras chave: Idoso; MEEM; Transtorno cognitivo.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0811
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO COGNITIVO EM IDOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA
CRUZ / RN.
ALUNO: HUDSON LUIZ SANTOS DE FARIA BATISTA (078.900.324-47)
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00)
CO-AUTOR: ANA CAROLINA PATRICIO DE ALBUQUERQUE SOUSA (048.634.904-70)
CO-AUTOR: CLÁUDIO RUDGERE AMARANTE DA SILVA (077.437.744-57)
CO-AUTOR: HERCILLA NARA CONFESSOR FERREIRA (065.631.824-45)

Resumo:

        O objetivo deste estudo foi definir a prevalência de transtornos cognitivos em idosos comunitários,
sem doença crônico-degenerativa e/ou AVE, no município de Santa Cruz/RN. Para avaliação foi utilizado o
mini-exame do estado mental (MEEM), sendo que uma pontuação inferior a 17 indicava a existência de
transtorno cognitivo. Foram entrevistados 400 idosos com idade superior ou igual a 65 anos, residentes em
4 bairros,  distribuídos  da  seguinte  forma:  Centro  (n=62),  Bairro  “3  a  1”  (n=65),  Paraíso  (n=221)  e
Conjunto Cônego Monte (n=52), levando em consideração o IDH de cada região. A análise descritiva dos
dados  constatou  que 59 idosos  (15%)  apresentaram transtorno  cognitivo,  dentre  os  quais  6,7% (n=4)
residem no Centro; 18,7% (n=11) no Bairro '3 a 1'; 64,4% (n=38) no Paraíso e 10,2% (n=6) no Cônego
Monte.  O  presente  estudo  tem  sua  relevância  por  rastrear  os  idosos  com  transtorno  cognitivo  e  os
resultados alcançados foram importantes, sugerindo um prosseguimento da pesquisa com testes estatísticos
apurados, fazendo correlações entre as variáveis sócio-demográficas.

Palavras chave: Idosos; Transtorno cognitivo; Prevalência.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0815
TÍTULO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE SOBREMESAS
LÁCTEAS AERADAS SABOR CAJÁ, ELABORADAS A PARTIR DE IOGURTES BOVINO, CAPRINO
E BUBALINO
ALUNO: RAYSSA MARIA BEZERRIL FREIRE (057.975.054-01)
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72)
CO-AUTOR: KARLA MENDONCA GONCALVES DE JESUS (052.262.824-94)

Resumo:

        O  iogurte  é um produto  bastante  popular  no  Brasil  e  produzido  principalmente a  partir  do  leite
bovino.  No  entanto,  os  leites  caprino  e bubalino  podem ser  utilizados com sucesso  na elaboração  de
derivados  lácteos,  exemplo  as  sobremesas  lácteas  aeradas  tipo  mousse.  O  presente  estudo  tem como
objetivo avaliar  as características físico-químicas e sensoriais de sobremesas lácteas aeradas sabor cajá,
elaboradas a partir de iogurtes bovino, caprino e bubalino. Para isso, foram elaboradas mediante mistura
de iogurte (bovino, caprino e bubalino), polpa de fruta e sacarose nas proporções de 400g, 400g, 200g,
respectivamente,  acrescidos  a  12g  de  gelatina  hidratada.  As  determinações  de  pH,  teores  de  sólidos
solúveis, cinzas,umidade, densidade, proteína, açúcares redutores e redutores totais. Para o painel sensorial
utilizou-se  90  provadores  não  treinados  utilizando  a  Escala  Hedônica  estruturada  (nove  pontos).  As
sobremesas alcançaram valores próximos nas análises físico-químicas,  mas com diferenças importantes
para a aceitação sensorial. A sobremesa elaborada com leite bubalino alcançou escore superior (p<0,05)
para o quesito aparência e consistência (7,15 e 7,37) quando comparada às sobremesas bovina (6,46 e 6,42)
e caprina (6,47 e 6,64).  No quesito  sabor,  a sobremesa bubalina alcançou escore ligeiramente superior
(7,41) ao alcançado pela tradicional sobremesa bovina (7,18). Os resultados mostram a potencialidade que
outros leites demonstram para a produção de derivados lácteos.

Palavras chave: Iogurte, cajá, sobremesas, caracterização físico-química, sensorial

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0818
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA
NEGRA DO NORTE-RN.
ALUNO: JAYRA CONCEIÇÃO CANDIDO DA SILVA (059.582.754-37)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT (081.381.154-67)
CO-AUTOR: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08)
CO-AUTOR: EMMANUELLA DE OLIVEIRA MOURA (064.905.374-51)

Resumo:

        A área do Bioma Caatinga é de 844.453 km2 e recobre 9,92% do território nacional sendo considerada
a região  semi-árida mais  populosa do  mundo.  Porém é um dos  biomas  brasileiros  menos  conhecido
cientificamente, sendo um dos mais ameaçados devido ao uso inadequado e insustentável dos seus solos e
recursos  naturais.  Assim,  este  trabalho  teve  por  objetivo  caracterizar  os  mais  importantes  atributos
químicos dos solos da Estação Ecológica do Seridó, em Serra Negra do Norte-RN. As amostras de material
do solo foram coletadas na profundidade de 0-20 cm em trinta pontos distantes mais de 100 m entre si. Os
resultados  evidenciam  que  a  área  da  Estação  está  incrustada  no  complexo  cristalino,  apresentando
predominância de solos Luvissolos Crômicos, relevo plano a forte ondulado com profundidade variando
de  pouco  profunda  a  rasa  e  horizonte  B  textural  rico  em  nutrientes  com  a  granulometria  sendo
predominantemente  arenosa  e  as  classes  texturais  variando  entre  Areia  Franca  a  Franco  Arenosa.  Há
ocorrência também de manchas localizadas de Neossolos Litólicos  e Vertissolos,  além da presença de
grandes rochas denominadas localmente de lajeiros ou lajedos. Nas baixadas e várzeas há predomínio de
Neossolos Flúvicos. De modo geral, os solos são pouco ácidos, apresentando pH de 6,3 e capacidade de
troca catiônica (CTC) de 5,2 cmolc.dm-3,  além de possuir  15,34 g kg-1 de matéria orgânica o  que os
caracterizam como solos de fertilidade acima da média.

Palavras chave: Caatinga, solos, fertilidade, Seridó.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0819
TÍTULO: DINÂMICA DA VELOCIDADE DO VENTO NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ,
SERRA NEGRA DO NORTE-RN
ALUNO: EMMANUELLA DE OLIVEIRA MOURA (064.905.374-51)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT (081.381.154-67)
CO-AUTOR: JORDANNA LARISSA DE FONSECA OLIVEIRA (069.405.964-10)

Resumo:

        O vento é um dos agentes climáticos de maior importância na região semi-árida nordestina, tanto pelo
seu  papel  de  amenizador  das  temperaturas  como  também por  se  constituir  em um agente  de  grande
potencial no processo erosivo do solo,na evapotranspiração e no transporte de grãos de pólen, exercendo
assim papel fundamental na reprodução e disseminação da vegetação. Entretanto,apesar da forte influência
que os fenômenos climáticos exercem no meio ambiente da região,estes são pouco estudados. Assim, este
trabalho teve por objetivo caracterizar a velocidade do vento na região do Seridó do RN e foi desenvolvido
com dados médios mensais coletados no período de 1995 a 2004, utilizando um anemômetro de caneca na
Estação Meteorológica existente na Estação Ecológica do Seridó, Serra Negra do Norte-RN.Os resultados
evidenciam que a velocidade média do vento na região é de 13,6 km h-1 e há uma elevada correlação
negativa entre a precipitação e a velocidade do vento (r2=-0,848) e entre esta e a umidade relativa do ar
(r2=-0,937).  Os  ventos  mais  fortes  ocorrem em setembro  e  outubro,  época seca  na região,  atingindo
valores superiores a 16,0 km h-1 e em abril e maio, no fim do período das chuvas, acontecem os ventos de
menor velocidade, com estes chegando a 10,7 km h-1. Segundo a escala de Belfort,os ventos na região são
classificados como de grau 3 ou brisa leve, entretanto é provável que a vegetação esteja exercendo papel de
quebra-vento, reduzindo desse modo sua velocidade natural.

Palavras chave: Caatinga, clima, vento, Seridó.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0820
TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS PADRÕES DE SONO ENTRE ADOLESCENTES QUE ESTUDAM NO
TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ALUNO: LUIZ CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR (063.868.924-45)
ORIENTADOR: IVANISE CORTEZ DE SOUSA (875.911.894-68)

Resumo:

        O objetivo deste estudo foi comparar os padrões de sono e os hábitos diários entre adolescentes que
estudam no turno matutino (TM) e no turno vespertino (TV). Adolescentes com idade entre 15 e 18 anos,
sendo 212 do TM (escola particular) e 84 do TV (escola pública), preencheram o questionário “A Saúde e
o Sono” durante o horário habitual de aula. Os hábitos de sono dos estudantes foram comparados pelo
qui-quadrado e os horários de sono através do teste t para amostras independentes (p<0,05). Nos dias de
semana os adolescentes de ambos os turnos dormem em média às 23h16min e relatam “assistir tv” e “o
estudo” como o principal motivo. Entretanto, os adolescentes do TM acordam 1h e 20 minutos mais cedo e
relatam o  “horário  de início  das  aulas” como  o  principal motivo.  Além disso,  nos  dias  de semana a
freqüência de cochilos e a participação em cursos extra-escolares é maior entre os adolescentes do TM.
Para os indivíduos do TV, acordar devido ao “estudo” foi o motivo mais relatado. No fim de semana, os
adolescentes  do  TM dormem  mais  tarde  devido  às  “baladas”  e  ao  “uso  do  computador”.  Entre  os
adolescentes do TV “assistir tv” foi o motivo mais relatado. Ambos despertam no fim de semana por “não
sentir sono”. Assim, o turno escolar interfere nos horários de sono dos adolescentes. Entretanto, o status
sócio-econômico parece influenciar os hábitos de sono, pois, os motivos para dormir no fim de semana
diferem entre os adolescentes da escola pública e privada.

Palavras chave: adolescentes, padrões de sono, hábitos de sono, turno escolar

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0823
TÍTULO: ANÁLISE DE PUREZA E DE GERMINAÇÃO DA SEMENTE DE ARUANA (PANICUM
MAXIMUM)
ALUNO: MARIA NAJARA CARVALHO ROCHA (062.108.914-11)
ORIENTADOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-70)
CO-AUTOR: LUDMYLLA NAYARA FERREIRA DA SILVA (034.447.884-01)

Resumo:

        A Aruana  vem se  destacando  como  uma das  principais  fontes  de  volumoso,  principalmente  na
alimentação de caprinos, ovinos e eqüinos, devido a uma série de características que conferem ao setor um
ganho de produtividade aos criadores. Apresenta cor marrom, sendo minúscula o que dificulta sua análise
de pureza, e sua germinação, se dá entre 7 e 28 dias dependendo das condições climáticas. O presente
trabalho  foi  realizado  no  período  de  22 a  30 de  Maio  de  2009,  em Natal/RN e  visou  analisar  duas
importantes características dessa semente,  os graus de pureza e de germinação.  No teste de Pureza foi
utilizada amostra de 4g, separando o material inerte das sementes puras resultando em 1,981g de sementes
puras, 1,9194g de material inerte e 0,0996g de material perdido. Já no teste de germinação, foram separadas
150 sementes puras, em três repetições (50 sementes cada) e cada repetição colocada em um recipiente
descartável com algodão umedecido e observada no 3°,  5° e 7° dia tendo como média de germinação
14,66%, 23,33% e 18,66% respectivamente, sendo a média geral ao final do experimento de 18,88% (28,32
sementes germinadas); ressalvando que no 5° dia de observação o clima estava úmido, chuvoso e frio,
além disso, nas literaturas o período de germinação é mais tardio que o encontrado nesse experimento.
Podendo concluir,  portanto, que o sucesso dessa forrageira como alternativa na alimentação animal, só
depende de uma semente de qualidade e de um manejo adequado.

Palavras chave: capim aruana, panicum maximum, germinação de aruana, semente de aruana

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0825
TÍTULO: ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ,
SERRA NEGRA DO NORTE - RN
ALUNO: ANNA RAFAELLA BADU BELMONT (081.381.154-67)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: CLARA VIVIANE SILVA DA COSTA (073.546.894-08)
CO-AUTOR: EMMANUELLA DE OLIVEIRA MOURA (064.905.374-51)

Resumo:

        A Caatinga é um dos biomas mais importantes da região Nordeste, porém seus recursos naturais são
excessivamente  explorados  e  mal  manejados.  Esta  pesquisa  objetivou  analisar  a  granulometria  das
principais classes de solos na Estação Ecológica do Seridó, onde essa granulometria influencia na aeração,
densidade, porosidade do solo, atuando no desenvolvimento das plantas e indica a qualidade do solo. As
amostras superficiais de solo medindo 30cm x 30cm x 20cm foram coletadas no centro de cada uma das 30
parcelas amostrais, medindo 20m x 10m cada uma, distantes no mínimo 250m da seguinte, colhidas com a
ajuda de um trado de caneca. As seis coletas obtidas foram misturadas, originando uma amostra composta
por parcela, da qual foram coletados 500g secos e peneirados numa peneira de 2mm. As análises físicas do
solo  foram feitas  no  Laboratório  da EMPARN, através do  método  da pipeta.  Com isso,  os resultados
apontaram que a areia grossa foi o tipo predominante, seguida pela areia fina, silte e argila. Assim, os solos
analisados  são  classificados  como  Franco-Arenoso(60%),  Areia-Franca(20%)  e  Areia-Franca/Franco-
Arenoso(20%). Tais solos podem ser considerados propensos à erosão hídrica laminar, devendo-se evitar
o super-pastoreio e a eliminação da vegetação das áreas de mata ciliar.

Palavras chave: Caatinga, solos, fertilidade, Seridó.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0829
TÍTULO: CAUSAS DE ABANDONO DE CÃES NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO
MUNICÍPIO DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: NATALI RODRIGUES DOS SANTOS (064.203.284-03)
ORIENTADOR: HERIKA MYLENA MEDEIROS DE QUEIROZ (029.558.764-45)

Resumo:

        Para contribuir na compreensão desse fato a fim de minimizar o abandono e otimizar as adoções, este
trabalho  teve  por  objetivo  avaliar  o  perfil  dos  proprietários  que  entregaram seus  cães  no  Centro  de
Controle de Zoonoses(CCZ) do Município de Natal-RN,definir as características dos animais e as razões
pelas  quais  se  tornaram  indesejados.  A avaliação  foi  realizada  através  de  formulário  respondido  no
momento da entrega do animal ao CCZ. Foi verificado que o nível de escolaridade dos proprietários era
variável,  38,89% dos proprietários tem o  ensino  médio  completo,enquanto  32,64% apresenta o  ensino
fundamental incompleto. Dos 144 proprietários 77,78% são do sexo masculino e 22,22 % do sexo feminino
e  63,89  %  aceitam  a  eutanásia.  A  maioria  dos  cães  estão  na  categoria  Sem  Raça  Definida(SRD),
apresentando  um percentual  de  64,58%,  sexo  masculino  totalizou  com percentual  de  52,08%,  o  sexo
feminino atingiu um percentual de 47,92%.A forma mais comum de aquisição dos animais foi por meio de
presente (68,06%) e 13,19% encontrou abandonado na rua. As principais razões para o abandono foram a
saúde com uma percentagem de 59,03%, não querer mais o animal (17,36%), falta de lugar apropriado
(8,33%).Conclusão:Pelos dados observados no perfil dos cães, acredita-se que novas pesquisas devem ser
feitas  para  avaliar  se  a  educação  para  a  posse  responsável  poderia  ajudar  a  diminuir  os  motivos  de
abandono.

Palavras chave: Abandono,zoonoses ,eutanásia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0836
TÍTULO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS HALOS DE MATÉRIA ESCURA NOS
AGLOMERADOS DE GALÁXIAS, USANDO O MÉTODO DO MOVIMENTO BROWNIANO
FRACIONADO.
ALUNO: NICOLAU CHIAVENATO RODRIGUES (048.669.974-94)
ORIENTADOR: LUCIO MARASSI DE SOUZA ALMEIDA (072.305.437-11)
CO-AUTOR: DIEGO FELIPE OLIVEIRA ALVES (061.292.094-10)

Resumo:

        A função  de massa é um ingrediente fundamental dos modelos dos Halos de matéria escura dos
aglomerados de galáxias, e foi proposta por Press & Schechter (daqui por diante PS) em 1974, usando um
modelo  de colapso esférico.  A função de massa PS também pode ser  derivada com um ferramentário
estatístico chamado 'caminhante aleatório', também chamado 'formalismo de excursão'. Sabemos hoje em
dia que a função de massa de PS não descreve muito bem os atuais dados das simulações de N-Corpos, e
das  observações  de  estruturas  em  grande  escala.  Uma  solução  simples  para  este  problema  é
parametrizarmos o formalismo PS, e ajustarmos empiricamente esta função de massa, usando simulações
computacionais,  e  assim  melhores  parâmetros  cosmológicos  de  ajuste.  Jun  Pan  (2006)  substituiu  o
'caminhante aleatório' padrão pelo 'Movimento Browniano Fracionado', usando um parâmetro livre 'alpha'
(chamado  'exponencial  de  Hurst').  Essa  'teoria  de  excursão  fracionada'  é  uma  extensão  natural  da
distribuição  estatística padrão,  e leva em conta a correlação  entre os  passos do  'caminhante aleatório'.
Iremos  verificar  a  eficácia  da  função  de  massa  derivada  da  'teoria  de  excursão  padrão'.  Também
aplicaremos uma análise envolvendo a assinatura das 'oscilações acústicas dos bárions', dada pela 'função
de correlação de 2-Pontos' em grande escala e a assinatura da radiação cósmica de fundo conhecida como
'Shift Parameter'. Com esses testes, nós determinaremos o melhor valor da exponencial de Hurst 'alpha'.

Palavras chave: Máteria Escura Halo Galáxias Universio Superaglomerados Aglomerados

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0842
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA NEUROTRANSMISSÃO CANABINÓIDE NA
MEMÓRIA AVERSIVA E NO MEDO INATO DE RATOS
ALUNO: HERMANY MUNGUBA VIEIRA (074.348.654-40)
ORIENTADOR: REGINA HELENA DA SILVA (187.472.708-29)
CO-AUTOR: ALESSANDRA MUSSI RIBEIRO (264.038.248-99)
CO-AUTOR: ANDERSON HENRIQUE FRANCA FIGUEREDO LEAO (014.252.474-31)
CO-AUTOR: FLAVIO FREITAS BARBOSA (012.021.504-70)

Resumo:

        Receptores canabinóides CB1 são abundantemente expressos no cérebro, com uma densidade especial
na amígdala basolateral, estrutura envolvida na consolidação de memórias emocionais. Neste trabalho, foi
investigado o  papel modulatório  da neurotransmissão  canabinóide no  processamento  da memória com
contexto aversivo. Para isso, foi realizada a infusão bilateral intra-amígdala em ratos Wistar, divididos em
três grupos: (1) recebeu o veículo DMSO 8%; (2), o antagonista CB1 AM251 (10 ng/sítio); (3), o agonista
CB1 anandamida (1 ng/sítio). Foi utilizado o labirinto em cruz elevado modificado, que possui dois braços
abertos e dois fechados, um destes apresentando o estímulo aversivo. No treino, por 10 minutos, todas as
vezes que o animal entra no braço aversivo o estímulo é dado até que o animal deixe o braço. Durante o
teste, o estímulo não é mais aplicado. Nossos resultados mostraram que os três grupos aprenderam a tarefa,
o que foi evidenciado pela diminuição do tempo no braço aversivo ao longo do treino. No teste, enquanto
o grupo tratado  com AM251 evocou melhor  que o  grupo controle,  retardando inclusive a extinção da
memória,  o  grupo tratado com anandamida apresentou prejuízos na evocação, levando a uma extinção
facilitada. Juntos, esses resultados sugerem que as vias endocanabinóides não atuem sobre a aquisição da
memória aversiva,  ao  passo  que exercem uma modulação  sobre a consolidação,  evocação,  bem como
extinção da memória aversiva.

Palavras chave: amígdala, memória, endocanabinóides, emoção, ratos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0843
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA EM SEMENTES FLORESTAIS DE ESPÉCIES DOS
BIOMAS MATA ATLÂNTICA E CAATINGA
ALUNO: HILTON RODRIGUES DE ARAÚJO (074.637.544-13)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: ADILSON DA SILVA BEZERRA CAVALCANTI (977.966.894-20)
CO-AUTOR: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS NETO (065.119.054-11)
CO-AUTOR: VITOR BRUNO RODRIGUES BARBOSA (064.429.224-56)

Resumo:

        Inúmeras espécies florestais dos biomas Caatinga e Mata Atlântica são pouco conhecidas e estudadas,
especialmente no que se refere a produção de mudas. Também é amplo o conhecimento da importância em
se determinar o teor de água das sementes para determinação dos processos de germinação e quebra de
sementes. Assim, o presente trabalho teve por objetivo determinar o teor de água de sementes de espécies
dos biomas Caatinga e Mata Atlântica. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Animal
da  UFRN,  e  foram  utilizadas  sementes  de  Auxemma  oncocalyx  (pau  branco),  Erythrina  mulungu
(mulungu), Enterolobium contortisiliquum (orelha de negro), Mimosa caesalpiniaefolia (sabiá), Zizyphus
joazeiro  (juazeiro),  Sapindus  saponaria  (sabonete)  e  Lafoensia  sp.  (mirindiba),  oriundas  do  Banco  de
Sementes  da Floresta  Nacional de Nisia  Floresta.  As  sementes  foram selecionadas,  homogeneizadas  e
posteriormente retiradas amostras médias de 200 g com três repetições por espécie. O processamento foi
feito em moinho do tipo Willey, com peneira de malha de 0,5 mm e armazenadas. Para determinar o teor
médio de água utilizou-se o método de estufa a 105 °C durante 24 h, sendo em seguida pesadas. Os teores
de água nas sementes de A. oncocalyx, E. mulungu, E. contortisiliquum, M. caesalpinniaefolia, Z. joazeiro,
S. saponaria e Fafoensia sp. foram, respectivamente, de 10,16% ; 7,24%; 9,54%; 12,26%; 11,9%; 11,14%;
10,85%, valores semelhantes aos encontrados para a maioria das espécies tropicais.

Palavras chave: Armazenamento, sementes, teor de água.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0848
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO LABORATORIAL DO TRAÇO TALASSÊMICO ALFA (DELEÇÃO
ALFA 3.7)
ALUNO: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA (065.645.404-00)
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91)
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (046.314.314-07)
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (414.345.600-15)
CO-AUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (009.260.884-16)

Resumo:

        A  talassemia  alfa  resulta  de  um  defeito  na  síntese  das  cadeias  de  globina  alfa  cujo  principal
mecanismo molecular é a deleção de um ou ambos os genes alfa do cromossomo 16, sendo a deleção
-alfa3.7 a mais freqüente. Como conseqüência pode surgir microcitose e hipocromia, levando a redução do
volume corpuscular médio (VCM) e da hemoglobina corpuscular média (HCM) nos eritrócitos. O objetivo
deste estudo foi identificar e caracterizar laboratorialmente os indivíduos homozigotos e heterozigotos para
talassemia alfa (deleção -alfa3.7). Foram analisadas amostras de sangue de 114 pacientes encaminhados ao
Laboratório  Integrado  de  Analises  Clinicas  da  UFRN.  Em  todas  as  amostras  foram  realizados  o
eritrograma, eletroforese de hemoglobina em pH alcalino e dosagem das hemoglobinas A2 e Fetal. O DNA
foi extraído de sangue periférico mediante a utilização de kit comercial e, posteriormente, realizado a PCR
específica  para  investigação  da  deleção  -alfa3.7.  Dos  114  pacientes,  38  (33,3%)  apresentaram  traço
talassêmico alfa, sendo 31 heterozigotos e 7 homozigotos e todos tinham genótipo normal (Hb AA). Os
valores médios de VCM e HCM para os pacientes heterozigotos foram 76,8 ± 6,3 fL e 24,6 ± 2,5 pg,
respectivamente. Nos pacientes homozigotos esses valores foram, respectivamente, 68,3 ± 3,9 fL e 21,0 ±
1,7 pg. Os resultados deste estudo contribuíram para caracterizar o perfil dos portadores de talassemia alfa,
embora a análise molecular seja o único método de diagnóstico preciso.

Palavras chave: Talassemia alfa, VCM, HCM

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0852
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PÊNIS
DIAGNOSTICADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES(HUOL) ENTRE JANEIRO DE
2007 E JULHO DE 2009.
ALUNO: RENATA DE MAGALHAES VIEIRA (048.240.374-84)
ORIENTADOR: JOSE HIPOLITO DANTAS JUNIOR (779.270.954-04)
CO-AUTOR: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48)
CO-AUTOR: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71)
CO-AUTOR: SARAH REGINA DE PAULA SOUSA (061.549.704-71)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: O câncer de pênis é um sério agravo à saúde na Ásia, África e América do Sul, onde
representa  de  10-20% das  malignidades  em  homens.  No  Brasil,  a  incidência  é  de  8,3  casos/100.000
habitantes, sendo mais freqüente no Norte e Nordeste. A má higiene do pênis é o principal fator de risco
para o  desenvolvimento  da doença,  além de fimose e infecção  por  HPV.  OBJETIVO: Traçar  o  perfil
epidemiológico de pacientes com câncer de pênis. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisados 75 laudos
anatomo-patológicos de pacientes submetidos a cirurgias para retirada de lesões penianas no HUOL entre
Janeiro/2007 e  Julho/2009.  RESULTADOS: Dos  75 laudos,  18(24%)  evidenciavam neoplasia  maligna,
sendo 95% carcinoma epidermóide. O câncer de pênis prevaleceu nos pacientes brancos(39%) e entre os
de 50-59 anos(39%). Os profissionais mais afetados foram pedreiros e garis(21%). Quanto ao estado civil,
61% eram casados e 22% solteiros. Cerca de 50% procediam do interior e 17% de capitais. A maioria(38%)
tinha tempo de doença entre 6-11 meses. O diagnóstico clínico das lesões demonstrou um predomínio de
neoplasia/câncer de pênis(43%) e tumor de pênis(17%). CONCLUSÃO: O câncer de pênis prevaleceu em
pacientes entre 50-59 anos, brancos, casados e do interior. Houve taxa de predição positiva significativa no
exame clínico. A fimose não foi fator de risco considerável. O intervalo de 6-11 meses entre origem e
diagnóstico da lesão pode ser considerado fator agravante por adiar o tratamento.

Palavras chave: Câncer de pênis, circuncisão, fimose.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0855
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EXTRATOS A PARTIR DE PLANTAS COM
POTENCIAL TERAPÊUTICO
ALUNO: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (200.170.654-53)
CO-AUTOR: LOUISIANNY GUERRA DA ROCHA (441.720.104-82)
CO-AUTOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (131.388.634-34)

Resumo:

        A obtenção de produtos a base de plantas do Rio Grande do Norte com atividade Leishmanicida
requer  a aplicação  de metodologias que beneficiem o  produto,  que deve ter  qualidade na constituição
química  e  nas  propriedades  organolépticas  suficientes  para  os  mesmos  manterem  suas  atividades
inibitórias. O presente estudo tem como objetivo a obtenção de produtos fitoterápicos a base de plantas
medicinais naturais do Rio Grande do Norte. Nesse estudo foram obtidos e caracterizados sete diferentes
produtos a partir de plantas nativas do Rio Grande do Norte e que para efeito de proteção de patente estão
denominadas de ELI MU002, CDI MU001, SPL MU001, QVE MU001, IAS MU001, ELU MU001, CDI
MU002.

Palavras chave: Extratos, plantas medicinais, fitoterápicos, atividade leishmanicida

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0862
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE CUIDADORES IDOSOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRU/RN
ALUNO: CAMILA MARIA MEDEIROS DE ARAÚJO (090.165.334-94)
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (396.430.694-00)
CO-AUTOR: JOELSON DOS SANTOS SILVA (082.683.944-47)
CO-AUTOR: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (054.941.714-18)

Resumo:

        Introdução:O  aumento  na  expectativa  de  vida  acarreta  em  uma  maior  incapacidade  dos  idosos,
levando a necessidade de um cuidador que muitas vezes também apresenta idade avançada.Objetivo:O
presente  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  a  prevalência  de  cuidadores  idosos  em  Santa
Cruz/RN.Metodologia:Os  cuidadores  responderam  a  um  questionário  estruturado  para  determinar  a
prevalência de cuidadores idosos, foi traçado o perfil sociodemográfico e as informações acerca do papel
de  cuidar  também  foram  coletadas.  Foi  realizado  estatística  descritiva  para  as  variáveis  contínuas  e
categóricas através do SPSS 17.0.Resultados:Foram avaliados 57 cuidadores e a prevalência de cuidadores
idosos foi de 21 (36,8%). A média de idade dos cuidadores idosos foi de 70,00 anos (±7,63 anos), sexo
feminino (76,20%), casado (71,4%), aposentado (95,20%) e com escolaridade correspondendo ao primário
(38,10%). Todos eram cuidadores primários e apresentavam parentesco de esposo/a (61,9%), cuidavam de
idosos portadores de demência (47,6%), com uma média de anos de cuidado e freqüência de cuidados de
7,67 anos (±5,85) e mais de 45h/semana (90,5%), respectivamente. A maioria (52,40%) não contava com a
ajuda de outras pessoas para cuidar do idoso.Conclusão:Verificamos que é cada vez maior o número de
idosos cuidando de idosos.Concluímos que uma maior atenção deve ser devotada para essa população,
para  que  a  atividade  de  cuidar  possa  ser  realizada  de  forma  satisfatória  e  sem  muito  ônus  para  os
cuidadores.

Palavras chave: Cuidadores de idosos
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE ANÁLISE QUANTITATIVA POR
ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS PARA O PRAZIQUANTEL A PARTIR DE MICELAS
POLIMÉRICAS
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Resumo:

        O praziquantel (PRZ) é a principal forma de tratamento  para a esquistossomose no  Brasil,  sendo
administrado por via oral na forma de comprimidos. No entanto, apresenta baixa solubilidade aquosa, o
que limita sua biodisponibilidade e consequentemente a eficiência terapêutica. A incorporação de fármacos
lipofílicos  como  o  PRZ em micelas  polimérica apresenta-se como  uma alternativa interessante para o
aumento  da solubilidade.  O presente estudo  teve como principal objetivo  validar  o  método de analise
quantitativa para o PRZ a partir de micelas poliméricas por espectrofotometria de UV-VIS. A metodologia
foi  validada  de  acordo  com  os  parâmetros  estabelecidos  pela  ANVISA.  O  estudo  de  especificidade
demonstrou que os componentes da matriz polietilenoglicol (PEG-1500) não interferiram na análise do
fármaco  na  região  do  comprimento  de  onda  de  maior  absorção  selecionado  (263nm).  O  método
demonstrou  linearidade  (r2=0,99983)  para  o  intervalo  de  concentração  escolhido  (80  a  800  μg/mL)
apresentando  equação  de regressão  linear  de y = 0,00113x + 0,00797.  A precisão  e a exatidão  foram
investigadas  em  cinco  níveis  de  concentração.  O  método  apresentou  precisão  intra-corrida  e
reprodutibilidade  com  valores  de  CV  <2,5%.  O  nível  de  recuperação  ficou  entre  101,05+1,39  e
103,55+0,59. O método aplicado pode ser considerado simples, preciso, exato e reprodutível para analise
quantitativa do PRZ a partir de micelas poliméricas.

Palavras chave: praziquantel, micelas poliméricas, solubilidade, PEG

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0864
TÍTULO: SAÚDE FÍSICA DE CUIDADORES IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN:
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CO-AUTOR: CAMILA MARIA MEDEIROS DE ARAÚJO (090.165.334-94)
CO-AUTOR: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (054.941.714-18)

Resumo:

        A tarefa de cuidar de um idoso é uma atividade difícil e dispendiosa para o cuidador. O presente
estudo objetiva avaliar a saúde física de cuidadores idosos do município de Santa Cruz/RN. Neste estudo
do tipo descritivo a saúde física dos cuidadores foi avaliada de duas maneiras: presença de comorbidades
(osteoporose, diabetes, hipertensão, etc) e saúde física percebida (percepção da saúde atual, há um ano e
comparado com outras pessoas da mesma idade). A formulação deste questionário baseou-se no de Allen-
Holmes (2000) e os cuidadores foram selecionados em três unidades básicas de saúde. Foi realizada uma
abordagem descritiva através  do  SPSS 17.0 para analisar  as  variáveis  categóricas  e  contínuas.  Foram
avaliados 21 cuidadores idosos com idade de 70,00 anos (±7,63 anos), do sexo feminino (76,2%), esposo/a
(61,9%),  cuidadores  de  idosos  com  demência  (47,6%).  Com  relação  a  presença  de  comorbidades,
observou-se que 42,9% eram hipertensos,  23,8% apresentavam artrite  ou  reumatismo  e 23,8% tinham
osteoporose. A saúde física percebida foi avaliada de forma geral como regular (47,6%) permanecendo
igual  no  último  ano  (47,6%).  Quando  comparado  a  outras  pessoas  da  mesma  idade  os  cuidadores
avaliaram sua saúde como melhor (52%). Concluímos que o fato da saúde física dos cuidadores ter sido
avaliada como regular pode ser decorrente do maior número de cuidadoras esposas. Cuidar do esposo é
uma atividade socialmente atribuída à mulher e gera menos estresse do que cuidar de outras pessoas

Palavras chave: Cuidadores / Idosos / Saúde

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0871
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PLURIGEL® ATRAVÉS DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO E
AVALIAÇÃO DA ROBUSTEZ DO MÉTODO POR PLANEJAMENTO FATORIAL
ALUNO: RODRIGO PIMENTA CARLOS DE SALES (073.837.954-90)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60)
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64)
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80)

Resumo:

        A  redescoberta  das  potencialidades  de  aplicações  do  índice  de  refração  como  ferramenta  na
determinação  da  pureza  de  fármacos,  desenvolvimento  e  avaliação  de  produtos  farmacêuticos  vem
crescendo nos últimos anos. Por se tratar de uma ferramenta tão difundida no controle de qualidade, neste
trabalho  tentou-se  adequar  a  metodologia  do  índice  de refração  para  o  controle  de  qualidade do  gel
Plurigel®.  Para  tanto  foi  realizado  uma  caracterização  do  efeito  da  temperatura  para  avaliar  o
comportamento térmico. Neste estudo, foi ainda realizado um planejamento fatorial 32 tendo como fatores
operador  e  temperatura.  Os  resultados  da  caracterização  foram  satisfatórios,  pois  nas  temperaturas
analisadas  os  resultados  foram significantemente  semelhantes  para  um P=  0,01.  No  planejamento  foi
observado  que nenhum dos  três  operadores  exerceu  muita influência no  resultado,  diferentemente da
temperatura, que se mostrou muito significante. A partir dos dados obtidos no trabalho vislumbra-se uma
utilização do método do índice de refração no controle de qualidade do gel plurigel®.

Palavras chave: plurigel®, índice de refração, controle de qualidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0880
TÍTULO: USO DA SINVASTATINA NA PREVENÇÃO DA CISTITE HEMORRÁGICA INDUZIDA
POR CICLOFOSFAMIDA.
ALUNO: LARISSA FREITAS DE MACEDO (059.747.494-05)
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (071.177.014-04)
CO-AUTOR: ANNA CAROLINA BATISTA DANTAS (064.222.364-50)
CO-AUTOR: FRANCISCO FABIO DE ARAUJO BATISTA JUNIOR (069.396.124-40)
CO-AUTOR: MARIANA NORONHA CASTRO MENDES (061.436.294-63)

Resumo:

        Resumo  Objetivos:  Observar  os  efeitos  pleiotrópicos  da  sinvastatina  na  prevenção  de  cistite
hemorrágica  induzida  por  ciclofosfamida  (CF)  em  modelo  experimental.  Métodos:  Doze  ratos  Wistar
receberam ciclofosfamida (CF) 200mg/Kg intraperitonial e foram divididos de forma randomizada em dois
grupos: o grupo experimental (CF/SINV), no qual foi administrado sinvastatina 10mg/Kg sob a forma de
microemulsão, por via oral (gavagem), durante 7 dias antes da administração de CF, e o grupo controle
(CF/SAL), no qual foi administrada solução salina 0,9% nas mesmas doses e prazos do outro grupo. A
bexiga  dos  animais  foi  avaliada  macro  e  microscopicamente  e  os  rins  e  ureteres  foram  avaliados
microscopicamente. Foram realizadas dosagens plasmáticas de TNF-α, IL-1 , IL-6. Resultados: O escore
para avaliação macroscópica do dano à bexiga e o escore para avaliação do dano histológico na bexiga e
nos  ureteres  mostraram-se  significativamente  menores  no  grupo  CF/SINV em  comparação  ao  grupo
CF/SAL. A expressão de TNF-α,  IL-1 , IL-6 também foi significativamente menor no grupo CF/SINV
(164,8±22,  44,8±8  e  52,4±13)  em  comparação  ao  grupo  CF/SAL (378,5±66,  122,9±26  e  123,6±18).
Conclusões: O estudo demonstra eficácia da sinvastatina na prevenção de cistite hemorrágica induzida por
ciclofosfamida em ratos Wistar através da diminuição da reação inflamatória e da lesão urotelial.

Palavras chave: Ciclofosfamida, Inibidores de HMG-CoA Redutases, Cistite, Citocinas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0884
TÍTULO: ECOLOGIA TRÓFICA E REPRODUTIVA DE CNEMIDOPHORUS OCELLIFER (SPIX, 1825)
(SQUAMATA: TEIIDAE) NA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ, NORDESTE DO
BRASIL.
ALUNO: HUGO WESCLEY BARROS ALMEIDA (069.499.064-71)
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (108.431.754-00)
CO-AUTOR: LEONARDO BARROS RIBEIRO (045.860.096-24)
CO-AUTOR: RAUL FERNANDES DANTAS DE SALES (073.420.314-45)

Resumo:

        Este  estudo  avaliou  sazonalmente  a  composição  da  dieta  e  a  atividade  reprodutiva  do  lagarto
Cnemidophorus ocellifer na caatinga da Estação Ecológica do Seridó, localizada no município de Serra
Negra do Norte, estado do Rio Grande do Norte. Foram realizadas excursões mensais à área de estudo, no
período de setembro de 2008 a janeiro  de 2009 (estação  seca)  e de fevereiro  a abril de 2009 (estação
chuvosa). Os espécimes foram coletados com o auxílio de carabinas de ar comprimido durante busca ativa,
ao  longo  de  transecções  aleatórias,  no  entorno  da  vegetação.  Foram  capturados  33  lagartos,  sendo
analisados 16 estômagos na estação seca e 17 na chuvosa; dois espécimes na estação seca estavam com
estômagos vazios. Um total de 23 categorias de itens alimentares foram identificados. Na estação seca, os
itens alimentares de maior importância foram os isópteros (19,75%), já na chuvosa foram as larvas de
lepidópteros (46,56%). A atividade reprodutiva das fêmeas concentrou-se no período chuvoso, entre os
meses  de  janeiro  e  abril.  Os  machos  adultos  apresentando  os  maiores  volumes  testiculares  também
ocorreram nesse período. A dieta de C. ocellifer caracterizou-se como predominantemente constituída por
artrópodos, com variação sazonal marcante. A produção de mais de uma ninhada por fêmea na estação
chuvosa caracterizou uma estratégia reprodutiva que favorece o nascimento dos filhotes em um período
com maior disponibilidade de recursos.

Palavras chave: Reprodução, Dieta, Semi-árido, Caatinga.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0887
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ACIDENTADO DE TRÂNSITO TERRESTRE E DE SEUS
FAMILIARES: SEQUELAS INVISÍVEIS
ALUNO: RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA (060.407.584-73)
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (230.393.104-53)
CO-AUTOR: IAPONY RODRIGUES GALVAO (064.311.384-30)
CO-AUTOR: RENATA MELO MAROTO (083.853.934-39)

Resumo:

        Introdução: No Brasil, os Acidentes de Transporte Terrestre ocupam a segunda posição entre mortes
de causas externa e segundo o IPEA , o impacto econômico da violência no trânsito em rodovias foi cerca
de  1,2%  do  PIB do  país.  Entretanto,  o  aspecto  mais  relevante  são  as  perdas  individuais,  sociais  e
econômicas  que  constituem  um alto  preço  para  a  sociedade.  Objetivo  Geral:  Retratar  o  universo  de
acidentados  de  trânsito  terrestre  do  Complexo  Hospitalar  Monsenhor  Walfredo  Gurgel  (Natal/RN).
Metodologia: Caracteriza-se como um estudo exploratório quanti-qualitativo no qual está sendo utilizada
uma amostra aleatória.  A coleta os dados esta sendo através da aplicação  de formulários e entrevistas
semi-estruturadas nas enfermarias do setor de politraumatizados do referido Hospital para reconhecer as
representações sociais, os aspectos sociais, econômicos, culturais, hábitos de vida e perspectivas futuras
com os acidentados e seus familiares. Considerações Parciais: No decorrer da pesquisa se faz presente um
perfil de jovens motociclistas do sexo masculino com faixa etária de 20 a 29 anos, ou seja, a população
economicamente ativa. Portanto, as causas externas são consideradas de grande importância e representam
um problema de saúde pública. Esse fato deve-se não apenas ao alto índice de mortes, como também ao
universo  complexo  de  um  paciente  acidentado  cujas  seqüelas  perpassam  incapacidades  físicas,
comprometendo também a capacidade mental e social.

Palavras chave: Representações Sociais, Acidentados de Trânsito, Sequelas Invisíveis

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0891
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA ALGA MARINHA MARROM LOBOPHORA
VARIEGATA
ALUNO: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL (060.913.664-08)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68)
CO-AUTOR: ADRIANE TRINDADE MEDEIROS LIMA (036.421.724-31)
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA (054.808.974-46)
CO-AUTOR: MONIQUE GABRIELA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES (014.539.994-00)

Resumo:

        Antioxidantes são substâncias de origem protéica e não-protéica que previnem ou retardam danos
celulares causados por radicais livres através da inibição de sua síntese ou da sua eliminação. Com base
nessas  informações  o  presente  estudo  foi  feito  através  da  análise  de  atividades  antioxidantes  de
peroxidação lipídica e capacidade antioxidante total de um grupo de polissacarídeos da alga Lobophora
variegata. Esta é um organismo aquático e fotossintetizante e apresenta polissacarídeos sulfatados formados
por diferentes tipos monossacarídeos como: xilose, fucose, galactose e manose. Os resultados obtidos a
partir da fração de polissacarídeos precipitadas com 0,8 volumes de acetona que o polímero tem migração
eletroforética entre os padrões condroitim e o dermatam sulfatos. A atividade antioxidante total de F0,8 v
mostrou  uma maior  varredura a 5 mg/mL (equivalente a 4,2 µg de ácido  ascórbico).  Já no  ensaio  de
peroxidação  lipídica  os  polissacarídeos  apresentaram  pequeno  poder  oxidante  (6,  9%)  na  menor
concentração (0,3 mg/mL). Os resultados nos levam a concluir que o polímero estudado apresenta baixa
atividade diferente de outros polissacarídeos que possuem uma alta atividade antioxidante.

Palavras chave: atividade antioxidante, polissacarídeos, fucanas, Lobophora variegata.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0895
TÍTULO: LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE PESQUISAS EM
ZOOTERAPIA NO BRASIL
ALUNO: TALITA YOHANA FREITAS TEIXEIRA (062.460.134-06)
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34)
CO-AUTOR: DENISE DE FREITAS TORRES (052.363.274-66)
CO-AUTOR: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (000.692.504-99)

Resumo:

        Produtos de origem animal constituem parte do inventário de substâncias medicinais usadas em várias
culturas. A cura de doenças humanas usando terapêuticos baseados em medicamentos obtidos de animais é
conhecida como zooterapia.  Embora o  uso  de animais  para tratamento  de doenças humanas seja uma
prática amplamente disseminada e com implicações ambientais, apenas recentemente estudos sobre este
tema surgiram no  Brasil.  Apesar  da importância,  estudos sobre os usos terapêuticos de animais foram
negligenciados,  quando  comparados  com  as  plantas.  O  objetivo  principal  deste  estudo  foi  mapear  a
situação atual das pesquisas em zooterapia no Brasil, de forma a direcionar os esforços amostrais futuros.
Para o levantamento dos dados foram utilizados 27 artigos publicados entre 1996 e 2009. Os dados, em
forma de tabela, foram lançados no software Arc GiS 9.1, e a partir deles foi gerado um mapa do Brasil
com a distribuição das pesquisas já realizadas no país. A partir dos resultados foi possível observar que
atualmente os trabalhos em zooterapia têm se concentrado nas regiões Norte (22%) e Nordeste (78%) do
Brasil,  demonstrando  a  carência  de  estudos  nas  regiões,  Centro-oeste,  Sul  e  Sudeste,  regiões  estas,
amplamente marcadas por comunidades tradicionais. Muitos trabalhos em zooterapia têm demonstrado que
espécies  ameaçadas  de  extinção  também  são  utilizadas  na  medicina  tradicional,  o  que  evidencia  a
importância de se considerar a zooterapia dentro de uma perspectiva conservacionista.

Palavras chave: uso da fauna, conservação, mapeamento, medicina tradicional

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0896
TÍTULO: EFEITO DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA ALGA VERMELHA AMANSIA
MULTIFIDA NA HOMEOSTASIA
ALUNO: KAHENA DE QUEVEDO FLORENTIN (048.511.234-50)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68)
CO-AUTOR: ALMINO AFONSO DE OLIVEIRA PAIVA (011.848.244-01)
CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA DORE (033.838.604-18)
CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA (054.808.974-46)

Resumo:

        Estudos  têm  demonstrado  que  os  polissacarídeos  sulfatados  de  algas  vermelhas  são  compostos
bioativos  que  apresentam  várias  atividades  farmacológicas,  tais  como:  anticoagulante,  antibacteriana,
antiviral e inflamatória. Existem dois tipos de polissacarídeos de algas vermelhas, um chamado de agár e
outro de carragenana. Estes, são mucilagens que contém várias proporções de D- e L-galactose, 3,6-anidro-
D-galactose e éster. Neste trabalho, temos como objetivo caracterizar quimicamente e farmacologicamente
as  frações  polissacarídicas  F1,  F2,  F3 e  FT  da  alga  vermelha  Amansia  multifida.  Assim,  para  a  sua
caracterização  química foram feitos dosagens de proteínas,  açucares totais e sulfato.  Cromatografia em
papel com solvente butanol-piridina e água demonstrou maiores proporções de galactose com vestígios de
xilose  e  ácido  glicurônico.  O  perfil  eletroforético  mostrou  uma  polidispersão  em  todas  as  frações,
evidenciando  a  presença  várias  populações  polissacarídicas.  A  atividade  anticoagulante  foi  realizada
através do tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e do tempo de protrombina (TP). Os resultados
obtidos mostram que para o aPTT somente as frações F3 (150 µg/mL) e FT (200 µg/mL), apresentando
tempo de 240 s. Com relação ao teste de TP não houve nenhuma atividade significativa das quatro frações
analisadas. A partir dos resultados obtidos podemos concluir que estes polissacarídeos tem propriedades
anticoagulante agindo na via intrínseca da cascata de coagulação sanguínea.

Palavras chave: Amansia multifida, polissacarídeos sulfatados, anticoagulante

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0897
TÍTULO: ESTUDO DE ALGUMAS GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS TROPICAIS DA MESORREGIÃO
LESTE POTIGUAR.
ALUNO: PEDRO ETELVINO DE GOES NETO (065.468.854-09)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: PATRICIO PINHEIRO DE ARAUJO (075.786.964-59)

Resumo:

        Objetivou-se  a  determinação  da  relação  folha/caule  e  matéria  seca,  de  diferentes  espécies  de
gramíneas  forrageiras  tropicais,  cultivadas  no  estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  Todas  as  espécies
forrageiras foram coletadas  na mesorregião  Leste Potiguar  e transportadas  ao  Laboratório  de Nutrição
Animal da UFRN, a metodologia para determinar a matéria seca (MS), foi utilizada três amostras de 100g
de matéria verde, que foi levado ao forno micro-ondas, até estabilizar o peso. Na relação folha/caule (F/C),
utilizou-se  três  amostras  sendo  separadas  manualmente  as  folhas  dos  caules,  colocando-as  em  sacos
separados, levados para a estufa a 55° C, sendo feito a primeira pesagem após cinco dias e continuando a
pesagem até estabilizar o peso. As espécies forrageiras estudadas com as respectivas determinações foram:
Capim-elefante ( Pennisetum purpureum) cv. Mott: MS = 24,30% e F/C = 0,65; cv. Roxo de Botucatu: MS
= 26,00% e F/C = 0,60; Capim tifton 85 (Cynodon dactylon): MS = 27,60% e F/C = 1,17; Capim-setária
(Setaria  tenax  (Rich)  Desv.:  MS  =  27,00%  e  F/C  =  0,90; Capim  braquiária  decumbens  (Brachiaria
decumbens stapf.): MS = 32,30% e F/C = 0,84. Verificamos que todos os resultados estão de acordo com a
literatura. Com a determinação da MS é possível ter noção da quantidade de nutrientes que a gramínea
disponibiliza para o animal e a relação F/C está relacionada com a qualidade da gramínea forrageira, já que
se a relação for maior ou igual a um é considerada de boa qualidade.

Palavras chave: Relação folha/caule, matéria seca, gramíneas forrageiras tropicais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0903
TÍTULO: TESTE DE PUREZA E GERMINAÇÃO DO PANICUM MAXIMUM (CV.MASSAI)
ALUNO: GILMARA BARROS LACET (052.081.964-09)
ORIENTADOR: LIZ CAROLINA DA SILVA LAGOS CORTES ASSIS (025.448.374-70)
CO-AUTOR: EMANUELA PAULA MELO (001.712.253-84)
CO-AUTOR: RENATA MARIA ALVES COUTINHO (056.093.004-60)

Resumo:

        Panicum maximum cv.Massai é uma espécie pertencente a família Graminea. É uma cultivar perene,
que cresce em forma de touceiras, com altura média de 1 m. É uma planta composta por grande número de
perfilhos finos e predominantes eretos. Apresenta melhor adaptação aos solos de média a alta fertilidade. É
uma ótima alternativa para diversificação de pastagens tropicais, pois apresenta melhor cobertura de solo,
maior tolerância em áreas com grande concentração de alumínio e, por ter maior resistência à cigarrinha-
das-pastagens. Este trabalho teve como objetivo realizar o teste de pureza e germinação para analisar a
qualidade das sementes da cv. Massai. O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal da
UFRN, no mês de Maio de 2009. Baseando-se na tabela de peso médio  para análise de pureza, foram
utilizados 4 g do cv. Massai, em que o percentual final de pureza resultou em 25%; valor muito abaixo ao
encontrado  em outras  pesquisas,  onde a média de pureza foi de 60%.  No  teste de germinação  foram
realizadas  três  repetições,  50 cada uma,  dando  um total de 150 sementes  utilizadas.  A observação  da
germinação foi feita no 2º, 6º e 9º dia após a colocação das sementes em algodão levemente umedecido
com água. A porcentagem de sementes germinadas foi de 46%, satisfazendo as expectativas, sabendo-se
que na literatura, o mínimo encontrado é de 40 % de germinação.

Palavras chave: Pastagens, Resistência, Semente

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0904
TÍTULO: USO DE PLANTAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS: MEDICINA
POPULAR NA APA BONFIM/GUARAÍRAS, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
ALUNO: ALAN FILIPE DE SOUZA OLIVEIRA (088.794.054-46)
ORIENTADOR: ALEXANDRE VASCONCELLOS (964.256.014-34)
CO-AUTOR: DENISE DE FREITAS TORRES (052.363.274-66)
CO-AUTOR: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (000.692.504-99)

Resumo:

        O  uso  de plantas  na medicina popular  vem sendo  explorado  em muitas  pesquisas,  inclusive em
pesquisas  realizadas  em  unidades  de  conservação.  Alguns  trabalhos  têm  demonstrado  que  o  uso  de
espécies vegetais e animais para o tratamento de doenças respiratórias estão entre as práticas mais comuns.
Diante  disso,  o  presente  estudo  objetivou  inventariar  as  espécies  de plantas  usadas  no  tratamento  de
doenças do sistema respiratório por comunidades locais da APA Bonfim/Guaraíras. Para o levantamento
dos dados foram utilizados questionários semi-estruturados aplicados a 35 pessoas residentes na APA. Os
questionários continham questões sobre: nome popular  das plantas,  parte da planta utilizada e doenças
tratadas. Os resultados mostraram que um total de 25 espécies de plantas são utilizadas. Dentre as doenças
tratadas estão: gripe, resfriado, tosse, dor de garganta e asma. As partes das plantas mais utilizadas são: raiz,
casca da árvore e as folhas. O uso de recursos naturais no tratamento de enfermidades demonstra ser uma
alternativa viável quando o preço de remédios farmacêuticos não condiz com a realidade sócio-econômica
da população. Entretanto, o uso específico de algumas espécies, sem que existam informações sobre seu
status de conservação na área,  pode implicar em danos potenciais às mesmas. Neste contexto, torna-se
fundamental a realização de projetos de manejo das espécies utilizadas visando à manutenção tanto  da
biodiversidade como do conhecimento cultural.

Palavras chave: uso da flora, plantas medicinais, unidades de conservação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0905
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS EM
ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA
ALUNO: ARTHUR ARAUJO DA SILVA DANTAS (051.351.704-99)
ORIENTADOR: MARIA CLEIDE RIBEIRO DANTAS DE CARVALHO (139.084.644-04)
CO-AUTOR: ANA KAROLINE MEDEIROS DA NOBREGA (068.871.594-06)
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40)
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28)

Resumo:

        A disseminação de informações de caráter educativo abarcadas pela vigilância sanitária é importante
para despertar  a população  para conceitos,  orientações e comportamentos  que virão  contribuir  para a
prevenção  de  agravos  e  riscos  à  saúde.  Deste  modo,  realizou-se  um  estudo  em  uma  escola  pública
participante do  Projeto  EDUCANVISA,  onde foram aplicados  101 questionários  avaliando  o  nível  de
conhecimento  de estudantes  do  ensino  fundamental I,  II  e  médio  sobre medicamentos.  Os  resultados
demonstraram que 62,6% dos alunos usam medicamento sem orientação de profissional de saúde; 23,8%
utilizam  algum  tipo  de  medicamento  sem  o  conhecimento  dos  pais;  76,2%  não  acreditam  que  as
propagandas  têm informações  suficientes; 87% sabem que existem medicamentos  que não  podem ser
usados por crianças; 51% já viram nas propagandas a advertência “O MEDICAMENTO NÃO DEVE SER
USADO  POR  CRIANÇAS”; 17%  já  solicitaram  aos  pais  para  comprar  medicamento  anunciado  em
propaganda; 90,1% observam a validade nos alimentos e medicamentos adquiridos; 86,1% sabem que o
farmacêutico é o profissional que deve orientar como os medicamentos devem ser utilizados. Os resultados
desta avaliação serão utilizados na elaboração de materiais educativos que subsidiem o uso adequado dos
medicamentos.

Palavras chave: EDUCANVISA, Medicamento, Conhecimento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0911
TÍTULO: EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DOS VÍRUS DENGUE SOROTIPO 2 NO BRASIL
ALUNO: CAIO CESAR DE MELO FREIRE (055.131.684-56)
ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO (010.164.764-69)
CO-AUTOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15)

Resumo:

        A dengue é  uma doença infecciosa aguda causada por  um vírus  de genoma RNA,  do  qual são
reconhecidos quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), transmitidos pelo Aedes aegypti
seu principal vetor. No Brasil, já foram notificados mais de 5 milhões de casos da forma clássica e cerca de
6.500 casos  da  forma hemorrágica,  resultantes  de  epidemias  de  DENV-1,  DENV-2 e  DENV-3.  Neste
trabalho,  propõe-se estudar  a epidemiologia molecular  dos  DENV-2 com vistas  a  estabelecer  relações
filogenéticas entre os vírus circulantes no Brasil e isolados de outros países. O presente estudo encontra-se
em  fase  de  construção  do  banco  de  sequências  do  gene  do  envelope  (E)  viral,  região  considerada
informativa para estudos de filogenia (Infect Genet Evol. 2009; 9(4):716-25). Foram coletadas do GenBank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) todas as seqüências completas do gene do envelope (E) dos DENV-2 (1485
pb).  As  seqüências  coletadas  tiveram  ano  de  isolamento  e  país  de  origem.  Seqüências  previamente
identificadas  como  recombinantes  (Proc Natl Acad  Sci U S  A 96.  1999; 7352-7357)  foram excluídas,
utilizando os mesmos critérios descritos por Twiddy et al. (Mol Biol Evol. 2003; 20:122-9). Os resultados
iniciais  mostraram  que  os  DENV-2  isolados  no  Brasil  pertencem  ao  genótipo  Americano/Asiático,
corroborando com outros estudos descritos na literatura. Com base nestes estudos, esperamos contribuir
para a compreensão da origem e dispersão desses vírus na natureza.

Palavras chave: Epidemiologia molecular, Dengue

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0915
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM FIMOSE SUBMETIDOS À
POSTECTOMIA DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE PÊNIS NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES E NO HOSPITAL NAVAL DE NATAL EM 2009
ALUNO: RODOLFO ALVES DA SILVA (056.576.044-07)
ORIENTADOR: JOSE HIPOLITO DANTAS JUNIOR (779.270.954-04)
CO-AUTOR: BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO (058.488.274-27)
CO-AUTOR: RODRIGO GARCIA OLIVEIRA (012.690.594-08)
CO-AUTOR: VINICIUS NUNES DE PAIVA SARAIVA (060.565.294-52)

Resumo:

        O câncer de pênis representa no Brasil dois por cento de todos os casos de câncer no homem, sendo
mais freqüente nas regiões Norte e Nordeste do que nas regiões Sul e Sudeste. Dentre os principais fatores
de risco destacam-se fimose, tabagismo e infecção por HPV . Objetivos: avaliar o perfil epidemiológico de
pacientes  com fimose  quanto  aos  seguintes  parâmetros:  idade,  cor,  estado  civil,  orientação  e  hábitos
sexuais, tabagismo, presença de doenças sexualmente transmissíveis e pré-neoplásicas. Metodologia: foi
realizado um estudo observacional transversal mediante a aplicação de um questionário pré-estruturado em
uma amostra de 39 pacientes com diagnóstico clínico de fimose, os quais foram submetidos à postectomia
durante campanha de prevenção ao câncer de pênis no HUOL e no Hospital Naval de Natal em 2009.
Resultados: Dos 39 pacientes operados, 40,3% tinham entre 11 e 30 anos de idade; 54% da cor branca; 49%
solteiros; 95% eram heterossexuais; 59% mantinham relação sexual apenas com um (a) parceira (o); 46%
tiveram menos de cinco parceiros ao longo da vida sexual; 39% tiveram relações sexuais com prostitutas;
16% tiveram gonorréia, 5% uretrite e 5% outra DST; 54% tinham história de tabagismo; 33% apresentaram
lesões penianas pré-neoplásicas, dos quais 15% balanite xerótica obliterante, 15% balanopostite crônica e
3% eritroplasia  de  Queyrat.Conclusão:  O  perfil  epidemiológico  do  homem potiguar  pode  auxiliar  no
planejamento de política pública de combate ao Câncer de Pênis.

Palavras chave: Câncer de pênis; fimose; postectomia.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0916
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE BACTÉRIAS PATOGÊNICAS EM UM AÇUDE DE UMA REGIÃO
SEMI-ÁRIDA.
ALUNO: MARIA LUISA QUININO DE MEDEIROS (052.892.994-16)
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (512.749.574-00)
CO-AUTOR: CIRLEIDE MARQUES DANTAS (026.761.554-07)
CO-AUTOR: MARIANA LEITE DA SILVEIRA (022.532.841-06)
CO-AUTOR: VIVIANE SILVA FÉLIX NASCIMENTO (049.170.104-70)

Resumo:

        Este  trabalho  foi  desenvolvido  em  um  açude  de  região  Semi-Árida  (Parelhas/RN)  e  tem  como
objetivo geral verificar a ocorrência de bactérias patogênicas naquele ambiente. As coletas foram realizadas
em períodos  seco  e chuvoso  e as  amostras  foram processadas até 3 horas  depois  de cada coleta,  no
Laboratório  de  Microbiologia  aquática  –  LAMAq  da  UFRN.  Os  meios  utilizados  para  crescimento
bacteriano foram o caldo nutriente e o Agar nutriente. Após crescimento bacteriano, as amostras foram
ressemeadas em placas contendo os meios sólidos Agar EMB, Agar SS, Agar, MacConkey, Agar TCBS e
Agar  nutriente,  e  colocadas  em  estufa  à  35ºC  por  24-48h.  Depois  do  período  de  incubação,  foram
selecionadas colônias para novo reisolamento, as quais foram armazenadas em Agar nutriente inclinado
para posterior identificação. Foram obtidos 40 isolados, constituídos de bactérias gram negativas, oxidase-
positivas e não-fermentadoras devido à ausência de fermentação da lactose em Agar MacConkey. Entre os
isolados,  07 bactérias  apresentaram  características  do  gênero  Pseudomonas,  além  de  apresentarem os
aspectos citados acima e produzirem pioverdina e odor de fruta.  Também foi encontrada uma bactéria
sugestiva de pertencer ao gênero Vibrio. Estes dados revelam a ocorrência de bactérias não fermentadoras
potencialmente causadoras de doenças no açude estudado, o que será confirmado em estudos posteriores.

Palavras chave: bactérias patogênicas, açude, não-fermentadoras, pseudomonas

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0918
TÍTULO: DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO AGONÍSTICO ENTRE INDIVÍDUOS DE
DINOPONERA QUADRICEPS EM LABORATÓRIO.
ALUNO: INGRID ARAUJO DE MEDEIROS (068.350.224-77)
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (315.687.694-15)
CO-AUTOR: ISABELLI DE CARVALHO MORENO (053.462.984-95)

Resumo:

        O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar os comportamentos durante a interação
agonística induzida em laboratório. Foram coletadas duas colônias e levadas ao laboratório, sendo estas
transferidas  para  ninhos  artificiais  acoplados  a  uma  área  de  forrageamento.  As  observações  foram
realizadas em junho de 2009, onde registrou um total de 30 confrontos. Esse comportamento foi induzido
pela retirada de uma formiga de sua colônia e colocada em outra, chamada de intrusa a formiga que saiu e
residente a que permaneceu.  O  método  de observação  utilizado  foi focal instantâneo,  com janelas  de
quinze minutos,  com registro  a cada um minuto.  O comportamento  agonístico  dessa espécie pode ser
descrita através de vários eventos, sendo estes: apreensão que consiste na imobilização de sua oponente
(N= 723); boxe antenal caracterizado por repetidas batidas das antenas na cabeça da adversária (N= 471);
corpo elevado descrito quando o primeiro par de pernas não está no substrato (N= 264); exposição do
abdômen ocorre quando uma das formigas encurva o abdômen para frente em direção à oponente (N= 4);
luta inclui uma agressão prolongada, em que ambas ficam atracadas, esfregam o abdômen principalmente
na cabeça uma da outra,  mordem cabeça,  abdômen,  tórax ou  pernas  (N=189); fuga quando  uma das
oponentes foge (N=2) e perseguição ocorre quando uma das adversárias persegue a oponente em fuga
(N=1). Dentre os comportamentos agonísticos observados o de maior freqüência foi apreensão.

Palavras chave: Formiga, comportamento agonístico, América do sul, laboratório

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0920
TÍTULO: ESTUDO DA ZOOFILIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À POSTECTOMIA POR FIMOSE
DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PÊNIS NO HO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES E NO HOSPITAL NAVAL DE NATAL EM 2009
ALUNO: BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO (058.488.274-27)
ORIENTADOR: PAULO JOSE DE MEDEIROS (567.448.204-78)
CO-AUTOR: RODOLFO ALVES DA SILVA (056.576.044-07)
CO-AUTOR: RODRIGO GARCIA OLIVEIRA (012.690.594-08)
CO-AUTOR: VINICIUS NUNES DE PAIVA SARAIVA (060.565.294-52)

Resumo:

        O zoofilia trata-se de uma parafilia, caracterizada por atração ou envolvimento sexual de humanos
com animais de outras espécies. No Brasil, representa cerca de 1% de todas as parafilias. O câncer de pênis
representa no Brasil cerca de 2% de todos os casos de câncer no homem estando inteiramente relacionado
a  hábitos  higiênicos  precários  e,  com isso,  a  baixas  condições  socioeconômicas  e  um baixo  grau  de
instrução educacional, o que dá a tais pacientes um perfil de maior adesão à prática da zoofilia. Objetivo:
Estabelecer uma análise dos pacientes que apresentaram hábitos zoofílicos dentre aqueles submetidos à
circuncisão por fimose durante campanha de prevenção ao câncer de pênis no HUOL e no Hospital Naval
de Natal  em 2009.  Metodologia:  Foi realizado  um estudo  individualizado,  observacional e  transversal
mediante a aplicação de um questionário pré-estruturado a uma amostra de 39 pacientes com diagnóstico
clínico  de  fimose  submetidos  à  circuncisão  durante  camapanha  de  prevenção  de  câncer  de  pênis.
Resultados: Dos 39 pacientes entrevistados, 21% tiveram hábitos zoofílicos; sendo que o jegue/jumento foi
o animal em questão em 62,5% dos casos; 50% referiram um tempo de exposição de 1 a 5 anos; 37%
relataram uma frequência de relações de 2 vezes por semana durante o tempo de exposição; e apenas 37%
mantinham fidelidade ao sempre ao mesmo animal.Conclusão: A zoofilia é um hábito cultural que pode
estar relacionado na gênese do Câncer de Pênis, necessitando de mais estudos futuros.

Palavras chave: Zoofilia; câncer de pênis; baixo grau de instrução

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0921
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA DE ASPECTOS OSMORREGULADORES DE
ABACAXIZEIRO GOLD EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NACL
ALUNO: YURI LIMA MELO (065.163.834-80)
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (391.982.004-53)
CO-AUTOR: CIBELLEY VANUCIA SANTANA DANTAS (056.560.124-50)
CO-AUTOR: ISABELE ARAGÃO GOMES (062.396.494-57)
CO-AUTOR: JOSEMIR MOURA MAIA (786.865.473-20)

Resumo:

        O acúmulo de sais solúveis no solo tem limitado a produção agrícola em regiões áridas e semi-áridas
do  RN.  Objetivando  avaliar  as  respostas  fisiológicas  do  abacaxizeiro  em condições  de estresse salino
através  de  indicadores  de  ajustamento  osmótico  e  potencial  hídrico,  plântulas  de  abacaxizeiro  foram
cultivadas em solução Hoagland na ausência (controle) e em presença de diferentes concentrações de NaCl
(50; 100 e 150mM) durante 10 dias.  Após este período foi determinado a taxa de crescimento (TC),  o
conteúdo relativo de água (C.R.A.), percentual de umidade (%U), a ocorrência de danos de membrana
(DM), as concentrações de prolina (PRO),  aminoácidos livres totais (AALT) e açúcares solúveis totais
(AST), em folhas e raízes. Ao avaliar o estado hídrico percebe-se, na folha, uma redução no C.R.A com o
aumento da concentração de sal,  o  que não aconteceu às raízes.  A umidade permaneceu inalterada em
ambas as partes da plântula. O DM foi diretamente proporcional ao aumento das concentrações de NaCl
tanto  nas  folhas  como  nas  raízes.  A concentração  de AST,  nas  folhas,  diminuiu  com o  aumento  da
concentração de sal e a de AALT aumentou em presença de 100 e 150mM, não observadas nas raizes. Nas
folhas os níveis de PRO não foram afetados pela exposição ao sal e nas raízes os níveis foram baixos.
Conclui-se  então  que  os  AST  não  estão  envolvidos  no  ajustamento  osmótico  e  que  o  aumento  na
concentração de AALT nos tratamentos com sal não se deve a concentração de PRO nas folhas.

Palavras chave: Ananas comosus, osmorreguladores, salinidade
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TÍTULO: ACHADOS DE CÂNCER DE PÊNIS EM CIRCUNCISÕES OCORRIDAS DURANTE
CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂCNER DE PÊNIS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE
LOPES E NO HOSPITAL NAVAL DE NATAL EM 2009
ALUNO: VINICIUS NUNES DE PAIVA SARAIVA (060.565.294-52)
ORIENTADOR: CARLOS ANDRE NUNES JATOBA (675.670.454-00)
CO-AUTOR: BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO (058.488.274-27)
CO-AUTOR: RODOLFO ALVES DA SILVA (056.576.044-07)
CO-AUTOR: RODRIGO GARCIA OLIVEIRA (012.690.594-08)

Resumo:

        Introdução: Circuncisão refere-se ao procedimento cirúrgico em que se remove o prepúcio, e está
associada a um grande número  de benefícios incluindo diminuição  da taxa ITU,  câncer,  inflamação  e
dermatose de pênis, além de menor risco de transmissão de DST”s. Estima-se que o risco de câncer de
pênis aumenta de três a seis vezes em homens não-circuncisados. No entanto, muitos dos benefícios desse
procedimento perdem-se quando não é realizado durante a infância. Objetivos: avaliar a incidência de CA
de pênis em circuncisados durante campanha de prevenção ao câncer de pênis no HUOL e no Hospital
Naval de Natal em 2009. Metodologia: foi realizada a análise anátamo-patológica do material colhido a
partir do prepúcio removido durante as circuncisões de 35 pacientes com diagnóstico clínico de fimose, os
quais foram submetidos à postectomia durante campanha de prevenção ao câncer de pênis no HUOL e no
Hospital Naval de Natal em 2009. Resultados: Dos 35 espécimes analisados, constatou-se a presença de 1
caso de neoplasia maligna peniana. Conclusão: A circuncisão pode detectar lesões neoplásicas do pênis e
ser utilizada como uma medida preventiva a esta doença quando houver indicação para tal.

Palavras chave: Câncer de pênis, fimose, circuncisão.
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Resumo:

        Introdução:A prevalência  mundial  de  sobrepeso  e  obesidade  vem  aumentando  rapidamente  nas
últimas décadas,caracterizando-se assim,como uma epidemia mundial.A gênese da obesidade pode estar
relacionada  a  fatores  genéticos,fisiológicos  e  metabólicos,contudo,os  que  mais  se  relacionam  com  o
progressivo aumento do número de indivíduos obesos são as mudanças no estilo de vida e dos hábitos
alimentares.O excesso de peso em crianças e adolescentes é motivo de preocupação,uma vez que aumenta
os riscos de sua persistência na idade adulta e de doenças a ele relacionadas,como dislipidemia,doenças
cardiovasculares e intolerância à glicose.Métodos:Em duas visitas à Escola Municipal Josefa Botelho foi
aferido  o  peso  dos  alunos  do  5º  e  6º  ano  com  uma  balança  digital  e  medida  a  altura  com  uma
estradiômetro.Esse  procedimento  englobou  116 alunos  de  ambos  os  sexos.Em um segundo  momento
analisou-se os dados tendo como referencial o Percentil 95 do IMC para idade e sexo.Resultados:Dos 116
alunos,9 estão com sobrepeso (percentil entre 85 e 95),correspondendo a 7,76%,9 estão obesos (percentil >
95),ou seja,7,76%,5 estão abaixo do peso (percentil abaixo de 5),representando 4,31% e 93 estão com peso
normal (percentil entre 5 e 85),ou seja,80,2% dos casos.Conclusão:É essencial a implantação de medidas
que promovam modificação dos hábitos alimentares e estímulo à atividade física,no sentido de combater e
prevenir esses distúrbios nutricionais em crianças e adolescentes e dessa suas conseqüências futuras.

Palavras chave: Crianças e adolescentes, obesidade, hábitos alimentares
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE CDNA DO ESCORPIÃO TITYUS STIGMURUS
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Resumo:

        Acidentes  por  escorpiões  são  considerados  de  importância  médico-sanitária,  devido  à  grande
incidência de acidentes e da potencialidade do veneno que, em algumas espécies, pode determinar quadros
clínicos graves, às vezes fatais, principalmente em crianças. Os escorpiões de interesse médico no Brasil
estão agrupados no gênero Tityus e, dentre eles, destacam-se as espécies T. serrulatus, T. bahiensis e T.
stigmurus. O objetivo deste estudo é obtenção de uma biblioteca de cDNA gerada a partir da glândula de
veneno  do  escorpião  T.  stigmurus  (espécie  predominante  no  Nordeste  brasileiro),  para  análise,
classificação,  identificação  do  repertório  de  transcritos  e  obtenção  de  proteínas  recombinantes.
Inicialmente,  foram obtidos  três  escorpiões  T.  stigmurus,  cujas  glândulas  de  veneno  foram extraídas,
congeladas  e  estocadas.  Em  seguida  utilizadas  duas  glândulas  para  extração  do  RNA total,  que  foi
purificado para obtenção do RNAm, do qual foram geradas as fitas de cDNA. Em seqüência será obtida a
biblioteca de cDNA, cujos clones serão seqüenciados e analisados por Bioinformática na rede, através do
software “Blastclient” com os algoritmos BLASTX e BLASTN. Esse trabalho apresenta uma perspectiva
inédita  para  a  espécie  T.  stigmurus,  onde pela  primeira vez poderá ser  estabelecido  o  repertório  dos
transcritos do tecido  especializado na produção de toxinas e as proteínas com potencial farmacológico
poderão ser expressas para caracterização molecular e investigação da atividade farmacológica.
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CO-AUTOR: LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA (054.808.974-46)
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29)

Resumo:

        Há milhares de anos, a humanidade vem utilizando os recursos da flora no tratamento de diversas
patologias.  Entre  as  plantas  medicinais  usadas  pela  população  podemos  citar  o  Plectranthus  barbatus,
conhecida popularmente como boldo  brasileiro  ou  falso  boldo.  No  Brasil,  o  falso  boldo  é largamente
utilizado  no  tratamento  de  distúrbios  hepáticos  e  estomacais.  Hoje  em  dia,  o  dano  ao  fígado  está
relacionado com a geração de radicais livres,  que danificam a membrana mitocondrial dos hepatócitos
levando-os  a  morte.  Dessa  forma,  o  objetivo  principal  desse  trabalho  foi  determinar  a  atividade
antioxidante do extrato obtido da planta P. barbatus. As folhas foram submetidas a uma extração descrita
aquosa, seguida de uma precipitação etanólica. A inibição dos radicais superóxidos foi determinada através
da  oxidação  do  Nitroblue  Tetrazolium.  A inibição  dos  radicais  hidroxilas  foi  determinada  através  da
oxidação do FeCl3. A determinação da capacidade antioxidante total foi determinada através da oxidação
do  molibdato  de  amônio.  No  ensaio  de  inibição  de  radicais  superóxidos,  o  extrato  apresentou  IC50
(Concentração Inibitória de 50%) de 19,39 mg/mL. Já no ensaio de inibição de radicais hidroxilas, o extrato
apresentou IC50 de 0,615 mg/mL. A capacidade antioxidante total do extrato (10 mg/mL) foi de 49,70 ug
AA (Equivalentes ug de ácido ascórbico). Dessa forma, podemos concluir que o extrato dessa planta tem
alta ação antioxidante.

Palavras chave: Plectranthus barbatus, Atividade Antioxidante, Plantas Medicinais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0935
TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO MATO GRANDE: UMA NOVA
PERSPECTIVA DA SAÚDE A PARTIR DO TRABALHO CO-PARTICIPATIVO ENTRE DISCENTES E
OS INTEGRANTES DO ASSENTAMENTO DE PAULO FREIRE-RN
ALUNO: LUILIA SUELLY CRUZ MENEZES (055.032.354-60)
ORIENTADOR: LORE FORTES (185.001.889-87)
CO-AUTOR: AMANDA JÉSSICA GOMES DE SOUZA (065.839.344-85)
CO-AUTOR: GISELI BEZERRA DE OLIVEIRA (012.341.694-95)
CO-AUTOR: SABRINA VIANA ALMINTAS (054.414.854-18)

Resumo:

        O processo educativo é inerente ao homem construído historicamente e onde “ensinar inexiste sem o
aprender e vice-versa”. O Sistema Único de Saúde (SUS) funciona com uma gestão co-participativa, na
qual todos os sujeitos são fundamentais para o funcionamento do mesmo, pois além de utilizarem-se do
serviço,  atuam  como  fiscalizadores  e  determinadores  de  como  ele  deve  funcionar.  Nesse  sentido,  é
necessário  um trabalho  educativo  baseado  na  perspectiva  da  participação  social,  construindo  com os
sujeitos a consciência da necessidade de atuarem no controle social. Para isso, fazem-se necessárias ações
educativas que trabalhem de forma “dialógica, emancipatória, participativa, criativa e que contribua para a
autonomia” dos usuários. OBJETIVOS: Relatar a experiência de extensão universitária em parceria com os
assentados do Assentamento Paulo Freire III, no município de Pureza/RN. METODOLOGIA: Através das
ações realizadas no assentamento como atividades dialógicas, lúdicas e oficinas com a população adulta e
infantil, trabalham-se temáticas relativas à saúde, com intuito de questionar, refletir e reformular o conceito
de saúde. CONCLUSÃO: No contato com os assentados, tem-se uma experiência de como é falar de saúde
com  a  população,  suas  dúvidas  e  questionamentos.  A formação  superior  atual  pretende  incutir  nos
estudantes e transmitir aos mesmos uma abordagem diferenciada no serviço de saúde, e extensões como
esta permitem que aproxime-se a teoria da sala de aula à prática.

Palavras chave: Relato de Experiência; Educação Popular; assentamento; SUS.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0936
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SÍNDROME METABÓLICA NOS PACIENTES TRANSPLANTADOS
RENAIS ACOMPANHADOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: JULIO CESAR ANDRIOTTI BORGES (058.897.614-80)
ORIENTADOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA (024.070.014-78)
CO-AUTOR: LEONARDO FERREIRA CAMILO (061.333.664-00)
CO-AUTOR: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48)
CO-AUTOR: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71)

Resumo:

        Introdução:  Diversas  co-morbidades,  como  obesidade,  dislipidemia,  hipertensão  arterial  sistêmica
(HAS), diabetes mellitus (DM), em conjunto denominadas de síndrome metabólica , têm sido identificadas
como fatores de risco para nefropatia crônica do enxerto e, o seu reconhecimento e tratamento torna-se
importante  para  a  melhora  da  sobrevida  do  transplantado  renal.  Objetivo:  Avaliar  a  prevalência  de
anormalidades  metabólicas  no  período  após  o  transplante  renal(Tx-renal),  bem  como  caracterizar  os
principais  fatores  de  risco  associados  ao  DMPT.  Métodos:  Realizado  um  estudo  retrospectivo  dos
prontuários de 170 transplantados renais acompanhados no ambulatório de TX-renal do HUOL. Foram
considerados  diabéticos  os  pacientes  que  apresentassem  glicemia  jejum  ≥  126mg/dl  ou  glicemia
pós-prandial ≥ 200mg/dl em 2 dosagens e, dislipidêmicos, quando os níveis de colesterol total fossem ≥
200mg/dl e/ou triglicérides ≥ 150mg/dl, também em 2 dosagens. Resultados: A idade média dos receptores
foi  31  anos.  A prevalência  de  anormalidades  metabólicas  foi:  HAS  83,7%,  dislipidemia  44,4%,  DM
pré-transplante  9,9%,  DM  pós-transplante  (DMPT)  17,2%.  Quanto  ao  DMPT,  o  tempo  médio  de
diagnóstico  após  Tx-renal  foi  de 4,14 meses.  Conclusão: Os  dados  sugerem uma alta  prevalência  de
anormalidades  metabólicas  após  o  Tx-renal,  reforçando  a  necessidade  de  melhor  acompanhamento  e
controle destas.

Palavras chave: transplante renal síndrome metabólica Dislipidemia Diabetes Mellitus

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0937
TÍTULO: FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÃO RETARDADA DO
ENXERTO APÓS O TRANSPLANTE RENAL: PRECISAMOS AVALIAR OUTROS PARÂMETROS?
ALUNO: PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA SANTA ROSA (007.385.194-99)
ORIENTADOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA (024.070.014-78)
CO-AUTOR: KALYANNE CABRAL DE PAULA (050.988.884-41)
CO-AUTOR: LARISSA DE QUEIROZ TORRES (011.922.114-48)
CO-AUTOR: LIVIO DE SOUZA COSTA (069.265.984-60)

Resumo:

        Introdução: O transplante é a melhor  terapia substitutiva renal.  Contudo,  a disfunção  crônica do
enxerto  (DAC)  permanece  como  a  principal  causa  de  falência  tardia  deste.  A ocorrência  de  função
retardada do enxerto (FRE) representa um fator relevante na patogênese da DAC. Objetivos: Analisar os
fatores de risco para FRE nos transplantes renais com doador falecido realizados no Rio Grande do Norte.
Métodos: Estudo retrospectivo de 76 transplantes renais com doador falecido, acompanhados pelo Serviço
de Transplante Renal do Hospital Universitário  Onofre Lopes,  em Natal/RN. A FRE renal foi definida
como a necessidade de diálise na primeira semana após o transplante. Os pacientes foram divididos em 2
grupos,  com e sem FRE em sua evolução.  Resultados: A FRE ocorreu  em 43,5% dos receptores.  As
creatininas iniciais (1,2±0,5mg/dL) e o sódio sérico (156,9±14mEq/L) dos doadores representaram a função
renal, tendendo a creatinina do doador ser maior no grupo que evoluiu com FRE (p=0,07). O tempo de
isquemia fria (TIF), de 16,7±7,2h, foi maior no grupo que apresentou FRE (18,2±8,15h vs. 13,7±5,45h,
p=0,031). Outros dados do doador foram analisados, mas não diferiram significantemente entre os grupos.
Conclusão: Os dados reforçam a importância do TIF e da creatinina do doador no desenvolvimento de
FRE renal.  Contudo, a alta taxa de FRE após os transplantes sugere uma avaliação mais criteriosa dos
potenciais doadores, incluindo a análise da perfusão tecidual e de mecanismos inflamatórios.

Palavras chave: Transplante renal; Função retardada do enxerto renal.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0942
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PARA O
ÊXITO DO PROGRAMA SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS
ALUNO: ANA PAULA DE OLIVEIRA BEZERRA (073.970.854-66)
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (057.458.374-20)
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (064.118.304-60)
CO-AUTOR: IANNA LIMA DE SOUZA (056.138.754-05)

Resumo:

        O Programa “Saúde e Prevenção nas Escolas” dos Ministérios da Saúde e da Educação, com o apoio
da UNESCO e da UNICEF, vem realizando ações destinadas à prevenção das DST/AIDS e uso de drogas
para  o  público-alvo  do  programa.  O  Projeto  de  extensão  “Vigilância  à  Saúde:  Responsabilidade
compartilhada” trabalha com esse mesmo objetivo, estendendo suas ações para a capacitação do corpo
docente do ensino infantil com relação aos primeiros atendimentos nas situações de acidentes. Diante do
exposto,  o  presente  trabalho  teve  como  objetivo  investigar  a  importância  da  responsabilidade
compartilhada na prevenção das doenças e promoção da saúde de escolares. Para este trabalho utilizamos a
entrevista aberta, com coordenadores das cinco escolas participantes. De acordo com as coordenadoras, o
programa “Saúde e Prevenção nas Escolas” se compartilhado por todos promoverá uma grande mudança
de comportamento e assim, contribuirá para e redução dos índices das doenças. Concluímos afirmando
que o compartilhamento das responsabilidades promoverá o êxito do Programa “Saúde e Prevenção nas
Escolas”.

Palavras chave: Avaliação,responsabilidade compartilhada, prevenção,

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0945
TÍTULO: LASFACE - FONTE DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA.
ALUNO: JOCELIO RAMALHO DA SILVA (056.615.664-41)
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34)
CO-AUTOR: LUCICLEBIA ASLANY TEIXEIRA (068.982.004-61)
CO-AUTOR: PAMERA MEDEIROS DA COSTA (051.099.924-79)
CO-AUTOR: THALITA RAFAELLA OLIVEIRA TRINDADE (058.281.854-03)

Resumo:

        A Liga Acadêmica em Saúde da Família,  Comunidade e  Educação  Popular,  LASFCE,  surgiu  na
perspectiva de mostrar a importância e as potencialidades da atenção primária à saúde na promoção de
ações de pesquisa e extensão multidisciplinar e de forma integrada, vinculada à interação ensino-seviço-
comunidade, servindo como ferramenta de complementação da formação profissional multidisciplinar e
coletiva dos acadêmicos das mais diversas áreas do conhecimento da UFRN. Destacam o desenvolvimento
das  principais  atividades  que  são  realizadas  pela  liga:  seminários  temáticos  periódicos,  projetos  de
extensão, atividades de pesquisa, rodas de discussão, estágios nos serviços de saúde (USF). Todas essas
atividades têm o intuito de ressaltar a importância da consolidação do saber e da prática pautados na Saúde
da Família e Comunidade enquanto eixo central e estruturador da Estratégia em Saúde da Família, ESF,
atual política pública de atenção básica em nosso país. Desde sua fundação, há 1 ano e meio, a LASFACE
já desenvolveu estágios supervisionados nas férias em 2 USFs da cidade, promove periodicamente rodas
de discussão sobre temas relacionados com a atenção básica ministradas por profissionais convidados que
atuam  nesta  área,  realiza  anualmente  seleção  de  novos  membros,  sendo  feito,  antes  da  seleção
propriamente dita, um curso introdutório sobre a atenção básica e funcionamento da liga ministrado por
seus membros para todos aqueles com interesse de fazer parte da mesma.

Palavras chave: atenção básica, PSF

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0946
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO AQUOSO DO
BOLDO BRASILEIRO (PLECTRANTHUS BARBATUS).
ALUNO: THIAGO GOMES COSTA (074.309.684-30)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68)
CO-AUTOR: ALLISSON JHONATAN GOMES CASTRO (061.000.714-95)
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-66)
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29)

Resumo:

        O boldo brasileiro, Plectranthus barbatus, é um arbusto originário da Índia. No Brasil, o falso boldo é
largamente utilizado no tratamento de distúrbios hepáticos e estomacais. O chá obtido de suas folhas é
tônico e amargo, sendo utilizado como diurético e auxiliar na digestão. Um dos componentes ativos mais
importantes do P. barbatus é o foskolin, um alcalóide associado à estimulação da adenil ciclase. O presente
trabalho pretende observar a ação do extrato aquoso sobre um modelo de inflamação bem estabelecido. A
extração aquosa das folhas foi realizada de acordo com MONOBE, 2008. No modelo de peritonite induzida
por Zymozan, os animais foram tratados 30 minutos antes da indução da inflamação, com 10 e 50 mg/kg,
s.c. Logo após, receberam 1 mg de Zymozan, i.p. Após 4 horas, os animais tiveram a cavidade peritoneal
exposta e lavadas com PBS estéril e acondicionados em tubos com EDTA. Os parâmetros utilizados foram
à migração leucocitária e os níveis de óxido nítrico produzidos. O extrato aquoso diminui em 53,8 e 78,7%
da migração de leucócitos,  respectivamente.  Nos níveis de óxido nítrico,  o  extrato  aquoso diminui em
45,6%,  para 10 mg/kg e 53,2%,  para 50 mg/kg.  Dessa forma,  podemos  inferir  que o  extrato  aquoso
apresentou alta atividade antiinflamatória, possivelmente inibindo a COX-2 ou mediando as atividade do
sistema imunológico.

Palavras chave: Boldo Brasileiro; Plectranthus barbatus; Atividade Antiinflamatória.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0947
TÍTULO: EXTRUSÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL ATRAVÉS DA
REGIÃO LOMBOSSACRA: RELATO DE CASO.
ALUNO: DIANA LOPES FERREIRA SUASSUNA (047.531.124-89)
ORIENTADOR: RODIO LUIS BRANDAO CAMARA (671.605.654-87)
CO-AUTOR: ÂNGELO RAIMUNDO DA SILVA NETO (021.032.104-09)
CO-AUTOR: CATARINA GONCALVES DA SILVA CARVALHO (068.951.364-01)
CO-AUTOR: MARIA CLÁUDIA SALDANHA FARIAS (010.778.664-88)

Resumo:

        A derivação ventrículo-peritoneal (DVP) é a forma mais comum de tratar a hidrocefalia congênita.
Complicações abdominais relacionadas a este procedimento tem uma incidência anual estimada em 1,37%.
A migração distal do catéter peritoneal para a região sacral e lombar é um evento muito raro na literatura.
Há apenas um caso descrito, o qual cita a migração e protrusão do catéter através da região lombar lateral.
Neste relato,  apresentamos a migração e saída do catéter peritoneal pelo centro da região sacral de um
garoto de cinco anos, atendido no Hospital Infantil Varela Santiago, incluindo a documentação radiológica
do caso que evidencia: a imagem do catéter atravessando o osso sacro; a inexistência de disrafismo oculto
espinhal que pudesse interferir na extrusão do catéter. Breve revisão da literatura é feita.

Palavras chave: Neurocirurgia pediátrica; DVP; migração do catéter.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0948
TÍTULO: IDOSO INSTITUCIONALIZADO: UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA POR DISCENTES
DE ENFERMAGEM
ALUNO: LUCIARA DE LIRA TEIXEIRA (056.867.074-48)
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (257.900.057-72)
CO-AUTOR: AURELICE PIRES GAMA (456.124.634-72)

Resumo:

        O envelhecimento da população é um fenômeno de amplitude mundial, a OMS (Organização Mundial
de Saúde) prevê que em 2025 existirão 1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos. O envelhecimento
humano  é  concebido  socialmente  como  algo  improdutivo  doença  dependência  física.  A  família,
responsável  por  cuidar  pela  pessoa  idosa  muitas  vezes  recorre  a  institucionalização,  alegando
indisponibilidade de tempo  e ou  condições  econômicas  sócias  desfavoráveis  para mantê-lo  sobre sua
responsabilidade, a procura por estas instituições vem cada vez mais aumentando exigindo dos enfermeiros
conhecimento especifico na área da gerontologia as experiências dos discentes do curso de enfermagem
vivenciada em um dos campos de aulas teórico-práticas da disciplina “Enfermagem em clínica ampliada no
contexto de atenção à saúde do idoso”, que ocorre numa instituição de longa permanência (ILPI), relatada
através de portifólios,  foi o  ponto  de partida para a elaboração de um trabalho que visa identificar  as
percepções dos alunos diante da institucionalização, e suas experiências construídas em sua vivencia e no
tocante a assistência de enfermagem, como futuros profisionais, alem de experiência de vida significativa.
Através do relato dos alunos identificamos que as contribuições que esta vivencia os trouxe, se refletem
numa visão mais critica/reflexiva quanto as ILPI´s e a legislação vigente, o papel do enfermeiro enquanto
coordenador da equipe e agente do cuidado.

Palavras chave: ILPI, idosos, reflexão crítica, enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0957
TÍTULO: DISCIPLINA DE SAÚDE REPRODUTIVA: ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR NO CURSO DE
MEDICINA
ALUNO: JULIANA BENTO DA CUNHA (057.328.684-10)
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (242.621.534-87)
CO-AUTOR: JULIANA DUARTE DE FIGUEIREDO (055.298.794-89)
CO-AUTOR: LARISSA CORREIA ALVES DA SILVA (061.336.834-73)
CO-AUTOR: LUANA CLARISSE PINHEIRO REGO (068.741.464-40)

Resumo:

        INTRODUÇÃO  A  formação  profissional  médica  deve  pautar-se  no  desenvolvimento  de
conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, algumas universidades brasileiras têm desenvolvido
metodologias  de  ensino  que  busquem  a  discussão  de  questões  relacionadas  à  saúde  e  cidadania.
OBJETIVOS  Relatar  a  experiência  da  disciplina  complementar  de  Saúde  Reprodutiva  da  UFRN,
desenvolvida  para  trabalhar  temas  essenciais  que,  muitas  vezes,  são  excluídos  da  estrutura  curricular
obrigatória do curso. METODOLOGIA Os autores participaram da disciplina e, após a experiência, esse
relato  foi  desenvolvido.  A  disciplina  se  utilizou  de  diversas  técnicas  pedagógicas  para  intercambiar
conhecimentos de saúde reprodutiva de forma multidisciplinar. Foram trabalhados temas como: direitos
humanos  sexuais  e  reprodutivos,  sexualidade,  gênero,  contracepção,  aborto,  violência,  DSTs  e AIDS,
humanização da atenção à saúde, entre outros. Ao final do semestre, os discentes, divididos em grupos,
elaboraram um trabalho para fins de avaliação, escolhendo uma das temáticas já discutidas e a forma de
apresentação. RESULTADOS A disciplina teve boa aceitação entre os participantes, os quais relataram que
os métodos utilizados estimularam a pesquisa e a reflexão sobre os temas. CONCLUSÕES Observa-se,
então, a importância de espaços como esse dentro do curso médico, que proporcionem a discussão de
assuntos presentes no dia-a-dia, mas pouco priorizados no currículo, e que estimulem a participação ativa
dos estudantes.

Palavras chave: Saúde Reprodutiva, Abordagem Multidisciplinar, Medicina

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB0966
TÍTULO: ASSISTÊNCIA À MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CERVICAL NO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO.
ALUNO: WENDELL JACKSON DE MACEDO CALDAS (053.174.484-17)
ORIENTADOR: KATIA CRISTINA ARAUJO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (442.376.854-20)
CO-AUTOR: HONORATO MARTINS DA NOBREGA OLIVEIRA (052.950.654-80)
CO-AUTOR: MARCELO GLAUBER DA SILVA PEREIRA (060.359.114-04)
CO-AUTOR: THIAGO ALEXANDRE FIRMO DA ROCHA (045.617.134-76)

Resumo:

        O Estado tem a obrigação de prover atenção à saúde para todos de forma eficiente e eficaz, mas os
princípios ideológicos do Sistema Único de Saúde são pouco respeitados na prática clínica. A neoplasia
cervical é o câncer que acomete o colo do útero, sendo o terceiro tipo mais comum no sexo feminino,
acometendo  mulheres  sexualmente  ativas  e  principalmente  acima  dos  40 anos  de  idade.  Em  geral,  é
assintomática e o diagnóstico precoce é fundamental para a sua cura. A partir desse contexto, a análise
crítica do papel do Sistema Único de Saúde na atenção à mulher na prevenção do câncer cervical é o
objetivo desse estudo de caso, realizado no Hospital Universitário Ana Bezerra, em agosto de 2009. No
caso  exposto,  a  usuária  submeteu-se  ao  fluxograma  de  exames  e  procedimentos  preconizado  pelo
Ministério  da Saúde,  no  entanto,  a cronologia apresentada no  nosso  estudo  mostra a precariedade do
Sistema.  Entre  a  consulta  inicial  na  Atenção  Básica  (baixo  custo)  e  o  encaminhamento  ao  Centro
Especializado de Alta Complexidade (alto custo) após o diagnóstico de carcinoma, mais de um ano foi
transcorrido. Como comentado, o tempo é fundamental quando se trata de câncer. Porém, muitos fatores
apresentados e discutidos nesse relato contribuem para que casos como este se propaguem pelo país. É
imprescindível essa consciência, principalmente da classe médica, para que atitudes mais enérgicas sejam
tomadas a fim de obter melhores resultados para as pacientes com menores custos em saúde.

Palavras chave: Prevenção do câncer cervical; Sistema Único de Saúde.
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TÍTULO: PADRÃO DE INTERAÇÕES ENTRE A ESPÉCIE EXÓTICA DE CAMARÃO MARINHO
LITOPENAEUS VANNAMEI E A ESPÉCIE NATIVA FARFANTEPENAEUS SUBTILIS: UMA
ABORDAGEM EXPERIMENTAL.
ALUNO: DAIANNE JESSICA DINIZ (089.361.904-31)
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (466.622.434-34)

Resumo:

        O  presente  trabalho  visou  investigar  o  padrão  de  interações  sociais  e  ocorrência  de  competição
alimentar  entre  as  espécies  de  camarão  Farfantepenaeus  subtilis  e  Litopenaeus  vannamei,  quando
compartilham  um  mesmo  ambiente,  reproduzindo  experimentalmente  as  possíveis  interações  entre  as
espécies no caso de ocorrência de simpatria entre a espécie exótica e a espécie nativa de camarão marinho.
Foram realizadas observações diárias (janeiro a junho de 2009), durante 30 minutos pelo método focal
instantâneo,  com registro  a cada 60 segundos.  A pesquisa constou  de três repetições de cada situação
experimental. Na primeira situação, foi ofertada apenas ração comercial para camarões (Camaronina 35) e
na segunda, alimento natural (mexilhão).  Para analisar  as diferenças entre espécies e entre as situações
experimentais  os  dados  foram  submetidos  a  uma  análise  de  variância  (ANOVA).  Foram  observadas
diferenças estatisticamente significativas na comparação das médias dos comportamentos quando houve a
substituição  do  alimento,  para a maioria dos  comportamentos  observados.  Os resultados indicam que
ambas as dietas apresentaram uma boa aceitação  sendo verificado  que a oferta de alimentação  natural
gerou modificações no padrão comportamental em ambas as espécies estudadas, como a diminuição no
tempo de enterramento. Todavia, com relação ao comportamento social inter e intra-específico (contato e
proximidade), não foram observadas variações significativas em função da mudança da alimentação.

Palavras chave: Farfantepenaeus subtilis e Litopenaeus vannamei; comportamento
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Resumo:

        Na proteômica computacional,  simulações de atividade enzimática,  construção  e/ou  simulações in
silico de novos fármacos, é de fundamental importância que haja a otimização tridimensional da estrutura
pré-moldada,  a fim de torná-la energeticamente aceitável.  Para isso,  inicialmente,  realiza-se Simulações
Clássicas  nessa  estrutura  por  programas  computacionais  que  se  apropriam  de  cálculos  e  equações
Newtonianas  representadas  em algorítmos.  Posteriormente,  há  o  refinamento  das  geometrias  lançadas
através de programas com diretrizes semi-empíricas e que utilizam a mecânica quântica. Pretendendo-se
testar a hipótese de que tal observação só foi possível porque nos restringimos a uma análise clássica do
dinucleotídeo Thr-Leu; realizou-se, então, um refinamento quântico das geometrias anteriormente geradas
pela FORCITE + algorítmos (Conjugate Gradient, SMART, Quasi-Newton e ABNR). Esse aprimoramento
foi atingido a partir das ferramentas VAMP e DMOL. No VAMP, todas as estruturas apresentaram Energia
= -3253.9036 eV e Entalpía -211.6961kj/mol. Pelo DMOL, também é mantido um padrão de convergêngia
em uma estrutura com Energia = -802.9198 ha.

Palavras chave: (Palavras-chave: FORCITE, VAMP, DMOL, refinamento de geometrias)
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Resumo:

        Não raro os atendimentos realizados por nutricionistas, principalmente em instituições públicas, são
feitos apenas de modo qualitativo. A principal razão para esta conduta repousa na questão do tempo, este
cada vez mais escasso em qualquer tipo de ocupação. Tal realidade torna-se elevadamente desconfortável
em locais  que não  disponibilizam softwares auxiliares no  cálculo  de dietas O  trabalho  aqui proposto,
embasando-se no estudo com a pirâmide de alimentos, tem como objetivo sugerir o número de porções de
cada um dos grupos deste ícone, ou seja, cereais, leguminosas e etc., para dietas de 1800, 2000, 2400, 2600,
3000 e 3200 kcal. Tenciona-se ainda, sugerir equivalentes em porções (medidas caseiras e gramaturas) para
cada um dos oito grupos da pirâmide, com o fim de definir os alimentos substitutos que comporiam uma
dieta qualitativa e quantitativamente equilibrada. A proposta prática de orientação nutricional apresentada
aqui é uma forma de quantificar alimentos para uma ação clara e de fácil aplicação, que juntamente com
iniciativas  sérias  no  campo  da  educação  nutricional,  seja  promotora  de  bons  hábitos  alimentares  na
população.

Palavras chave: pirâmide dos alimentos, dieta, alimentação saudável.
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TÍTULO: ENFERMAGEM E BIOÉTICA: REFLEXÕES A RESPEITO DA DIGNIDADE HUMANA
ALUNO: MARCIO DE LIMA PACHECO (032.510.094-27)
ORIENTADOR: JOANA CRISTINA MEDEIROS TAVARES (056.232.504-24)

Resumo:

        O presente trabalho tem por objetivo mostrar como a enfermagem pode contribuir para a Bioética
numa  visão  holística  do  ser  humano.  Essa  contribuição  só  poderá  ser  visualizada  se  entendermos  a
enfermagem em seu papel protetor das pessoas, ou seja, da preservação da dignidade humana.Entre os
motivos para a escolha deste assunto destaca-se o fato que o tema, bioética e enfermagem, tem sido alvo de
discussões e reflexões no âmbito das ciências da saúde. Para a realização deste optou-se por desenvolver
uma investigação documental e bibliográfica, a fim de observar a evolução acerca do assunto. O célere
avanço da tecnologia na área da saúde faz com que, cotidianamente, o enfermeiro se depare com situações
dilemas. Essas situações mostram como a tecnologia proporciona um “poder” de intervenção sobre a vida,
a sociedade e o individuo. Tal “poder” leva a uma reflexão que o individuo não pode ser estudado como
objeto somente, mas dever ser reconhecido como pessoa, reconhecido em sua identidade, em sua essência.
Assim, tal reflexão, intenta um agir fundamentado no respeito, na liberdade e dignidade da pessoa humana.

Palavras chave: Enfermagem,Bioética, dignidade da pessoa humana
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Resumo:

        Marcadores  tumorais,  substâncias  presentes  no  tumor,  sangue,  ou  em outros  líquidos  biológicos,
produzidos em resposta à presença do  tumor,  têm sido  amplamente investigados no  câncer  de mama
devido, sobretudo à variabilidade na progressão da doença, e por ser o câncer de mama uma das principais
causas de mortalidade em mulheres, e o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo. O objetivo
desse estudo é apresentar uma revisão da literatura recente sobre os marcadores tumorais e sua influência
na  sobrevida  do  câncer  de  mama,  as  implicações  decorrentes  da  sua  utilização  no  prognóstico,  e  as
perspectivas  da  pesquisa  em novos  marcadores  moleculares,  através  da  consulta  de  artigos  ao  Index
Medicus  Medline  (www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed)  pelo  seu  sistema  de  busca,  utilizando  as
palavras-chave “breast cancer” e “biomarkers”,  no  período  de 2001 a 2009.  Vários  estudos  relatam a
influência  de  marcadores  na  sobrevida  e  no  tempo  livre  de  doença,  porém  alguns  ainda  não  têm
comprovada utilidade na prática clínica. Os recentes avanços na biologia molecular vêm proporcionando
um amplo campo de investigação. E novos marcadores moleculares, como o antígeno leucocitário humano
HLA-E e o fator de transcrição FOXP3, no campo da imunobiologia, serão alvos de intensa investigação
neste  estudo.  Uma  vez  comprovada  sua  importância,  e  incorporados  à  prática  clínica  diária  estes
marcadores contribuirão significativamente no tratamento e prognóstico de pacientes com câncer de mama

Palavras chave: Câncer de mama, HLA-E, FOXP3, prognóstico
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Resumo:

        INTRODUÇÃO:  a  mortalidade  por  acidentes  de  motocicleta,  desde  a  década  de  1980,  vem  se
tornando um agravo à saúde pública, dada à vulnerabilidade do motociclista e do seu passageiro. Em 2005,
segundo  o  DENATRAN,  no  Brasil,  ocorreram  383.371 acidentes  com  vítimas; destes  em  164.522 as
motocicletas estavam envolvidas (KOIZUMI, 2005). A maioria das vítimas desse evento é homem, jovem,
em plena atividade produtiva e as sequelas estão associadas a custos tangíveis e intangíveis como mortes,
incapacidades  temporárias  e  permanentes.  Não  utilizar  as  medidas  preventivas  ou  fazê-las  de maneira
inadequada podem causar a morte e lesões graves. OBJETIVO: caracterizar os condutores de motocicleta
vítimas de acidente de motocicleta, atendidos no Pronto Socorro Dr. Clóvis Sarinho; identificar as lesões
de acordo  com a região  corpórea,  das  vítimas  de acidentes  de motocicletas.  RESULTADOS: dos  371
condutores vítimas de acidentes de motocicleta, 328 (88,40%) eram do sexo masculino, 43(11,60%); 207
(55,79%), advindas da Grande Natal, 155 vítimas (41,79%) do Interior do Estado do RN. Em relação às
lesões pela região corpórea, 313 vítimas (33,2%) apresentaram lesões na cabeça/pescoço; 376 (39,9%) na
superfície  externa.  CONCLUSÃO: conhecer  com o  maior  detalhamento  possível as  características  das
vítimas de acidentes de motocicleta e as principais lesões decorrentes deste é indispensável para que ações
de prevenção específicas possam ser planejadas e postas ações estratégicas em relação à prática.

Palavras chave: Enfermagem; Acidentes de Trânsito; Motocicletas; Lesões.
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Resumo:

        O  aumento  de  atividades  humanas  que  afetam  os  ecossistemas  aquáticos  vem  intensificando  o
processo de eutrofização, provocando a diminuição gradual da qualidade da água de reservatórios do Rio
Grande do Norte. Esse processo tem aumentado amplamente a freqüência de florações de cianobactérias,
que podem produzir toxinas, representando um risco potencial para a saúde humana. Com o objetivo de
avaliar a qualidade de água dos reservatórios do RN, foram realizadas três coletas em dois açudes deste
Estado: Gargalheiras e Armando Ribeiro Gonçalves, sendo neste, um ponto de coleta em Itajá e outro em
São  Rafael.  Amostras  de água foram coletadas  mensalmente no  período  de abril a junho  de 2009.  A
quantificação  do  fitoplâncton  e  cianobactérias  foi  feita  pelo  método  de  Utermohl.  A  avaliação  de
microcistina  foi  feita  por  meio  do  teste  ELISA.  As  cianobactérias  representaram  mais  que  90%  da
população do fitoplâncton, sendo representadas por espécies potencialmente produtoras de microcistina. A
densidade máxima do  fitoplâncton  na Barragem Armando Ribeiro  foi de 21.320 ind./mL e de 209.920
ind./mL em Gargalheiras.  A densidade média de células  de cianobactérias  foi de 477.040 cél./mL em
Armando  Ribeiro  Gonçalves  e  1.200.000.  cél./mL  em  Gargalheiras.  Foram  detectados  valores  de
microcistina >1<4 µg.L-1 nos dois reservatórios estudados. Estes valores excedem o limite estabelecido
para  a  potabilidade  da  água  e  demonstram  a  necessidade  do  monitoramento  constante  da  água  dos
reservatórios do RN.

Palavras chave: eutrofização, cianobactérias, microcistinas
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Resumo:

        INTRODUÇÃO: Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune sistêmica que afeta
mulheres em idade reprodutiva. São descritas alterações do ciclo menstrual e discussões sobre o uso de
contracepção hormonal. OBJETIVO: Estudar alterações ginecológicas em pacientes com LES incluindo seu
conhecimento sobre o uso de contraceptivos hormonais. METODOLOGIA: Estudo transversal descritivo
que avaliou pacientes com LES no ambulatório de Reumatologia do HUOL - UFRN. Protocolo contem
dados demográficos e clínicos com ênfase no ciclo menstrual, uso de corticosteróides, imunossupressores
e contraceptivos durante a doença. RESULTADOS: n de 55, médias de idade de (33,5 ± 10,3) e de (8,01 ±
5,01) anos de doença, 94,5% usaram corticosteróides e 27% ciclofosfamida. 18% estavam em menopausa
das quais 67% tinha menos de 40 anos. Das com ciclo regular, média de duração do fluxo de 3,9 dias e
31% consideraram a quantidade do fluxo alterada. 48% referiram dismenorréia, 15,5% metrorragia e 88%
sintomas pré-menstruais. 11% usaram contraceptivos hormonais havendo piora da doença em 33,3%. 20%
julgaram que não há problemas quanto ao uso de contraceptivos em pacientes com LES, 53% que não
devem  ser  usados  e  20% não  souberam  responder.  CONCLUSÃO:  A alterações  do  ciclo  menstrual
encontrada  foi  a  ocorrência  de  menopausa  precoce.  Muitas  pacientes  afirmaram  não  ter  recebido
informações sobre o uso de contraceptivos o que leva a reflexão sobre a importância da comunicação
durante a consulta médica.

Palavras chave: Lúpus eritematoso sistêmico, ciclo menstrual, contraceptivos
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Resumo:

        Áreas específicas do encéfalo tornam-se ativadas na presença não apenas do predador, mas de seu
odor  também.  Algumas dessas  áreas  ficam no  hipotálamo  e ganharam o  nome de “sistema defensivo
hipotalâmico” (HDS). Existem vários predadores de camundongo, entre eles o gato e a cobra. Assim, o
objetivo  do  trabalho  é verificar  como o  HDS responde ao  odor  de diferentes  predadores.  Para tanto,
utilizamos camundongos  (Swiss)  adultos  e machos,  os  quais  passaram por  um período  de adaptação,
foram divididos em 3 grupos (n=6/grupo) e trocados por gaiolas cuja maravalha estava limpa (CT) ou com
odor de gato (OG) ou de cobra (OC). Após 90 minutos foram anestesiados, perfundidos e tiveram seus
encéfalos microtomizados (30μm) em 4 séries. Uma das séries foi submetida à imunoperoxidase padrão
utilizando anticorpo anti-Fos (1:5000), DAB e NAS como cromógenos. Os neurônios que expressaram Fos
foram  contados  nos  núcleos  hipotalâmicos:  núcleo  anterior,  divisão  póstero-medial  do  núcleo
ventromedial  e  núcleo  pré-mamilar  dorsal  (PMD),  e  em  um  nível  na  região  subfornicial  da  área
hipotalâmica lateral (LHAsf). Os animais CT apresentaram uma expressão de Fos bem baixa no HDS, já os
OG apresentaram uma expressão elevada em todo o HDS, principalmente no PMD; e os animais OC, para
surpresa, apresentaram baixa expressão de Fos. Com isso, tais resultados nos levam a conclusão de que o
odor de cobra não é suficiente para ativar o HDS ou camundongos de laboratório não interpretam a cobra
como um predador.

Palavras chave: Presa, Predador, Hipotálamo, Pré-mamilar dorsal, Odor
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Resumo:

        Introdução: Nos últimos anos a população tem recorrido aos cuidados médicos, com mais freqüência,
em busca de soluções  para problemas  que interferem na sua qualidade de vida,  em especial  àqueles
relacionados  com  sua  função  sexual.  Doenças  endócrinas  (DE)  freqüentemente  interferem na  função
sexual e a disfunção sexual (DS) pode ser um sério sinal de DE. Essa associação recebe pouca atenção na
prática  clínica,  mas  sua  avaliação  pode  mostrar  sérias  doenças.  Objetivos:  Realizar  uma  revisão
bibliográfica  sobre  a  prevalência  da  relação  entre  a  DS  e  o  hipotireoidismo  (HT).  Métodos:  Foram
selecionados  artigos  pelo  database  do  SCOPUS  com  os  descritores:  “sexual  dysfunction”  e
“hypothyroidism”, sendo, em seguida, limitados com os termos “epidemiology” e “prevalence”. Não houve
restrição de data de publicação dos artigos. Em seguida houve uma nova seleção dos artigos através de
critérios de inclusão: artigos com dados sobre a epidemiologia e prevalência do HT, da DS e da associação
entre ambos. Conclusão: É notória a escassez de trabalhos nessa área. Alguns trabalhos apontam para uma
prevalência que varia de 2,2% a 3,1% de DS em homens com HT. Apesar de o HT ser mais prevalente nas
mulheres,  sua  relação  com  a  DS  é  bem  menos  estudada  não  sendo  encontrados  dados  estatísticos
relevantes. A avaliação médica adequada de um paciente com DS é imprescindível e esta relação com DS
deve ser considerada, visto que o HT é uma causa potencialmente tratável.

Palavras chave: hipotireoidismo, disfunção sexual, epidemiologia, prevalência
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Resumo:

        O  Estado  do  RN tem grande destaque no  cenário  Nacional na produtividade de abacaxizeiro.  O
presente  trabalho  avaliou  o  desempenho  in  vitro  do  abacaxizeiro  Gold  na  ausência  e  presença  dos
fitorreguladores ácido naftalenoacético (ANA) e 6-benzilaminopurina (BAP). Brotos de abacaxizeiro foram
inoculados em meio MS na ausência e presença do ANA e da BAP, mantidos em sala de crescimento
durante 180 dias, sendo 90 em meio de multiplicação e 90 em meio MS/2 suplementado com ANA para
enraizamento. Mensalmente os brotos foram subcultivados e analisados quanto a altura média, número de
folhas vivas e mortas, taxas de brotação e enraizamento. Os resultados evidenciam que na ausência dos
hormônios  houve um aumento  no  crescimento  dos  brotos  comparado  ao  tratamento  na presença dos
fitorreguladores. Na ausência dos fitorreguladores os brotos diminuíram a produção de folhas, associada
provavelmente ao processo de senescência, recuperando-se após 60 dias. Os brotos se multiplicaram na
ausência dos fitorreguladores após 90 dias, enquanto que em presença dos fitorreguladores observou-se
formação de brotos nos primeiros 30 dias. A taxa de enraizamento em ambos os tratamentos atingiram
100%, sendo antecipada no tratamento com fitorreguladores. Concluindo, o cultivo in vitro de abacaxizeiro
da variedade Gold é mais eficiente na presença dos fitorreguladores (ANA e BAP), resultando no aumento
do número de folhas, na produção de novas gemas e acelerando o processo de enraizamento.

Palavras chave: Ananas comosus; Fitorreguladores; Cultivo in vitro

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1010
TÍTULO: PERFIL ELETROFORÉTICO DE PROTEÍNAS SÉRICAS EM PACIENTES PORTADORES
DE DOENÇAS RENAIS
ALUNO: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (073.895.124-23)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15)
CO-AUTOR: FERNANDA RODRIGUES DE MELO (057.480.504-47)
CO-AUTOR: JOAO INACIO LOPES BATISTA (061.020.964-79)
CO-AUTOR: JULIANA RAFAELA GRANJEIRO REGO (056.034.834-74)

Resumo:

        A eletroforese é o  método  de triagem mais utilizado  para se avaliar  anormalidades das  proteínas
séricas  e tem grande importância clínica,  uma vez que mostra os  principais  componentes  das  frações
protéicas,  proporcionando  um melhor  raciocínio  clínico  e contribuindo  para diagnosticar  doenças que
apresentam  padrões  eletroforéticos  característicos.  O  presente  trabalho  objetivou  determinar  o  perfil
eletroforético  das  proteínas  séricas  em pacientes  nefropatas  dos  Hospitais  Universitários  da  cidade de
Natal-RN. Foram analisadas 50 amostras de soro em acetato de celulose, tampão TRIS e corante Ponceau
S. 54% (n=27) das amostras eram de mulheres e 46% (n=23) de homens, com idade de 45,04 ± 22,43 anos.
A concentração média de proteínas totais e albumina estava abaixo dos valores de referência (5,29 ±1,32
g/dL e 2,48 ± 0,99 g/dL, respectivamente). Quanto à indicação clínica, 44% (n=22) eram apenas nefropatia,
30% (n=15) nefrite lúpica, 22 % (n=11) síndrome nefrótica e 4% (n=2) glomerulonefrite. Dentre os perfis
eletroforéticos, observou-se que pacientes com síndrome nefrótica possuíam diminuição na concentração
de albumina (1,63 ± 0,86 g/dL) e aumento na concentração de alfa-2 globulina (1,15 ± 0,40 g/dL). Após
análise  dos  dados,  conclui-se  que,  dentre  as  nefropatias,  a  síndrome  nefrótica  apresentou  um  perfil
eletroforético bem característico e em conformidade com a literatura.

Palavras chave: Perfil eletroforético, Proteínas, Nefropatias.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1011
TÍTULO: INFLUÊNCIA DA ORDEM DE PARTO SOBRE A PRODUÇÃO DE LEITE DE VACAS
ZEBUÍNAS PARTICIPANTES EM TORNEIO LEITEIRO
ALUNO: GUSTAVO VITOR DE MEDEIROS SOARES (052.696.974-16)
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: JULIANA PAULA FELIPE DE OLIVEIRA (065.656.934-47)
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95)

Resumo:

        Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da ordem de parto sobre a produção de leite em
vacas de raças zebuínas participantes de torneio  leiteiro.  Foram analisados dados oficiais de produção
obtidos durante o Torneio Leiteiro de Raças Zebuínas da 46a Festa do Boi, na cidade de Parnamirim-RN, e
de informações obtidas junto  à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ),  como: nome do
animal, data de parto, ordem de parto e produção de leite durante o respectivo torneio, gerando um banco
de  dados  com  informações  referente  a  33 animais:  05 Gir  P.O  ;15 Guzerá  P.O  e  13 Sindi  P.O  Os
parâmetros da regressão linear entre a produção de leite e a ordem de parto foram estimados utilizando o
procedimento “Proc Reg” do “Statistical Analyses Sistems” SAS. Foi observada a influência significativa
ordem de parto sobre a produção de leite, até a sexta ordem de parição.

Palavras chave: Idade do parto, Produção de leite, Zebu leiteiro.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1013
TÍTULO: RESULTADOS DA PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA ILEAL EM “J”:
EXPERIÊNCIA NO HUOL
ALUNO: MARCELO JOSE CARLOS ALENCAR (051.576.314-48)
ORIENTADOR: SUELENE SUASSUNA SILVESTRE DE ALENCAR (357.683.634-91)
CO-AUTOR: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (600.589.723-31)
CO-AUTOR: DAVI ARAGAO ALVES DA COSTA (004.759.033-58)
CO-AUTOR: LEONARDO FERREIRA CAMILO (061.333.664-00)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:  A proctocolectomia  total  com  bolsa  íleo-anal  em  J  é  uma  técnica  de  remoção
cirúrgica e reconstituição utilizada em vários acometimentos do intestino grosso. OBJETIVO: Avaliar os
resultados dessa técnica no serviço de coloproctologia do HUOL, no período de julho de 1999 a outubro de
2008. METODOLOGIA: Foram reavaliados 12 pacientes, incluindo cinco com retocolite ulcerativa (RCUI),
seis com polipose adenomatosa familiar (PAF) e um com polipose juvenil, sendo seis do sexo masculino e
seis do sexo feminino, todos submetidos àquela técnica cirúrgica. RESULTADOS: Um paciente evoluiu
com abscesso pélvico no pós-operatório imediato, sendo feito drenagem cirúrgica e antibioticoterapia. Uma
apresentou incontinência anal nos primeiros seis meses, tratada com dieta e anti-diarréicos. Um paciente
evoluiu  com fístula da bolsa para a pelve,  tratado  conservadoramente e cicatrizando  com estenose da
anastomose.  Dois  pacientes  com  RCUI  e  ileostomia  de  proteção  apresentaram  estenose  tardia  na
anastomose bolsa íleo-anal, necessitando de reintervenção cirúrgica. Todos os pacientes encontram-se em
seguimento, com boa função e ótima aceitação da bolsa. CONCLUSÃO: Apesar da casuística mínima, as
complicações dessa cirurgia no nosso serviço foram tratadas sem comprometimento da função da bolsa,
demonstrando que o tratamento cirúrgico é uma opção segura tanto nos pacientes com RCUI como na
PAF.

Palavras chave: proctocolectomia, bolsa íleo-anal, cirurgia colorretal.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1016
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO COMPORTAMENTAL DO ESTÁGIO INFANTO-JUVENIL DE
SAGUIS, CALLITHRIX JACCHUS EM CATIVEIRO
ALUNO: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO (004.716.601-08)
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (067.054.304-78)
CO-AUTOR: DIJENAIDE CHAVES DE CASTRO (913.504.174-91)

Resumo:

        Existem 4 classificações para descrever o desenvolvimento ontogenético de sagui comum, Callithrix
jacchus.  Uma nova classificação  foi  proposta  recentemente  baseada no  peso  e  idade dos  animais  em
desenvolvimento na qual 8 estágios foram descritos: Infantil I, II e III, Juvenil I e II, subadulto, adulto
jovem e adulto maduro, na tentativa de tornar a descrição dos comportamentos mais precisa. Neste estudo
são descritos os comportamentos apresentados por 4 saguis estudados nas fases de infantil I (0 a 30 dias),
II (31 a 90 dias) e III ( 91 a 120 dias) e juvenil I  (121 a 150 dias), vivendo em grupos familiares. Os
registros  comportamentais  foram realizados  duas  vezes  por  semana,  pela  manhã e à tarde durante 30
minutos. Os resultados mostraram que a amamentação e o carregar preferencial pela mãe bem como os
primeiros episódios de ingestão de alimentação sólida caracterizaram o estágio infantil I. O desmame, o
início da marcação de cheiro, a brincadeira solitária e receber catação foram registradas no infantil II. No
infantil III ocorreu o início da brincadeira social e aumento da catação recebida sugerindo a socialização do
filhote.  A autocatação  surgiu  no  estágio  juvenil I.  Embora preliminares  estes resultados corroboram a
utilidade desta nova classificação desde que esta forneça uma descrição mais detalhada sobre o início e
permanência ou término das atividades que compõem o repertório comportamental de sagüis.

Palavras chave: Callithrix jacchus, Sagüí, comportamento, desenvolvimento, ontogênese

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1017
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATASES EM
MÚSCULO DO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI
ALUNO: THEMIS TAYNAH DA SILVA SANTANA (014.281.584-56)
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (910.323.504-15)
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (277.858.585-00)
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (050.021.084-58)

Resumo:

        O  presente estudo  tem como  principais  objetivos identificar  glicosidases  e sulfatases  em extratos
obtidos de cabeças do camarão Litopenaeus schmitti, purificar parcialmente e caracterizar cineticamente a
maior  atividade  identificada  nestes  extratos.  Para  isso,  as  cabeças  dos  camarões  foram  removidas,
homogeneizadas com tampão acetato  de sódio  0,1 M pH 5,0 e,  em seguida,  centrifugadas.  Os extratos
brutos assim obtidos foram fracionados com sulfato de amônio em três etapas: 0-30% (FI); 30-50% (FII);
50-80%  (FIII).  A  fração  F-III,  por  apresentar  maior  atividade  N-acetil-beta-D-glucosaminidase,  foi
submetida à Cromatografia de troca iônica DEAE-Biogel e de exclusão molecular Sephacryl S-200 para
purificação  parcial  desta  enzima.  Após  os  passos  de  purificação  obteve-se  a  N-acetil-beta-D-
glucosaminidase purificada 987,32 vezes com recuperação de apenas 2,62% da atividade inicial. O pool
eluído da Sephacryl S-200 mostrou, em SDS-PAGE, a presença de três bandas bem evidentes, com massa
molecular  em torno de 66,1; 46 e 26 kDa, respectivamente.  Na determinação  dos parâmetros cinéticos
ideais para a catálise do p-nitrofenil-N-acetil-beta-D-glucosaminideo pela N-acetil-beta-D-glucosaminidase,
encontrou-se atividade ótima em pH variando de 5,0 a 6,0, temperatura ótima a 55°C e estabilidade de
atividade quando  pré-incubada nas  temperaturas  de 25,  37,  45,  50 e  55°C.  A enzima apresentou  Km
aparente de 0,51 mM.

Palavras chave: Enzimas, N-acetil-beta-D-glucosaminidase e Invertebrados

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1021
TÍTULO: BIOLOGIA E HISTÓRIA NATURAL DE STALACHTIS
SUSANNA(LEPIDOPTERA:RIODINIDAE)
ALUNO: DANIEL DE OLIVEIRA (059.227.884-00)
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (839.533.617-91)

Resumo:

        A espécie Stalachtis susanna é um riodinídeo que ocorre em habitats de floresta tropical e subtropical.
O objetivo deste estudo é trazer informações sobre biologia populacional de S. Susanna. A biologia e a
história de vida da espécie foram estudadas por meio da observação de indivíduos em um fragmento de
Mata  Atlântica  no  minicípio  de  Parnamirim/RN.  Os  dados  referentes  ao  comprimento  de  asa  foram
analisados  em um teste estatístico.  Os indivíduos  da espécie em estudo  mostraram vôo  baixo  e lento
próximo ao chão. Demonstraram preferência por áreas de vegetação aberta na região de borda da mata. Os
adultos visitaram diversas espécies de plantas de maneira oportunista provavelmente relacionada à época
de floração. Os machos e fêmeas apresentaram diferenças morfológicas quanto ao formato das asas e do
abdomen.  A análise  estatística  mostrou  não  haver  diferença  significativa  do  comprimento  alar  entre
machos e fêmeas.  S.  Susanna aparentemente prefere ambientes de mata secundária o  que condiz com
trabalhos  realizados  em matas  do  sudeste brasileiro.  Os  adultos  apresentam uma grande variedade de
alimento ao longo do ano demonstrado pelas diversas espécies de plantas por eles visitadas. Existe relação
positiva entre o sexo do indivíduo e o formato de suas asas. A razão do comprimento alar entre machos e
fêmeas não é significativa, mostrando não haver grande diferença entre os sexos.

Palavras chave: Stalachtis susanna, riodinídeo e dinâmica populacional

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1026
TÍTULO: ESTUDO DO CRESCIMENTO DO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), EM
VIVEIROS COM DIFERENTES FERTILIZANTES ORGÂNICOS EM AMBIENTE ESTUARINO NO RIO
GRANDE DO NORTE.
ALUNO: WEDINA RODRIGUES DE LIMA (050.761.994-30)
ORIENTADOR: FRANCISCO SEIXAS DAS NEVES (057.372.654-04)
CO-AUTOR: TEREZINHA LÚCIA DOS SANTOS (140.577.194-15)

Resumo:

        O presente trabalho  teve como objetivo  avaliar  o  desempenho  do  camarão  marinho L.  vannamei
cultivado  em ambiente  estuarino  com diferentes  fertilizantes  orgânicos.  Foi adotado  um delineamento
experimental constituído por quatro tratamentos: Controle (CT), 100% de ração comercial com 30% de
proteína bruta; (M), 50% de ração + 56% de melaço; (FA), 50% de ração + 50% de farelo de arroz; e (FT),
50% de  ração  +  50% de  farelo  de  trigo.  Com densidade  de  20 camarões/m2.  Os  fertilizantes  foram
introduzidos a partir do trigésimo dia de cultivo. O arraçoamento foi distribuído através de voleio duas
vezes ao dia. Os parâmetros hidrológicos foram monitorados diariamente. A biometria dos camarões foi
realizada semanalmente. Registrando-se uma TCE de 0,196; 0,541; 0,521 e 0,945 %/dia para os tratamentos
M, FA, FT e CT. O percentual da TSE foi de 100; 92,59; 63,96 e 76,60% para os tratamentos M, FA, FT e
CT.  Foi  obtido  um peso  médio  de  3,38; 6,18; 5,40 e  9,35 para  os  tratamentos  M,  FA,  FT e  CT.  A
produtividade para os tratamentos M, FA, FT e CT foi de 54,00; 103,00; 63,00 e 106,00 kg. A TCA do
tratamento FA (0,91) foi inferior as demais, 0,96; 1,28 e 1,68. O custo com insumos foi mais elevado no
tratamento  CT em relação  aos  demais  tratamentos.  O  estudo  realizado  com os  fertilizantes  orgânicos
(farelos de arroz e trigo, e melaço) foi considerado satisfatório. No entanto, recomenda-se a realização de
novos experimentos com diferentes concentrações e tipos de fertilizantes orgânicos.

Palavras chave: Alimentação; camarão; fertilizante orgânico; Litopenaeus vannamei.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1027
TÍTULO: HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS EM ESCOLARES DO CENTRO INFANTIL MARISE
PAIVA, CIDADE NOVA/NATAL.
ALUNO: FERNANDA BEZERRA PAZ LEITAO (069.665.714-74)
ORIENTADOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (096.349.674-34)
CO-AUTOR: ANDRE LUIZ JALES DE SOUZA (055.656.724-22)
CO-AUTOR: NARA PALLOMA GALDENCIO CAVALCANTE (060.494.614-73)
CO-AUTOR: VANESSA MARQUES DE ARAUJO SILVA (046.482.014-69)

Resumo:

        As parasitoses intestinais representam um importante problema de saúde pública e estão intimamente
relacionadas às condições sanitárias. As crianças são as mais acometidas, podendo a maior prevalência de
parasitas intestinais levar a uma desnutrição e um déficit no crescimento físico e mental. Realizou-se um
estudo  com  o  objetivo  de  detectar  a  infecção  parasitária  em  estudantes  de  baixa  renda  com  idade
compreendida entre 3 e 9 anos matriculadas no turno matutino do Centro Infantil Marise Paiva, Cidade
Nova/Natal. As amostras coletadas em triplicata e conservadas foram submetidas a exame parasitológico de
fezes através do metódo de Blagg e cols. no Laboratório de Parasitologia Clínica da UFRN. Os resultados
demostraram  prevalência  de  93,6%  de  enteroparasitoses  nas  crianças  estudadas.  Dentre  os  parasitas
patogênicos  mais  encontrados,  estão,  Entamoeba  histolytica  (50%),  Entamoeba  coli  (43,6%),  Giardia
lamblia (32,7%),  Ascaris  lumbricoides  (20,9%)  e Trichuris  trichiura (17,3%).  Diante deste  resultado  e
sabendo-se da suscetibilidade imunológica das crianças aos parasitas intestinais e a carência das condições
sanitárias  e  higiênicas  das  mesmas,  comprova-se  a  alta  prevalência  de  infecções  por  helmintos  e
protozoários nesta população infantil.

Palavras chave: Enteropasitoses/ Crianças/ Prevalência

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1028
TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE KEFIR PRODUZIDO A PARTIR DE LEITE DE
CABRA
ALUNO: MILLENA CRISTIANE DE MEDEIROS BEZERRA (036.035.344-41)
ORIENTADOR: ROBERTA TARGINO PINTO CORREIA (847.028.854-72)

Resumo:

        Kefir é o nome dado ao leite fermentado alcoólico por grãos esbranquiçados denominados grãos de
kefir,  os quais  configuram aglomerados de culturas  microbianas  de leveduras,  bactérias  lácticas,  entre
outras  (Papapostolou  et  al.,  2008).  Na  região  Nordeste  o  leite  de  cabra  tem  parcela  significativa  da
produção  leiteira,  sendo  ele  muito  nutritivo  mais  ainda  muito  pouco  explorado.  Assim  optou-se  por
produzir e caracterizar o kefir de leite de cabra. Foram realizados testes para identificar a melhor proporção
grãos de kefir:leite de cabra (1g:100 ml,  2g:100 ml e 5g:100 ml).  Utilizou-se o  leite in  natura (Li)  e o
reconstituído  (Lr).  O  perfil  de  acidificação  do  processo  fermentativo  de  cada  uma  das  proporções
apresentadas foi acompanhado durante 58 horas através das determinações de pH e acidez de acordo com
os Métodos Analíticos do Instituto Adolfo Lutz (1985). Os resultados permitem afirmar que a proporção de
1g:100ml  de  leite,  seja  ele  in  natura  ou  reconstituído,  tem  o  melhor  comportamento  no  processo
fermentativo após 58 horas, e que após esse período, o produto apresenta acidez elevada que inviabiliza
seu consumo. Nas primeiras 24 horas, tempo utilizado usualmente pelos consumidores, obtivemos valores
dentro do desejado, que é pH entre 4,3 a 4,5 e acidez de 150°D, para a proporção de 5g:100ml de leite,
tanto in natura como reconstituído, sendo então essa proporção selecionada para dar prosseguimento à
pesquisa.

Palavras chave: Palavra chave: Kefir, Leite fermentado, Probiótico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1029
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: CARLOS EDUARDO LOPES DA SILVA (069.655.254-01)
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20)
CO-AUTOR: JULIANA PATRICIA DA SILVA (054.303.194-22)
CO-AUTOR: LEIDE AMARA PEREIRA DA SILVA (063.136.824-83)
CO-AUTOR: LIVIA MAYARA ASSUNCAO PEREIRA MAURICIO (049.054.254-92)

Resumo:

        No  momento  atual pelo  qual o  Planeta passa,  onde os  recursos naturais  são  utilizados de forma
descontrolada,  a  Educação  Ambiental  surge  como  ferramenta  para  tentar  sensibilizar  as  pessoas  e
repassá-las conhecimentos adquiridos no meio científico, fazendo com que elas mudem suas atitudes no
cotidiano. O presente trabalho foi aplicado no Departamento de Recursos Humanos da UFRN e teve como
objetivo sensibilizar os funcionários para as questões ambientais. Na ocasião, houve a aplicação de um
questionário para caracterizar o perfil ambiental dos funcionários, seguida de uma palestra, e por último,
houve a realização de uma dinâmica para consolidar nos participantes a visão de inter-relação entre os
componentes do ambiente, de forma que eles pudessem observar que, havendo modificação em um desses
componentes,  os demais ligados a ele também sofrem alteração.  A partir  do  questionário  foi possível
observar que a maioria dos servidores já apresentavam consciência ambiental, todavia muitas vezes lhes
faltam a iniciativa e/ou conhecimento quanto a alguns aspectos. Nas outras duas atividades foi possível
notar que os funcionários precisam ser incentivados a buscar soluções para as questões ambientais do local
de trabalho.  Sendo  assim,  é  importante  manter  as  ações  onde o  projeto  foi  implantado,  visando  sua
consolidação.  Além  do  que,  sugere-se  que  mais  projetos  de  EA  sejam  desenvolvidos  em  outros
departamentos e setores da Universidade, ampliando as redes de conhecimento e sensibilização.

Palavras chave: Educação ambiental; sensibilização; UFRN; mudança de hábito.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1033
TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO PELO HPV E OS FATORES DE RISCO CLÁSSICO
PARA AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRAMSMISSÍVEIS
ALUNO: BRUNO TARDELLI DINIZ NUNES (060.815.144-04)
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (094.571.354-15)
CO-AUTOR: ALINE ANUZIA TORRES BRITO DE OLIVEIRA (074.942.234-36)
CO-AUTOR: JULIANA SOARES BERNARDINO (008.446.714-28)
CO-AUTOR: VALESKA SANTANA DE SENA PEREIRA (047.912.174-54)

Resumo:

        Foram estudadas 744 mulheres de São José do Mipibu/RN com idades entre 14-76 anos. Cada uma
respondeu  a  questionário  com  perguntas  sobre  suas  características  sócio-demográficas  e  atividades
sexuais/reprodutivas. Depois foram coletadas amostras cervicais para extração do DNA por meio de um
protocolo rápido de extração. A qualidade do DNA obtido foi testada pela amplificação por PCR de um
segmento do gene da β-Globina. Depois foi feita PCR das amostras para detecção do DNA viral com um
par de primers genéricos que flanqueiam um segmento do gene L1 de um amplo espectro de HPV genitais.
Os produtos  da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida para visualização  das
bandas correspondentes. A prevalência da infecção foi de 28,5% com taxas maiores nas jovens de 21-30
anos. Em mulheres com idades acima de 30 anos foi observado uma queda desta taxa proporcional ao
aumento da idade. A relação sexual com 3 ou mais parceiros mostrou-se como um fator de risco revelando
associação com a presença do DNA viral. A primeira relação precoce uso de contraceptivos e tabagismo
não mostraram associação. A maior prevalência foi apresentada pelas brancas, solteiras, com alto grau de
instrução e que nunca engravidaram. O nº de parceiros aumenta as chances de encontro com o vírus e está
diretamente relacionada à maior prevalência nas mulheres jovens e solteiras que nunca engravidaram. Os
resultados estão dentro do esperado pois a prevalência do HPV que pode variar de 1-40%

Palavras chave: HPV, Cancer Cervical, PCR, Fatores de Risco, DST

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1038
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE MEDIDAS DE CONTROLE DE QUALIDADE E
BIOSSEGURANÇA ENTRE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES DOS LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES CLÍNICAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATAL
ALUNO: ANASSELY BEZERRA BESSA (055.721.874-88)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15)
CO-AUTOR: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (073.895.124-23)
CO-AUTOR: CINTHYA SARAIVA DE ASSIS (013.975.994-80)
CO-AUTOR: JOAO INACIO LOPES BATISTA (061.020.964-79)

Resumo:

        O presente estudo teve como objetivo proporcionar um treinamento para os profissionais técnicos e
auxiliares que trabalham em laboratórios de análises clínicas da rede pública do município de Natal. Foi
desenvolvida aplicação  de questionários a fim de avaliar  o  conhecimento  sobre o  uso  de medidas de
controle de qualidade e biossegurança entre eles.  Foram selecionados 6 hospitais  da rede pública e 3
unidades públicas de referência. Verificou-se um percentual de 94,12% de mulheres e 5,88% de homens,
apresentando idades entre 22 e 55 anos. 41,17% têm ensino médio completo. Do total, 64,70% são técnicos
e 35,30% auxiliares, sendo 52,94% de instituições federais, e tempo de profissão entre 5 meses e 30 anos.
64,70% dos profissionais têm formação na área de atuação. 58,82% dos profissionais sempre usam luvas
durante o trabalho e 41,17%nunca usam; 82,35% usam jaleco. 88,23% já ouviram falar em controle de
qualidade e afirmam ser  desenvolvido  em seu  local de trabalho.  Os profissionais  dão  importância ao
trabalho, bem como aplicação de procedimentos que garantam a sua segurança e a da equipe já que o risco
de exposição à material biológico é alto devido à manipulação constante de fluidos orgânicos e sangue. Os
dados possibilitaram reflexões acerca de aspectos relacionados à realidade encontrada, como formação e
educação  profissional  continuada  e  à  importância  da  ênfase  na  necessidade  de  realização  dos
procedimentos a partir da adoção de medidas corretas de prevenção.

Palavras chave: Controle de qualidade, biossegurança.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1041
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO ZINCO SÉRICO, URINÁRIO E ÓSSEO EM
MODELOS ANIMAIS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS E/OU OOFORECTOMIZADOS EM RESPOSTA
A SUPLEMENTAÇÃO COM ZINCO
ALUNO: KARLA SIMONE COSTA DE SOUZA (061.474.624-82)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08)
CO-AUTOR: FRANCISCO PAULO FREIRE NETO (009.781.924-78)
CO-AUTOR: HEGLAYNE PEREIRA VITAL DA SILVA (066.076.174-25)
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (107.142.434-34)

Resumo:

        O  Diabetes  mellitus  está  associado  com  alterações  do  metabolismo  ósseo.  Identificar  agentes
anabólicos  que promovam o  ganho  de massa óssea é de fundamental importância.  Assim,  o  presente
trabalho  teve por  objetivo  avaliar  o  efeito  anabólico  do  zinco  sobre o  osso  em modelo  de osteopenia
diabética e pós-menopausa. A indução do diabetes foi realizada pela administração de STZ (45mg/Kg de
PC) e a pós-menopausa pela ooforectomia bilateral.  Ratas Wistar adultas (n=65) foram divididas em 5
grupos:  controle  (n=15); ooforectomizado  sem  (n=15)  e  com  zinco  suplementar  (n=10); diabético  e
ooforectomizado sem(n=15) e com zinco suplementar(n=10). O período de estudo foi de até 90 dias. A
condição  diabética,  evidenciada  por  elevação  da  glicose  sérica  e  do  quadro  metabólico  característico
(poliúria,  polifagia  e  polidpsia),  provocou  glicosúria  e  hiperzincúria.  A ooforectomia  não  ocasionou
alteração  nos  níveis  séricos  e  urinários  do  zinco.  As  análises  histomorfométricas  mostraram  que  a
suplementação com zinco aumentou a espessura e diminuiu a distância trabecular significativamente nos
grupos  diabéticos  para  valores  próximos  aos  dos  controles  e  que  o  volume  ósseo  aumentou
significativamente tanto na deficiência de estrógeno como no diabetes. Os resultados de correlação entre
parâmetros  histomorfométricos  e  glicemia  evidenciaram  que  o  tempo  de  estado  hiperglicêmico  está
relacionado com a ação deletéria sobre o osso e que a suplementação com zinco respondeu de maneira
benéfica nestas condições.

Palavras chave: Diabetes mellitus tipo 1, osteopenia; suplementação de zinco

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1045
TÍTULO: CUIDADO INTEGRAL Á SAÚDE CRIANÇA COMO EIXO NORTEADOR DAS AÇÕES DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
ALUNO: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (074.029.744-99)
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34)
CO-AUTOR: CECÍLIA OLÍVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA (012.356.854-46)
CO-AUTOR: DANIELE DA SILVA MACEDO (051.151.204-02)
CO-AUTOR: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (055.053.314-16)

Resumo:

        Introdução: A Inserção de princípios e práticas inovadoras do cuidado integral à saúde da criança nos
currículos de cursos de graduação da UFRN tem sido uma estratégia relevante para a formação de futuros
profissionais que adotaram como premissas a integralidade da atenção, a formação ético-humanista e a
redução dos altos índices de mortalidade infantil.Objetivos: Priorizar na formação, a atenção primária em
pediatria, desde os primeiros períodos da graduação incentivando a participação ativa dos graduandos nas
atividades  integradas  de pesquisa,  ensino  e extensão  da saúde da criança nos  cenários  de práticas  da
UFRN.Metodologia:  Baseada  em ações  formativas  de  iniciação  científica  com encontros  preparatórios
multiprofissionais da preceptoria e do estudante. Foram adotadas as seguintes estratégias, desenvolvidas a
partir do mês de maio de 2009: revisão bibliográfica, análise de documentos, elaboração de instrumentos
de coleta de informações.Resultados: Construção da agenda integrada da saúde da criança, realização de
visitas  extra-institucionais  e  pesquisas  com  foco  na  vulnerabilidade  e  diretos  da  criança  (casas  de
passagem),  atuação  em  programa  de  radiodifusão  e  produção  de  artigos  e  relatórios  de
pesquisa.Conclusão: Os graduandos tornam-se mais integrados entre si e com as atividades de pediatria,
com ênfase na atenção primária, contribuindo para uma formação voltada para o cuidado integral baseada
na realidade sócio-epidemiológica da saúde da criança.

Palavras chave: Saúde da criança, ensino e práticas inovadoras

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1049
TÍTULO: EFEITO DA PRODUÇÃO DIÁRIA E DA ORDEM DE PARTO NA COMPOSIÇÃO FÍSICO-
QUÍMICA DO LEITE DE VACAS DE RAÇAS ZEBUÍNAS PARTICIPANTES DE TORNEIO LEITEIRO
ALUNO: JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR (044.107.604-16)
ORIENTADOR: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (291.833.754-49)
CO-AUTOR: GUSTAVO VITOR DE MEDEIROS SOARES (052.696.974-16)
CO-AUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS (596.899.604-82)
CO-AUTOR: MAYARA LEILANE DE JESUS BARRETO (072.842.304-95)

Resumo:

        O presente trabalho objetivou avaliar a influência da produção de leite e da ordem de parto sobre a
composição  físico-química do  leite de vacas de raças zebuínas participantes de torneio  leiteiro.  Foram
analisadas amostras de leite coletadas durante o  Torneio  Leiteiro  de Raças Zebuínas da 46a Exposição
Agropecuária, Festa do Boi, e feito levantamento de dados produtivos e reprodutivos de 33 matrizes das
raças Gir, Guzerá e Sindi, constando-se o código e nome do animal, data de parto e ordem de parto junto à
Associação  Brasileira  dos  Criadores  de  Zebu  (ABCZ).  Os  procedimentos  estatísticos  foram efetuados
utilizando-se  o  programa  Statistical  Analysis  System  -  SAS  (1988).  Para  análise,  os  animais  foram
divididos em três grupos conforme os níveis de produção. Não houve diferença significativa (p<0,05) para
as médias de gordura e contagem de células somáticas entre os grupos. As médias de proteína e lactose do
grupo  I  foram menores  e significativas  (p<0,05)  em relação  aos grupos II  e III.  Foram determinadas
correlações entre os constituintes do leite, contagem de células somáticas e nitrogênio uréico do leite com a
produção de leite diária e a ordem de parto. A ordem de parto apresentou a maior correlação positiva (r=
0,2245) com a produção de leite. Na correlação com a ordem de parto, o nitrogênio uréico (r= 0,4981) foi a
variável mais correlacionada positivamente. Observou-se que a produção de leite diária e a ordem de parto
tiveram efeito na composição físico-química do leite.

Palavras chave: Leite cru, Características físico-químicas, Ordem de parto.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1051
TÍTULO: SENSAÇÕES EM UM ESTÁGIO MATERNO-INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
- UMA REFLEXÃO DO CURRÍCULO OCULTO
ALUNO: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01)
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34)
CO-AUTOR: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09)
CO-AUTOR: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66)

Resumo:

        Introdução:  A graduação  em  medicina  tem  intensa  carga  horária.  Contudo,  muitos  discentes  se
envolvem em plantões,  estágios e atividades extracurriculares.  A literatura mostra que diversos fatores
conduzem a isso. A área de Obstetrícia tem o viés de ser uma disciplina tardia, do quarto ano do curso, o
que impede plantões precoces na área.  Objetivo: Relatar uma experiência de estágio remunerado numa
maternidade por estudante do terceiro ano da graduação em medicina. Metodologia: Descritiva, analisando
estágio no Hospital Materno Infantil Sadi Mendes, no município de Parnamirim/RN de Março a Julho de
2008. Artigos científicos na área de “Educação Médica” serviram de base para as reflexões. Resultados: Foi
criado  um  plano  de  trabalho  na  Pediatria,  Ginecologia  e  Neonatologia,  com  20  horas  semanais  e
contratação pela prefeitura municipal de Parnamirim. O estudante realizou toques vaginais; exame físico
obstétrico e do recém-nascido; técnicas de assepsia e anti-sepsia. Todos os procedimentos foram realizados
com a supervisão de médicos do serviço. Fatores complicadores foram: a conciliação da carga horária e a
baixa adesão de alguns profissionais ao esquema de ensino. Conclusão: Plantões extracurriculares podem
ter  um efeito  nocivo  na graduação.  Mas se assistidos  são  úteis  na formação,  levando  o  acadêmico  a
adquirir  experiências  em outros  serviços  fora  da  realidade  universitária.  Apesar  de  toda  precarização
vivenciada pelo estudante, o fator remuneramento foi um incentivo.

Palavras chave: Salas de Parto, Educação Médica, Bolsas e Estágios, Obstetrícia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1052
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ENCOLHIMENTO E DAS CURVAS DE SECAGEM DE CENOURA IN
NATURA E COM TRATAMENTO OSMÓTICO
ALUNO: THAYSE NAIANNE PIRES DANTAS (011.654.984-05)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DANTAS DE MEDEIROS (412.947.344-15)
CO-AUTOR: FRANCISCO ESCOLASTICO DE SOUZA JUNIOR (061.135.714-32)
CO-AUTOR: NARIO CEZAR CAMARA ALVES (061.312.644-06)

Resumo:

        A secagem é uma das operações unitárias mais antigas e empregadas nos mais diversos processos,
sendo  também uma das  operações  mais  difíceis  e  menos  entendida,  em virtude da  complexidade  na
modelagem matemática dos fenômenos envolvidos de transferência mútua de calor, massa e quantidade de
movimento no  material.  O processo de secagem de sólidos provoca efeitos no produto  seco,  sendo o
encolhimento volumétrico um destes efeitos. O objetivo deste estudo é avaliar a variação das dimensões e
da  umidade  a  cinética  de  secagem de  cenouras  em fatias  circulares,  in  natura  e  com  pré-tratamento
osmótico,  secas  em  estufa  e  em  secador  convectivo.  A temperatura  e  a  vazão  de  ar  permaneceram
praticamente constantes durante os ensaios, onde foi acompanhado periodicamente a massa e as dimensões
do material.  Para a análise do encolhimento, ajustou-se o modelo do encolhimento isotrópico e para a
análise  da  cinética  de  secagem,  utilizaram-se  os  modelos  de  Fick  e  Page.  Pelas  curvas  de  secagem,
percebeu-se  um  insignificante  período  de  taxa  constante,  comportamento  característico  de  materiais
biológicos,  em todos os ensaios e uma redução  significativa no  tempo de secagem da cenoura tratada
osmoticamente. O modelo de encolhimento proposto se ajustou bem as amostras de cenoura in natura e de
cenoura  com  tratamento  osmótico,  confirmando  o  comportamento  isotrópico  deste  material  nesses
processos de secagem.

Palavras chave: secagem, osmótico, encolhimento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1057
TÍTULO: PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DE UMA COMUNIDADE DA CIDADE DE
NATAL/RN
ALUNO: CLAUDIA REGINA MACIEL GOMES (047.338.254-71)
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20)
CO-AUTOR: DALLYANE DOS SANTOS LISBOA (049.623.524-90)
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA DA COSTA NUNES (013.328.355-03)
CO-AUTOR: LENY SINARA SILVA BARBOSA (058.682.784-61)

Resumo:

        Este estudo investiga a percepção ambiental dos moradores da comunidade do Pajuçara II, na cidade
de Natal/RN. Os moradores foram convidados a participar da pesquisa por meio de um questionário sobre
práticas ambientais contendo seis perguntas fechadas que abordava temáticas referentes à coleta seletiva,
economia de água e arborização. No total, foram aplicados 281 questionários em residências escolhidas
aleatoriamente  correspondendo  a  uma  amostra  de  30%.  Com  relação  à  coleta  seletiva,  81%  dos
entrevistados afirmaram aderirem à coleta seletiva nas suas residências. Entretanto, 16% dos moradores
entrevistados jogam lixo, como por exemplo, entulhos e restos de bodas, em terrenos baldios do bairro. No
bairro 16% dos entrevistados esquecem torneiras abertas e 38% costumam lavar a calçada utilizando água
limpa, dessa forma estão colaborando com o desperdício de água que é um dos fatores que degradam os
recursos  hídricos.  Apesar  dos  benefícios  que existem com a arborização,  apenas  24% dos  moradores
afirmaram ter interesse em plantar  uma árvore em sua residência,  mas a maior parte dos entrevistados
(76%)  acredita  que  o  bairro  poderia  ser  melhor  com  relação  à  qualidade  ambiental.  A  proteção  e
preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações deve
ser uma preocupação de toda a população.

Palavras chave: Percepção ambiental; Coleta seletiva; Arborização; Meio ambiente.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1059
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE INTERNA DE OVOS DE CODORNA (COTURNIX
COTURNIX JAPONICA) COMERCIALIZADOS NA CIDADE DO NATAL/RN
ALUNO: ELAINY CRISTINA LOPES (068.675.484-07)
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA (798.185.604-34)
CO-AUTOR: CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA (061.546.234-02)
CO-AUTOR: ELISANIE NEIVA MAGALHAES TEIXEIRA (804.498.593-04)
CO-AUTOR: ITALA IARA MEDEIROS DE ARAUJO (068.535.624-88)

Resumo:

        Nos  últimos  anos,  a  coturnicultura  tem despertado  grande  interesse  dos  produtores,  empresas  e
pesquisadores,  pela  qualidade dos  produtos  finais  e  por  exigir  investimentos  e  mão-de-obra menores
quando comparado a outras culturas. O experimento foi conduzido para avaliar  a qualidade interna de
ovos  de  codorna  comercializados  na  cidade  de  Natal,  RN.  Utilizou-se  um  delineamento  inteiramente
casualizado com três tratamentos e cinco repetições, totalizando, 90 ovos. As variáveis estudadas foram:
Peso e percentagem de albúmen (PA e %A), gema (PG e %G) e casca (PC e %C), gravidade específica
(GE) e peso  (PO) dos ovos de codornas.  Ao  final do  período de estudo,  foi observado  que os ovos
coletados  diretamente da granja possuíram uma melhor  qualidade interna devido  ao  menor  tempo  de
estocagem.

Palavras chave: estocados, ovos, qualidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1063
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO FITOPLÂNCTON DE VIVEIROS DE CAMARÃO MARINHO
LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931), COM UTILIZAÇÃO DE FERTILIZANTES ORGÂNICOS.
ALUNO: GENIBERTO CEZAR DE ARAUJO (038.062.124-06)
ORIENTADOR: FRANCISCO SEIXAS DAS NEVES (057.372.654-04)
CO-AUTOR: TEREZINHA LÚCIA DOS SANTOS (140.577.194-15)

Resumo:

        O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  a  influência  de  fertilizantes  orgânicos  na
disponibilidade de alimento natural, no cultivo experimental de L. vannamei, através de quatro diferentes
estratégias de fertilização: Melaço (RM2); Farelo de arroz (RA3); Farelo de trigo (RT4) e Controle (CTL8).
As amostras para o estudo qualitativo, foram coletadas horizontalmente utilizando uma rede de plâncton
com malha de 20 µm e posteriormente acondicionadas em garrafas plásticas e fixadas com formol neutro a
4%.  Para  a  análise  quantitativa  as  amostras  foram  retiradas  20cm  abaixo  da  superfície  do  viveiro  e
fixando-as com solução de lugol-acético. Como parâmetros de avaliação das microalgas foram utilizados
densidade,  abundancia  e  a  frequência  de  ocorrência.  Foram também coletados,  semanalmente,  dados
referentes aos parâmetros hidrológicos e biomassas. A classe Bacillariophyceae foi dominante em todos os
tratamentos, tendo como gêneros mais representativos para essa classe: Navícula sp., Cylindrotheca sp.,
Amphiprora  sp.  e  Thalassiosira  sp.  A classe  Cyanophyceae destacou-se como  o  segundo  grupo  mais
representativo qualitativamente, destacando-se os gêneros Oscillatoria sp., Spirulina sp. e Merismopedia
sp. e por último as classes Euglenophyta, Chlorophyceae e Dinophyceae com as menores concentrações. O
estudo demonstrou similaridade entre os tratamentos, sugerindo que a fertilização foi eficiente quanto à
indução do alimento natural.

Palavras chave: Alimento natural; camarão; fertilização orgânica; fitoplâncton.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1064
TÍTULO: ERGOTISMO
ALUNO: INGRID RIBEIRO TAVARES (065.001.324-75)
ORIENTADOR: ABDO FARRET NETO (246.094.550-72)
CO-AUTOR: ANA RAISSA DAMASCENO BARBOSA (013.543.654-02)
CO-AUTOR: INDHIRA RENIA TAVARES GUIMARAES (054.349.864-66)
CO-AUTOR: THIAGO HENRIQUE SILVEIRA DE ANDRADE (050.365.544-93)

Resumo:

        Fundamentação: Ergotismo consiste em uma complicação infreqüente, derivada da intoxicação por
alcalóides  do  Ergot.  Objetivo:  Relatar  caso  clínico  de  paciente  com  ergotismo  por  intoxicação  por
ergotamina. Metodologia: Paciente FFSS, 47 anos, sexo feminino foi admitida em serviço de referência
com história de dor intensa, palidez e cianose nos membros inferiores há 3 dias. Relata uso de derivado de
ergotamina por crises de enxaqueca por 7 dias.  Ao exame, os pulsos braquiais, poplíteos e distais não
foram palpáveis. Durante internação fez uso de sintomáticos e profilaxia de trombose venosa profunda por
5 dias.  Continuou  em uso  de  ergotamina  para  as  crises  de  enxaqueca.  Sem melhora  do  quadro,  foi
transferida para o Hospital Universitário Onofre Lopes para realização de arteriografia diagnóstica, a qual
evidenciou  espasmo  severo  nas  artérias  femorais,  poplíteas  e  tibiais,  sugestivo  de  intoxicação  por
ergotamina. Resultado: Foi suspenso o medicamento e iniciada heparinização por 5 dias, evoluindo com
melhora  do  quadro.  Conclusão:  O  uso  de  substâncias  derivadas  da  ergotamina  pode  cursar  com
vasoconstricção  intensa,  levando  a  isquemia e  possíveis  complicações  como  gangrenas.  Diante  disso,
ressalta-se a importância de se conhecer os princípios ativos dos medicamentos utilizados para enxaqueca,
em especial os derivados de ergotamina

Palavras chave: ergotismo, ergotamina, vasoconstricção, isquemia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1070
TÍTULO: DIVERSIDADE FLORÍSTICA DA RESERVA LEGAL DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
LAGOA DO SAL, TOUROS-RN
ALUNO: KARLA CAVALCANTI BEZERRA (043.799.834-71)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: ARTHUR DE ALMEIDA MARINHO (084.391.234-00)
CO-AUTOR: ISAAC OLIVEIRA DE ARAUJO (915.551.674-20)
CO-AUTOR: RODRIGO MOREIRA FERNANDES (096.764.354-65)

Resumo:

        O Assentamento Lagoa do Sal localiza-se no município de Touros-RN e possui área de 234 ha. Na sua
Reserva Legal (RL) ocorrem plantas da Mata Atlântica e da Caatinga, predominando espécies do primeiro
bioma.  Este trabalho  objetivou  identificar  as  espécies  arbóreas mais  importantes  da RL para subsidiar
futuras atividades de manejo florestal na área. Foram instaladas duas parcelas medindo 20 m x 10 m, onde
foram identificados todos os indivíduos e medidos a circunferência á altura do peito (CAP) á 1,30 m do
solo e altura total. Posteriormente, os indivíduos foram classificados á nível de família e espécie. Com os
dados obtidos foram calculados o volume por indivíduo, usando 0,7 como fator de forma e fez-se uma
estimativa  do  volume de  madeira  média  considerando  a  altura  total.  A diversidade  vegetal  pode  ser
considerada elevada, com a ocorrência de 16 espécies arbóreas e cerca de 3.125 indivíduos.ha-1. A altura
média da vegetação foi de 5,6 m destacando-se Eugenia aff.  uniflora (ubaia azeda), Coutarea hexandra
(quina-quina), Aspidosperma discolor (peroba) e Zollernia latifolia (pau ferro) todos atingindo a faixa dos
7,0 m de altura. Mais de 58 % dos indivíduos atingiu altura superior a 5,0 m, revelando uma vegetação de
porte  médio  e  estrato  bem  definido,  com  evidencias  de  estar  bem  protegida.  A  espécie  mais  bem
distribuída na área foi Zollernia latifolia (pau ferro) com 48,80%, seguida por Guapira venosa (joão mole)
com 8,80% e Strychnos parviflora (carrasco) com 7,20%.

Palavras chave: Caatinga, Mata Atlântica, inventário florestal.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1082
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE EQUILÍBRIO E MARCHA EM INDIVÍDUOS
COM HEMIPARESIA
ALUNO: EMILIA MARCIA GOMES DE SOUZA E SILVA (060.132.804-36)
ORIENTADOR: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST (840.911.934-04)
CO-AUTOR: CINTHIA DE CARVALHO MORENO (012.871.364-00)
CO-AUTOR: HELOISA MARIA JACOME DE SOUSA BRITTO (061.546.254-56)
CO-AUTOR: LUCIANA DE ANDRADE MENDES (044.637.794-56)

Resumo:

        Esse estudo teve como objetivo avaliar a correlação entre equilíbrio funcional (através da Escala de
equilíbrio de Berg) e estático (baropodometria computadorizada), e capacidade de deambulação (Categoria
de  Deambulação  Funcional)  e  velocidade  da  marcha.  Participaram  do  estudo  17  indivíduos  com
hemiparesia crônica. As variáveis apresentaram distribuição não normal no teste de Kolmogorov-Smirnov,
depois aplicado o teste de correlação de Spearman. O equilíbrio funcional apresentou correlação forte com
a velocidade da marcha e positiva fraca com a capacidade de deambulação. A velocidade e o equilíbrio
estático com os olhos abertos mostraram correlação fraca e negativa durante a avaliação da amplitude do
desvio  Antero  Posterior  e  para  o  desvio  médio  do  Desvio  Látero-lateral;  também  apresentou  uma
correlação fraca e negativada da capacidade de deambulação com a amplitude e desvio médio do desvio
Antero Posterior.  Já com os olhos fechados, a velocidade e equilíbrio estático apresentaram correlação
fraca e negativa para amplitude e desvio médio do Desvio Antero-Posterior; para amplitude e desvio médio
do Desvio Látero-lateral; e para a Instabilidade Postural. Esta pesquisa verificou que o equilíbrio estático
correlaciona-se negativamente com velocidade da marcha e capacidade de deambulação, já o equilíbrio
funcional correlacionana-se positivamente com ambas.

Palavras chave: equilibrio postural; marcha; hemiparesia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1084
TÍTULO: FARO: FERRAMENTA DE ANÁLISE FORENSE COMPUTACIONAL EM SISTEMAS LINUX
VIVOS.
ALUNO: ARTHUR DIEGO DE LIRA LIMA (061.242.644-04)
ORIENTADOR: SERGIO VIANNA FIALHO (315.102.307-00)

Resumo:

        Nos  últimos  anos  tem-se  registrado  um  aumento  significativo  de  crimes  relacionados  com
computadores, tais como invasão de sistemas, fraudes e disseminação de pornografia infantil. O aumento
dessas contravenções ocasionou uma maior demanda por técnicas e ferramentas de forense computacional,
que permitam a coleta de dados, identificação, preservação e análise de evidências relacionadas com o caso
investigado,  a fim de permitir  conclusões  acerca da infração.  Uma abordagem tradicional em perícias
forenses  é  desligar  o  computador  assim  que  detectado  qualquer  incidente  de  segurança,  para  então
analisá-lo "offline". Entretanto, essa metodologia implica na perda de evidências que poderiam ser obtidas
a partir  de dados  voláteis  do  sistema.  O  FARO é uma ferramenta em desenvolvimento  no  Ponto  de
Presença da Rede Nacional de Pesquisa no RN (PoP-RN/RNP) com objetivo de coletar informações em
sistemas vivos (onde não é desejável desligar o computador) que utilizem o sistema operacional Linux
(muito  usado  em  servidores  de  e-mail,  "web"  e  outros).  O  FARO  permitirá  a  coleta  de  diversas
informações  voláteis  potencialmente  úteis  em  uma  análise  forense,  tais  como  aquelas  relacionados  a
processos  em  execução,  conexões  e  configurações  de  rede,  usuários  conectados,  arquivos  abertos,
módulos de kernel carregados, dentre outras. Além da coleta de informações, o FARO possibilitará a busca
e extração de evidências, ao filtrar possíveis anomalias, facilitando o trabalho do analista forense.

Palavras chave: Forense Computacional. Forense Digital. Sistemas Vivos. Linux. Perícia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1089
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPRIMIDOS DE PENTOXIFILINA 400 MG DE USO
HOSPITALAR
ALUNO: LINO PRAXEDES BANDEIRA (031.359.224-13)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60)
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05)
CO-AUTOR: WANESSA AZEVEDO DE BRITO (068.631.704-18)

Resumo:

        A pentoxifilina é um medicamento utilizado por pacientes que apresentam doenças oclusivas artérias e
periféricas, alterações circulatórias cerebrais (seqüelas de arteriosclerose cerebral). O presente estudo visa a
avaliação da qualidade de comprimidos de pentoxifilina 400 mg de uso hospitalar, no último mês de seu
prazo  de  validade.  Foram  realizados  cinco  diferentes  ensaios  avaliação  física  e  físico-química
(identificação,  peso  médio,  teste  de  desintegração,  teste  de  dissolução  e  doseamento)  segundo  as
farmacopéias Brasileira,  Britânica e Americana.  Os Resultados demonstraram que todos os parâmetros
avaliados estavam dentro das especificações preconizadas pelos compêndios oficiais. O presente estudo
demonstrou que os comprimidos de pentoxifilina estavam dentro das especificações farmacopeicas até o
termino de seu prazo de validade (08/2009), garantindo sua a eficácia, segurança e a qualidade.

Palavras chave: Controle de qualidade, Pentoxifilina, prazo de validade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1092
TÍTULO: MORTALIDADE MATERNA NO RIO GRANDE DO NORTE - ANO DE 2008
ALUNO: CARINA MARIA DE SENA (007.818.764-86)
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (033.709.254-00)
CO-AUTOR: ADISON MITRE ALVES DE LIMA (067.888.944-93)
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:536.000 mulheres morreram no mundo,  em 2005, vítimas de mortalidade materna
MM). Projetando o objetivo V do milênio, de reduzir em ¾ a MM entre 1990 e 2025, surgiram, no Brasil,
os Comitês de Mortalidade Materna (CMM), a fim de investigar estes óbitos e prevenir a ocorrência de
novas mortes. OBJETIVOS:Dimensionar a magnitude da Mortalidade Materna no Rio Grande do Norte
(RN).METODOLOGIA:Analisou-se 31 Declarações de Óbito (DO) de mulheres em idade fértil (entre 10 e
49 anos) ocorridos no RN, em 2008; o total de óbitos investigados pelos CMM; o número de Nascidos
Vivos do estado.Calculou-se a taxa de Mortalidade Materna (TMM) do estado, o percentual de investigação
desses  óbitos,  o  período  do  ciclo  gravídico-puerperal  em que as  mortes  predominaram,  as  principais
causas  de óbito,  quantos  destes  eram evitáveis  ou  inevitáveis,  a  distribuição  etária e quantas  das  DO
estavam  corretamente  preenchidas.  RESULTADOS:O  percentual  de  investigação  foi  de  25%.A TMM
estadual  foi  de  65,47/100.000.  No  puerpério,  ocorreram  49%  das  mortes  maternas; 55%  com  causa
obstétrica direta; Hipertensão (36%), Infecção (36%) e Hemorragia (7%) foram as principais causas; 88%
foram de causa evitável; 11% das DO não foram preenchidos corretamente; predominou as mortes entre 20
a 29 anos. CONCLUSÃO:O RN está muito aquém do exigido pelo Ministério da Saúde para a investigação
de MM, que é de 100%. Precisa investir em atenção primária e garantir pré-natal e uma assistência ao parto
de qualidade.

Palavras chave: Mortalidade Materna;Investigação Morte Materna

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1093
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO SUMÁRIO DE URINA EM ESCOLARES DO CENTRO INFANTIL
MARISE PAIVA, CIDADE NOVA/NATAL.
ALUNO: ANDRE LUIZ JALES DE SOUZA (055.656.724-22)
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (124.111.674-15)
CO-AUTOR: FERNANDA BEZERRA PAZ LEITAO (069.665.714-74)
CO-AUTOR: GUSTAVO CAETANO DE OLIVEIRA FERREIRA (065.194.304-39)
CO-AUTOR: VANESSA MARQUES DE ARAUJO SILVA (046.482.014-69)

Resumo:

        As crianças necessitam de maior cuidado e atenção para alcançarem um crescimento favorável.  É
nesse momento que a maioria dessas crianças estão inseridas em creches, que possibilita o contato a novas
afecções, pois o convívio social com outras, a exposição à patógenos e alimentação consumida, são fatores
contribuintes para o processo saúde-doença da mesma. O exame de urina padrão é importante para avaliar
a existência de infecções do trato urinário e de doenças renais. Os resultados dependem principalmente da
primeira amostra da manhã, da qualidade dos reagentes, do manuseio técnico, bem como da patologia do
paciente. Foram analisadas amostras de urina de 68 crianças, com média de idade de 5 anos, sendo 57%
(n=39)  do  sexo  feminino  e  43% (n=29)  do  masculino.  Os  resultados  mostraram que a  cor  da  urina
predominante foi o amarelo claro, o pH estava normal numa média de 5,6-6,2. Nas alterações químicas,
observou-se  que  28% (n=19)  tinham  escores  de  proteinúria  de  1cruz e  que  12% (n=8)  de  esterases
leucocitárias de traços a 3 cruzes. Em relação a microscopia, observou-se uma predominância de células
raras em 81% das amostras, leucócitos em uma média de 3,09 - 6,3 leucócitos por campo (400X), 1,2 –
2,16 hemácia por campo (400X), cilindros hialinos em 5 e granulosos em uma. Os fios mucosos em 71 %
(n=48) e cristais de oxalato de cálcio presentes em 15% (n=10). Apesar da coleta de urina nessa faixa etária
ser difícil, não foram observadas grandes interferências nos resultados.

Palavras chave: urina, crianças, creche, saúde, infecções, diagnóstico, resultados.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1096
TÍTULO: ÉTICA NA ENFERMAGEM: A VISÃO DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO
ALUNO: CAROLINE BESERRA DE LIMA (013.539.974-21)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72)
CO-AUTOR: CAMILA BESERRA DE LIMA (013.539.954-88)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:  A ética  é  uma  reflexão  crítica  sobre  o  comportamento  moral  dos  homens  em
sociedade  e,  no  ensino  da  enfermagem,  a  disciplina  convida  a  "parar  para  pensar"  acerca  da
responsabilidade  profissional.OBJETIVO:  Conhecer  a  visão  de  alunos  do  4º  período  do  curso  de
enfermagem  sobre  a  ética.METODOLOGIA:  Trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva  de  natureza
qualitativa.Foram entrevistados  28 graduandos  do  curso  de  enfermagem  a  cerca  do  sentido  que  eles
conferem à ética.RESULTADOS: Os estudantes compreendem a ética como um conjunto  de normas e
princípios  que devem ser  seguidos  pelos  profissionais  no  exercício  da profissão,  incluindo  deveres  e
direitos;  admitem  que,  ser  ético  é  agir  corretamente  de  acordo  com  hábitos,  costumes  e  valores
estabelecidos pela sociedade; e,  ainda,  ter  um comportamento  de respeito  e responsabilidade frente às
outras pessoas.CONCLUSÃO: Os resultados do estudo demonstram existir algum conhecimento da ética
por parte dos estudantes, embora sinalizem para sua dimensão mais normativa, a chamada ética codificada.

Palavras chave: Educação em enfermagem, ensino da ética,educação superior

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1097
TÍTULO: COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA DO
ARQUIPÉLAGO SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ASPSP) EM DOIS PERÍODOS DO ANO 2008
ALUNO: FRANCOISE DANTAS DE LIMA (065.160.944-54)
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (140.763.064-49)
CO-AUTOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (039.355.314-00)
CO-AUTOR: TATIANA SILVA LEITE (022.703.954-84)

Resumo:

        O Arquipélago São Pedro e São Paulo (ASPSP) é uma área de importância biológica e ecológica para
várias espécies de animais marinhos. A comunidade zooplanctônica ali presente atua na transferência de
energia no ambiente marinho e influencia espécies nectônicas e bentônicas. Com o objetivo de analisar a
comunidade zooplanctônica do ASPSP foram realizados arrastos superficiais em março e outubro/2008,
utilizando-se rede-de-plâncton com abertura de 300 micra. Em laboratório, cada amostra teve seu volume
ajustado para 200 ml e sub-amostras de 10 ml foram retiradas, colocadas em placas de Bogorov, onde os
organismos foram identificados e contados. Foi calculada a abundância e freqüência de ocorrência dos
grupos  encontrados.  Nos  dois  períodos  a  abundância  relativa  da  comunidade  esteve  constituída
predominantemente pelos Copepoda (Crustacea)  seguida dos Apendicularia e Chaetognatha.  Em março
ocorreu uma menor abundância de Copepoda (63,75%) em relação a outubro (77,22%). A diminuição de
Copepoda em março está relacionada ao aumento do número dos predadores planctônicos Chaetognatha
(12,55%) e Siphonophora (4,04%) que têm os Copepoda como principal componente de sua dieta. Em
relação à freqüência de ocorrência, verificou-se que os grupos Copepoda, Chaetognatha, Siphonophora e
Apendicularia ocorreram em todas as amostras. Eles realizam um papel de maior relevância na comunidade
e podem ser denominados grupos “chave”.

Palavras chave: Zooplâncton, Arquipélago São Pedro e São Paulo

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1099
TÍTULO: NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DE PORTADORES DE HIV SOB A ÓPTICA DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ALUNO: THAISE SOARES DANTAS DE ARAUJO (065.646.854-83)
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54)
CO-AUTOR: ANA GABRIELLA MEDEIROS DE ARAUJO LIMA (069.993.504-00)
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)
CO-AUTOR: RAQUEL NUNES TORQUATO NOGUEIRA (065.634.444-07)

Resumo:

        A qualidade  da  assistência  é  um  importante  determinante  do  sucesso  de  programas  dirigidos  a
doenças crônicas, como a Aids, devendo ser integrada às demais ações de assistência e prevenção, e como
tal deve ser complexa, multiprofissional e organizada segundo as prioridades clínicas, epidemiológicas e
éticas.  Dessa  forma  tivemos  por  objetivo  conhecer  a  percepção  de  profissionais  em  um  centro  de
referência para o tratamento da Aids, sobre as necessidades assistenciais de portadores de HIV. Trata-se de
um estudo descritivo-exploratório, de natureza qualitativa, realizado em 2006, envolvendo um grupo de
soropositivos  do  Rio  Grande  do  Norte.  Utilizou-se  como  referencial  teórico  as  concepções  da
fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. A pesquisa foi realizada no Hospital Giselda Trigueiro, com
uma amostra de 33 portadores de HIV. Os dados qualitativos foram submetidos à análise temática, segundo
Bardin.  As  categorias  que  emergiram  do  próprio  discurso  dos  entrevistados  foram:  adesão  à  terapia
medicamentosa,  melhora  dos  sintomas  e  bem-estar  do  cliente.  Contudo,  cabe  ressaltar  que,  os
entrevistados não mencionaram desenvolver atividades que priorizam, em relação aos portadores de HIV, a
percepção  de  risco,  mudanças  no  comportamento  sexual  e  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  e  de
promoção da saúde. É preciso reorientar a assistência para que os portadores de HIV sejam cuidados de
maneira integral, além de respeitados e ouvidos em sua singularidade.

Palavras chave: HIV, AIDS, assistência ambulatorial, qualidade da assistência à saúde

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1102
TÍTULO: ONZE ANOS DE EXPERIÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
COMO CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRANSPLANTE RENAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: KARINA LOPES MORAIS (048.526.664-40)
ORIENTADOR: MAURICIO GALVAO PEREIRA (024.070.014-78)
CO-AUTOR: JULIANA CHAGAS CALDAS (048.757.584-99)
CO-AUTOR: LIVIA CARVALHO SPINELLI (057.814.704-17)
CO-AUTOR: MANOEL LOURENCO LIMA NETO (054.579.264-94)

Resumo:

        Introdução:O transplante renal é a melhor forma de terapia substitutiva renal. No RN o programa de
transplante renal(desde 1998)realiza 25-30 transplantes por ano,a maioria no HUOL.Objetivos:Descrever
resultados  deste  programa,comparando-os  com  os  da  literatura.Métodos:Estudo  retrospectivo  de  170
transplantados renais acompanhados no Serviço de Transplante Renal do HUOL,com análise da sobrevida
do  enxerto  e  do  paciente,taxas  de  rejeição,dados  epidemiológicos  e  imunossupressão
utilizada.Resultados:Nos 170 transplantes,88 com doador vivo(DV)e 76 com doador falecido(DF), a idade
média dos receptores foi de 33±13,4 anos.Na imunossupressão inicial utilizou-se corticóide em 97% dos
casos,ciclosporina em 78,2%(DV)e 46,5%(DF),tacrolimos em 18,18%(DV) e 52,11%(DF)e azatioprina em
38,96%(DV)e 2,81%(DF).Rejeição aguda foi vista em 19,27%(DV)e 22,3% (DF).Houve necessidade de
diálise na primeira semana pós-transplante em 43,5% dos casos com DF.A creatinina sérica(Cr)foi de
1,1±0,4mg/dl em 1 ano e 1,25±0,59mg/dl em 2 anos(DV) e 1,23±0,7 mg/dl em 1 ano e 1,28±0,93 mg/dl em
2 anos(DF).A sobrevida do enxerto foi de 94,25%(DV)e 89,2%(DF) em 1 ano e 90,8%(DV) e 85,1%(DF)
em 5 anos.A sobrevida do paciente em 1 ano foi de 97,7%(DV) e 93,2%(DF) e de 95,4%(DV) e 89,2%
(DF) em 5 anos.Conclusão:Os resultados de sobrevida do enxerto e do paciente obtidos foram excelentes
comparados ao do UNOS.

Palavras chave: Transplante renal, terapia substitutiva renal, HUOL.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1105
TÍTULO: CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES VIGENTES NA
UBS DE NOVA CIDADE – NATAL/RN
ALUNO: RENATO MATIAS DANTAS (086.615.224-55)
ORIENTADOR: FRANCISCA NAZARE LIBERALINO (090.470.854-34)
CO-AUTOR: DIANA LUZIA ZUZA ALVES (073.976.024-60)

Resumo:

        A preservação das propriedades farmacoterapêuticas dos medicamentos deve ser garantida desde sua
fabricação até a dispensação ao paciente. Desta forma, as condições de estocagem, distribuição e transporte
desempenham papel fundamental para a manutenção dos padrões de qualidade. Neste sentido, a presente
pesquisa tem por objetivo avaliar a prática da assistência farmacêutica na UBS de Nova Cidade, realçando a
promoção  de  atividades  de  qualidade  quanto  à  estocagem  de  produtos,  de  modo  a  disponibilizar
medicamentos  seguros  e  eficazes.  Mais  designadamente  investigou-se:  a)  espaços  de  reflexão  sobre  a
importância  dos  processos  cientificamente  corretos  armazenagem  dos  medicamentos,  b)  planejamento
ordenado,  o  mais próximo  possível da realidade da comunidade.  Para a realização  do  trabalho  foram
analisados  os  critérios  mínimos  para  conservação  de  medicamentos  colocados  como  obrigatórios  no
roteiro  de  inspeção  previsto  na  legislação  brasileira.  A  análise  do  indicador  de  conservação  de
medicamentos mostrou que a nível nacional em 2004 foi encontrada uma pontuação média de 70,1 nas
áreas de dispensação. No que se refere ao local de estudo, esta pontuação foi de 50. O trabalho conclui é
urgente  o  desenvolvimento  de  um planejamento  fundamentado  em análises  técnicas,  respaldadas  por
informações confiáveis, que promovam não somente uma análise dos pormenores das possíveis causas de
falhas, mas também uma mudança no perfil organizacional que evoque reflexos positivos na saúde dos
usuários.

Palavras chave: Conservação, Assistência Farmacêutica, Medicamento, Qualidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1107
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO CUIDADO A CRIANÇAS SOROPOSITIVAS SOB A
ÓPTICA MATERNA
ALUNO: ANA DINA ARRUDA ALMINO (055.918.064-06)
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54)
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)

Resumo:

        É possível avaliar a qualidade dos serviços prestados na saúde através do usurário, pois sua satisfação
constitui um precioso indicador da qualidade da assistência dos serviços de saúde. Dessa forma buscou-se
analisar a percepção de mães de crianças portadora de HIV acerca da assistência que lhes é prestada, em
um  serviço  de  referência  no  tratamento  da  AIDS  pediátrica.  Trata-se  de  uma  pesquisa  quantitativa,
desenvolvido no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), em Natal/RN. A população do estudo foi composta por
33 mães  de crianças  portadoras  de HIV entrevistadas  entre  julho  e  setembro  de 2006.  Para 65% das
usuárias, as instalações são desconfortáveis e somente 35% consideraram-nas confortáveis. Em relação ao
acesso,  70% considerando  que era fácil,  5% muito  fácil e 25% difícil de chegar  ao  serviço  de saúde.
Quanto ao acolhimento, 75% avaliaram-no como bom, pois consideram que seus problemas de saúde são
resolvidos  nas  consultas.  Em  relação  à  disponibilidade  de  medicamentos  anti-retrovirais,  90%
consideraram ser fácil conseguir medicamentos. No que se refere à disponibilidade de exames laboratoriais
no HGT, as usuárias apontaram como fácil a realização (85%). Contudo, no que se refere ao atendimento
dos usuários, quando encaminhados para outros serviços de saúde, segundo 58%, conseguir atendimento é
difícil.Os percentuais de insatisfação podem, futuramente, constituir indicadores de monitoramento, dado
que os parâmetros aceitáveis ainda não foram definidos pelo serviço pesquisado.

Palavras chave: HIV, AIDS, assistência ambulatorial, qualidade da assistência à saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1108
TÍTULO: PROJETO TRILHAS POTIGUARES: ENSINO-SERVIÇO NA ORIENTAÇÃO À
QUALIDADE DE VIDA PARA OS IDOSOS.
ALUNO: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)
ORIENTADOR: TULIO OLIVEIRA DE SOUZA (768.172.614-49)
CO-AUTOR: ALDRINA LAURA DA SILVA COSTA (054.599.124-23)
CO-AUTOR: RENATA MELO MAROTO (083.853.934-39)

Resumo:

        Introdução: No Brasil existem 14,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos, de acordo com o IBGE,
2000.  E essa  população  traz consigo  inúmeras  peculiaridades  no  tocante  à  saúde,  principalmente  no
desenvolvimento de doenças crônico degenerativas.  Sendo por isso importante que os profissionais da
área da saúde discutam com a população visando à melhoria de suas condições. Objetivos: Descrever a
ação integrada de discentes da área da saúde numa mesa redonda sobre a qualidade de vida após os 40
anos. Métodos: Foi organizada uma mesa redonda no programa de extensão trilhas potiguares, dia 6/08/09
em Pedra Grande- RN, para discutir com as pessoas de mais de 40 anos seus principais problemas diários,
e  incitar  a  resolução  destes  através  do  debate  com o  grupo,  sendo  propostos  9 temas  de  discussão.
Resultados: Foi possível observar que no município de Pedra Grande-RN essa demanda era urgente, pois a
população é arraigada de costumes arcaicos que em parte tinham repercussão na sua qualidade de vida. E
através da intervenção foi possível esclarecer temas como menopausa, virilidade do homem, dependência
dos  filhos,  incidência de doenças  crônica degenerativas,  além de sugerir  algumas mudanças  nos  seus
hábitos de vida. Conclusões: A abordagem foi positiva, e notou-se que através da discussão em conjunto
muitos conseguiram compartilhar seus problemas, inclusive sendo implementado o grupo de idosos para a
atuação conjunta com a unidade básica de saúde.

Palavras chave: Qualidade de vida; geriatria; trilhas potiguares.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1110
TÍTULO: FREQUÊNCIA DE ANEMIAS HEREDITÁRIAS EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO A
ESCLARECER
ALUNO: WALESKA RAYANE DANTAS BEZERRA DE MEDEIROS (080.840.234-03)
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (155.913.604-91)
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (046.314.314-07)
CO-AUTOR: MARIA DAS VITORIAS BARBOSA (065.645.404-00)
CO-AUTOR: ZAMA MESSALA LUNA DA SILVEIRA (009.260.884-16)

Resumo:

        As  anemias  hereditárias  são  doenças  genéticas  freqüentes  e  compreendem as  hemoglobinopatias
(talassemias e hemoglobinas anormais), as eritroenzimopatias e as anemias por defeitos de membrana e o
reconhecimento  de indivíduos  homozigotos  e heterozigotos  é de fundamental importância.  O  presente
trabalho teve por objetivo mostrar a freqüência das anemias hereditárias entre os pacientes encaminhados
ao  Laboratório  de Hematologia do  Departamento  de Análises  Clínicas  e Toxicológicas  da UFRN com
solicitação de exames laboratoriais para diagnóstico de anemias hereditárias. No período de março a julho
de 2009, foram atendidos 88 pacientes. Após assinatura do TCLE, as amostras de sangue foram colhidas
com anticoagulante e, de acordo com a solicitação médica o diagnóstico laboratorial foi efetuado mediante
as  seguintes  técnicas:  eritrograma,  contagem  de  reticulócitos,  eletroforese  de  hemoglobina,  teste  de
solubilidade,  dosagem de HbA2, dosagem de Hb Fetal,  determinação da atividade da G-6-PD, teste de
fragilidade  osmótica  dos  eritrócitos  e  análise  molecular  para  diagnóstico  da  talassemia  alfa.  Dos  88
pacientes  atendidos,  observou-se  que  25  (28,4%)  tinham  talassemia  alfa+,  6  (6,8%)  tinham  traço
talassêmico beta, 3 (3,4%) apresentavam anemia falciforme, 2 (2,3%) eram portadores de traço falciforme,
1  (1,1%)  era  heterozigoto  para  hemoglobina  C  e  1  (1,1%)  apresentava  esferocitose  hereditária.  Os
resultados mostram que 43,1% dos pacientes assistidos possuíam algum tipo de anemia hereditária.

Palavras chave: Anemia falciforme, talassemia alfa, talassemia beta, esferocitose

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1111
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TRABALHO MULTIPROFISSIONAL NO CONTEXTO DA AIDS
ALUNO: ANA GABRIELLA MEDEIROS DE ARAUJO LIMA (069.993.504-00)
ORIENTADOR: RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA (025.084.104-54)
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)
CO-AUTOR: RAQUEL NUNES TORQUATO NOGUEIRA (065.634.444-07)
CO-AUTOR: THAISE SOARES DANTAS DE ARAUJO (065.646.854-83)

Resumo:

        Introdução: Para responder  à complexidade das demandas da assistência às pessoas vivendo com
Aids, os serviços têm recorrido a equipes compostas por profissionais oriundos de diferentes áreas de
formação  que,  entretanto,  não  têm  resolvido  à  questão.  Esse  estudo  teve  por  objetivo,  conhecer  a
percepção de usuários portadores de HIV sobre o trabalho da equipe multiprofissional em um centro de
referência  para  o  tratamento  da  Aids  no  Rio  Grande  do  Norte.  Trata-se  de  um  estudo  descritivo-
exploratório, de natureza qualitativa, envolvendo um grupo de soropositivos do Rio Grande do Norte. A
pesquisa foi realizada no Hospital Giselda Trigueiro, com 80 portadores de HIV no período compreendido
entre março e dezembro de 2006. Os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo temática
categorial,  segundo  Bardin.  As  categorias  que  emergiram  do  próprio  discurso  dos  entrevistados,
caracterizaram  o  trabalho  da  equipe  multiprofissional  como  sendo  marcado  por:  práticas  isoladas;
justaposição  de  ações; reforço  de  prescrições  e  espaço  de  trocas.  Constatou-se  que  as  práticas  dos
diferentes profissionais eram freqüentemente isoladas e, muitas vezes, concorrentes, demonstrando uma
dificuldade de interação entre diferentes competências técnicas. Constatou-se que, o trabalho da equipe
multidisciplinar nesse centro de referência apresenta limites, constituindo-se ainda, como um importante
desafio para a atenção à saúde dos portadores de HIV.

Palavras chave: HIV, AIDS, pesquisa sobre serviços de saúde, assistência ambulatorial.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1114
TÍTULO: ANÁLISES BROMATOLÓGICAS DE TORTAS DE ALGODÃO (GOSSYPIUM HIRSUTUM)
DOS ESTADOS DO RN E CE PARA UTILIZAÇÃO NA NUTRIÇÃO DE AVES
ALUNO: CAMILLA ROANA COSTA DE OLIVEIRA (061.546.234-02)
ORIENTADOR: JANETE GOUVEIA DE SOUZA (798.185.604-34)
CO-AUTOR: ELAINY CRISTINA LOPES (068.675.484-07)
CO-AUTOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: IGOR DE PAULA LOPES AURELIANO (063.905.094-80)

Resumo:

        Objetivou-se neste estudo determinar a composição bromatológica de Tortas de Algodão dos estados
do Ceará e Rio grande do norte, visando a sua utilização na alimentação de aves. Foram determinados os
teores  de  matéria  seca  (MS),  fibra  em  detergente  neutro  (FDN),  fibra  em  detergente  ácido  (FDA),
hemicelulose (HE), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM),
carboidratos  totais  (CHOT),  carboidratos  não  fibrosos  (CNF),  energia  digestível  (ED),  e  Nutrientes
Digestíveis  Totais  (NDT).  Os  resultados  obtidos  apresentaram  semelhança  na  composição  das  duas
amostras,  tendo a torta de algodão do Rio Grande do Norte apresentado maior  percentual de proteína
(31,57%)  e  menor  teor  de  extrato  etéreo  (7,28%).  As  tortas  apresentaram grande potencialidade  para
utilização  na  dieta  das  aves,  principalmente  como  substitutas  de  concentrados  protéicos.  Em  estudos
posteriores  deve-se  realizar  experimentos  de  desempenho  em  aves  verificando  a  sua  viabilidade  na
alimentação animal.

Palavras chave: avicultura, nutrição, viabilidade econômica.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1116
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DA PARTE ÁREA E
DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO FOLHA/COLMO DO CAPIM MULATO (BRACHIÁRIA
DECUMBENS STAPF VAR. COMUM X BRACHIÁRIA RUZIZIENSIS GERMAIN ET EVRARD)
ALUNO: MELQUE FERNANDES DE FARIAS (050.856.454-99)
ORIENTADOR: EMERSON MOREIRA DE AGUIAR (106.330.494-68)
CO-AUTOR: CARLOS ANDRÉ FERNANDES DA COSTA (052.787.194-00)
CO-AUTOR: PRISCYLLA RAQUEL GOMES SILVA (046.458.914-21)

Resumo:

        O  capim mulato  é um híbrido,  lançado em 2000 (CIAT),  e que apresenta algumas características
peculiares como tolerância à seca, rápida recuperação após pastoreio, resistência a pragas e respostas em
solos com fertilidade a partir de média-baixa. Objetivou-se neste trabalho, avaliar o teor de matéria seca da
parte área, bem como a relação folha/colmo desta Brachiária Híbrida. A coleta do material foi realizada na
propriedade Cajupiranga, Parnamirim/RN, durante o período chuvoso (Maio/2009). O método de coleta
realizado foi o direto, coletou-se um total de três amostras, utilizando um quadrado com 0,25 m2 de área.
O corte foi efetuado rente ao solo, coletando-se à parte área. Para determinação da relação folha/caule
pesou-se 1 kg de cada amostra, em seguida foi separada as folhas do colmo mais bainhas com o auxílio de
uma tesoura  de  poda  e  acondicionadas  em sacos  de  estopa numerados,  perfazendo  um total  de  seis
amostras,  as quais foram secas em estufa de circulação forçada a 55 ºC, por cerca de 190 horas,  para
obtenção da matéria seca (MS). Com os dados de MS das frações, calculou-se a relação folha/Haste. Para
determinação da Matéria Seca pesou-se 100g de cada amostra, e em seguida esse material foi levado ao
forno  de microondas com potência máxima,  e a cada três  minutos  o  material era pesado,  até que se
estabilizasse. Os resultados encontrados para relação folha/colmo e teor de matéria seca foram de 0,90 e
22% respectivamente, os quais estão de acordo com a literatura.

Palavras chave: forragem, capim mulato, resistência a pragas, Híbrido, matéria seca

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1119
TÍTULO: CAPACIDADE DAS UNIDADES DE ATEÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE UM DISTRITO
DE NATAL-RN PARA A REALIZAÇÃO DA BACILOSCOPIA DE ESCARRO NO DIAGNÓSTICO DA
TUBERCULOSE.
ALUNO: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS (076.973.904-00)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)
CO-AUTOR: ERIKA SIMONE GALVAO PINTO (852.084.264-04)
CO-AUTOR: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (054.548.004-30)
CO-AUTOR: RICARDO ALEXANDRE ARCÊCIO (216.262.118-50)

Resumo:

        A baciloscopia de escarro constitui método prioritário para o diagnóstico da Tuberculose (TB), e na
atualidade deposita-se elevado crédito na Estratégia de Saúde da Família (ESF) com vistas à ampliação do
acesso a essa tecnologia. Assim propôs-se avaliar a capacidade/estrutura das Unidades de Atenção Primária
à Saúde para a realização  da baciloscopia em um distrito  no  município  de Natal–RN.  Trata-se de um
inquérito epidemiológico, tendo como fonte primária de informações o gestor de 2 Unidades Básicas de
Saúde e  de  16 Unidades  Saúde da  Família  Utilizou-se  instrumento  estruturado  aplicado  por  meio  de
entrevista. Os dados foram tabulados no excel e transferidos para o software Statistica 6.0. Os resultados
mostram  que  88% dos  gestores  pontuaram  acessibilidade  do  sintomático  respiratório  a  baciloscopia,
todavia 11 (61%) referiram não disponibilidade de geladeiras para conservação das amostras, sendo que
grande  parte  são  desprezadas; 15  (83%)  dispunham  de  retaguarda  laboratorial,  contudo  muitos  não
precisaram um horário  definido  de envio  do  material ao  laboratório.  Pode-se observar  que embora a
baciloscopia  fosse  acessível  ao  sintomático  respiratório,  fatores  de  ordem  estrutural  das  unidades
dificultam  a  efetividade  das  ações  de  controle  da  TB,  levando  ao  retardo  do  diagnóstico.  Assim
considera-se importante o compromisso dos gestores com atenção primária, visando a superação de uma
realidade social, que penosamente corrobora para a disseminação da TB nas populações vulneráveis.

Palavras chave: ACESSIBILIDADE, DIAGNÓSTICO, RETARDO, TUBERCULOSE, ENFERMAGEM

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1120
TÍTULO: A HUMANIZAÇÃO DA ESF ATRAVÉS DO TRABALHO EM EQUIPE
ALUNO: MARCELA PAULINO MOREIRA DA SILVA (069.259.554-64)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)
CO-AUTOR: DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS (076.973.904-00)
CO-AUTOR: RAMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA (054.548.004-30)

Resumo:

        O trabalho de equipe está proposto como uma das prerrogativas estratégicas para a mudança do atual
modelo de assistência em saúde. Para a construção do projeto de saúde da família é necessário que os
trabalhos  especializados  de  cada profissional  se  complementem e os  agentes  construam uma ação  de
interação entre trabalhadores e usuários.  Se esta integração  não ocorrer,  corremos o  risco de repetir  o
modelo de atenção desumanizado, fragmentado, centrado na recuperação biológica individual e com rígida
divisão do trabalho e desigual valorização social dos diversos trabalhos. Esse trabalho tem por objetivo
analisar as produções científicas que estão relacionadas à construção de políticas que humanizam a equipe
de saúde da família proporcionando um melhor convívio entre os profissionais da área. Foram revisadas
informações apresentadas em trabalhos anteriores, incluídas em artigos publicados na íntegra nos últimos
dez anos e disponíveis ao acesso, considerando-se a produção registrada na base de dados do SciELO e
Google Acadêmico. Diante dos inúmeros resultados obtidos, foram selecionados aqueles que abordassem
temas relacionados ao estudo resultando num total de oito artigos. Pode-se perceber uniformemente, que
uma alternativa para a conquista da humanização das práticas de saúde se dá por meio do estabelecimento
de um vínculo entre os profissionais da equipe e a população com a capacidade de melhorar os indicadores
de saúde e reordenar o modelo assistencial.

Palavras chave: enfermagem, trabalho em equipe, humanização, atenção básica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1121
TÍTULO: TRABALHANDO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS SOB A ÓTICA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA EM DISCIPLINA OPTATIVA – OLHANDO, OUVINDO E CAMINHANDO
ALUNO: IRIA LUCIA DUARTE PINHEIRO (068.856.984-66)
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34)
CO-AUTOR: FLAVIO SANTOS DA SILVA (068.336.234-81)
CO-AUTOR: JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO FILHO (062.560.094-01)
CO-AUTOR: JULIANA FERNANDES DE SOUZA (065.162.794-03)

Resumo:

        Introdução: A sociedade atual clama pela “inclusão  social” dos indivíduos com deficiência física.
Muitas pessoas sentem-se desconfortáveis diante do indivíduo deficiente, o que exige a convivência para
quebrar as barreiras do preconceito. Assim sendo, a disciplina “Deficiência no Contexto da Sociedade”
busca trabalhar a visão dos estudantes de fisioterapia diante do indivíduo com limitações físicas. Objetivo:
relatar experiência desenvolvida dentro da disciplina eletiva de “Deficiência no Contexto da Sociedade” do
curso de fisioterapia da UFRN. Metodologia: Estudo qualitativo, tipo relato de experiência, com leitura da
observação-participante  e  dos  relatórios  produzidos  pelos  discentes  a  partir  da  experiência  realizada.
Resultados: A disciplina tomou três eixos: uma revisão bibliográfica realizada,  entrevistas com pessoas
deficientes e uma análise de situações vivenciadas por elas no seu cotidiano. Um roteiro de entrevista foi
construído, pesquisando as relações interpessoais vivenciadas pelo deficiente físico na família,  escola e
trabalho. Todos os entrevistados declararam perceber o preconceito social e levantaram a educação como o
caminho  para  a  mudança  dos  estigmas  sociais.  Conclusões:  A  leitura  dos  relatórios  revela  uma
transformação  discente  nos  seus  conceitos  sobre  a  deficiência  física.  Considerando  a  necessidade  de
fisioterapeutas  com socialmente  atuantes  e  perfil  humanista,  a  experiência  aqui  descrita  sugere  a  sua
expansão nas graduações da área da saúde.

Palavras chave: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1123
TÍTULO: BRINQUEDOTECA ITINERANTE: ARTICULANDO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE NA
PROMOÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA.
ALUNO: POLYANNA KEITTE FERNANDES GURGEL (059.837.614-39)
ORIENTADOR: PAULA FERNANDA BRANDAO BATISTA DOS SANTOS (802.110.543-72)
CO-AUTOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (084.497.404-87)
CO-AUTOR: ANA DULCE BATISTA DOS SANTOS (061.389.304-28)
CO-AUTOR: SABRINA VIANA ALMINTAS (054.414.854-18)

Resumo:

        Trata-se do projeto que visa articular universidade, serviço e comunidade, no desenvolvimento de
práticas lúdicas e de educação, para a promoção da saúde das crianças e seus familiares. A compreensão
dos  espaços  de  inserção  da  criança  e  o  lúdico  como  fundamentais  para  o  desenvolvimento  gerou  a
necessidade da criação da “brinquedoteca itinerante”. Busca-se a adoção de hábitos saudáveis, estimulando
a  participação  de  mães  e  educadoras,  desde  2007,  atendendo  cerca  de  250 crianças  no  bairro  Felipe
Camarão-Natal/RN.  São  definidas  ações  de:  promoção  à  saúde; elaboração,  execução  e  validação  de
protocolos de cuidados (acolhimento diário, a higienização corporal, prevenção de acidentes e controle de
parasitoses,  direitos da criança e sua família,  afetividade, preservação do meio ambiente e respeito).  A
intervenção  está  sendo  desenvolvida,  visando  atender  as  demandas  da  creche,  crianças,  familiares  e
educadoras,  utilizando-se  técnicas  educativas  e  lúdicas.  Tais  ações  se  compatibilizam  com  datas
comemorativas  e  atividades  culturais,  disponibilidade  do  serviço  e  dos  profissionais.  Observa-se  a
crescente adesão dos pais; a receptividade dos educadores nas ações e na construção de protocolos de
cuidado; a alegria e o envolvimento das crianças nas atividades educativas e a incorporação de hábitos de
vida saudáveis em seu cotidiano. Ainda ocorre descontinuidade da atenção. A perspectiva é reavaliar e
corrigir fragilidades a fim de ampliar a experiência nas demais pré-escolas do bairro.

Palavras chave: Brincar, ludicidade, brinquedoteca

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1127
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA TOXICIDADE SUBCRÔNICA E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES
COMPORTAMENTAIS NO LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO ADAPTADO CAUSADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO DE CEREUS JAMACARU EM RATOS
ALUNO: CÁSSIO DE OLIVEIRA MOURÃO (069.158.804-02)
ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ (030.650.396-48)
CO-AUTOR: DIEGO FABIO CARVALHO DO NASCIMENTO (083.020.044-48)
CO-AUTOR: IRIS UCELLA DE MEDEIROS (047.115.044-43)
CO-AUTOR: PRISCILA ALMEIDA DE PAIVA (089.287.564-05)

Resumo:

        O cacto Cereus jamacaru Mill. (Cactaceae) é uma espécie típica da vegetação da caatinga, facilmente
encontrada nos estados da região Nordeste e no norte de Minas Gerais.  Nas cactáceas são encontradas
várias substâncias,  dentre as quais estão os alcalóides feniletamínicos,  como a tiramina e mescalina.  Já
foram identificados tiramina e 2-hidroxifeniletilamina em hastes frescas de Cereus jamacaru. O presente
estudo  tem  como  objetivo  avaliar  possíveis  efeitos  tóxicos  e/ou  comportamentais  causados  pela
administração  do  extrato  etanólico  do  lenho  de  Cereus  jamacaru  em  ratos  Wistar,  dados  que  são
inexistentes na literatura científica. Ratos Wistar foram divididos em três grupos (n=20/grupo). Os grupos
experimentais  01  e  02  receberam  o  extrato  etanólico  por  gavagem  nas  doses  de  14  e  28  g/kg/dia,
respectivamente. O grupo controle recebeu água pela mesma via. Durante o tratamento foram monitorados
peso  corporal,  ganho  de  peso,  consumos  de  ração  e  água.  Ao  fim  do  tratamento,  cada  animal  foi
submetido à sessão treino no labirinto em cruz elevado adaptado e à sessão teste no mesmo aparato. A
análise estatística empregada (teste “t”) mostrou que o tratamento foi capaz de promover diminuição no
peso, consumo de água e ração nos grupos experimentais, quanto comparados com aos grupos controle.
Os parâmetros relacionados à avaliação no labirinto e o ganho de peso não mostraram alterações após
análise estatística.

Palavras chave: cereus jamacaru; ratos; toxicidade subcrônica; comportamento

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1131
TÍTULO: ANÁLISE DO POTENCIAL TÓXICO E GENOTÓXICO DAS ÁGUAS DO RIO DOCE-RN
ALUNO: FERNANDA FERREIRA DA COSTA NUNES (013.328.355-03)
ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ATTAYDE (031.303.267-07)
CO-AUTOR: CLAUDIA REGINA MACIEL GOMES (047.338.254-71)
CO-AUTOR: DALLYANE DOS SANTOS LISBOA (049.623.524-90)
CO-AUTOR: LENY SINARA SILVA BARBOSA (058.682.784-61)

Resumo:

        O Rio Doce, localizado no estado do Rio Grande do Norte, vêm sofrendo ações antrópicas devido à
ocupação desordenada em seu entorno. A ocupação das margens pode alterar a qualidade da água e com
base nessa hipótese, este trabalho teve o objetivo de analisar o potencial tóxico e genotóxico das águas do
Rio Doce, além de verificar estatisticamente se há diferenças nos resultados com o aumento do número de
réplicas. A metodologia utilizada foi o Teste Allium cepa. Foram feitas duas análises, uma macroscópica,
observando o crescimento das raízes (potencial tóxico); e outra microscópica, verificando a freqüência de
micronúcleos (potencial genotóxico).  Foram realizados três tratamentos com esse teste,  utilizando água
destilada como grupo controle e água coletada em dois pontos do rio: o primeiro ponto próximo à foz e o
segundo  na  nascente  do  rio.  Os  resultados  combinados  desses  três  tratamentos  foram  analisados
estatisticamente com o teste F para análise de variância (ANOVA). De acordo com os resultados obtidos,
observou-se que a variação do crescimento médio das raízes não indica toxicidade na água coletada nos
dois  pontos  do  rio  quando  comparada  ao  tratamento  controle.  Não  foram  detectadas  atividades
genotóxicas, pois não foi observado aumento significativo na freqüência de micronúcleos (MCN) entre os
tratamentos.  A freqüência  de  MCN encontrados  no  Teste  de  Allium  cepa  não  apresentou  diferença
significativa entre os métodos que utilizam números de réplicas diferentes.

Palavras chave: Genotoxicidade. Teste Allium cepa. Micronúcleo. Potencial tóxico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1132
TÍTULO: EFEITOS DA CARÊNCIA DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS NA DIETA SOBRE AS
CÉLULAS SEROTONINÉRGICAS DO NÚCLEO DORSAL DA RAFE DE RATOS WISTAR
ALUNO: ANA PATRICIA TERTULIANO DOS SANTOS (030.285.754-00)
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE OLIVEIRA COSTA (050.140.774-04)
CO-AUTOR: KÁTIA MARIA MARQUES NOGUEIRA (420.114.854-87)
CO-AUTOR: LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL (011.964.404-50)

Resumo:

        Dentro do SNC, os fosfolipídeos (compostos por ácidos graxos ômega-3 e ômega-6) desempenham
funções na transdução de sinal neuronal, bem como na integridade e fluidez das membranas das células
nervosas.  Tais  funções  permitem o  bom funcionamento  do  sistema de sinalização  celular  e  a  função
neuronal normal. Como os ácidos graxos participam diretamente da formação das membranas celulares,
acredita-se que sua falta acarreta alterações no desenvolvimento neuronal dos indivíduos. Este trabalho
verificou os efeitos da dieta carente em ácidos graxos ômega-3 sobre as células serotoninérgicas do núcleo
da rafe de ratos Wistar. Os animais foram divididos em dois grupos, segundo a dieta: 1. grupo controle (C)
com dieta equilibrada em todos os nutrientes; 2. grupo com dieta deficiente em ácidos graxos essenciais
(DAGE).  Os  animais  foram  anestesiados,  perfundidos,  os  encéfalos  retirados  e  microtomizados  por
congelação  e  os  cortes  submetidos  à  imunohistoquímica para  serotonina nos  núcleos  da  rafe.  Foram
estudados  10  animais,  sendo  5  (cinco)  controles  e  5  (cinco)  com  dieta  deficiente  em  ácidos  graxos
essencial.  A  análise  qualitativa  dos  animais  verificou  que  no  núcleo  dorsal  da  rafe  dos  animais
experimentais a fraca imunocoloração da imunohistoquímica em relação àquelas dos controles.

Palavras chave: núcleo da rafe, serotonina, ômega-3

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1139
TÍTULO: DIVERSIDADE DE LEPIDOPTERA E SUAS PLANTAS HOSPEDEIRAS NA MATA DO
JIQUI (RN)
ALUNO: LUANA BEZERRA DA SILVA (083.692.664-10)
ORIENTADOR: ADRIANA MONTEIRO DE ALMEIDA (010.866.337-09)
CO-AUTOR: ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA (251.567.148-97)
CO-AUTOR: BRUNNO FREIRE DANTAS DE OLIVEIRA (058.591.054-52)
CO-AUTOR: VANESSA RODRIGUES DE MORAIS (069.399.644-79)

Resumo:

        A Mata Atlântica está restrita a uma pequena faixa litorânea no RN. As larvas da família Lepidoptera
estão entre as mais importantes consumidoras foliares. Objetivou- se fazer um levantamento da diversidade
de Lepidoptera, a partir da coleta dos indivíduos durante a fase larval, e suas plantas hospedeiras na Mata
do  Jiqui,  um fragmento  de  Mata  Atlântica.  Censos  mensais  foram realizados  de  fevereiro  de  2008 a
fevereiro de 2009. Foram feitas amostras através de transectos de 100m em 3 ambientes distintos: borda,
interior de mata e às margens do rio Jiqui. São sorteados pontos dentro dos limites dos transectos, onde os
imaturos  observados  foram  capturados  e  inseridos  em  recipientes  plásticos  junto  com  folhas  de  sua
hospedeira para alimentação até a fase de pupa no laboratório. Durante esse período foram coletadas 183
amostras de larvas, até o momento sendo possível analisar 99 amostras de hospedeiras identificadas em 16
famílias  e  41  morfotipos.  As  famílias  de  hospedeiras  mais  ricas  foram  Fabaceae,  Dilleneaceae,
Bignoniaceae e Myrtaceae, representando 55% das amostras. Para os lepidópteros, obtivemos com sucesso
65 indivíduos adultos, que foram classificados em 35 diferentes morfotipos. O número de amostras por
coleta mostrou um decréscimo nos meses mais secos, com o mínimo de amostras coletadas em novembro
de 2008. A maioria das amostras foi coletada na borda da mata, habitat aberto e com alta luminosidade,
onde cresce plantas de crescimento rápido.

Palavras chave: herbivoria, interação inseto-planta, Mata Atlântica, Lepidoptera.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1146
TÍTULO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA PARA A FORMAÇÃO DE SUJEITOS
ECOLÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA - CAIC
ALUNO: REBBECA MAIA BALDUINO SANTOS (049.286.394-64)
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20)
CO-AUTOR: KENIA DAYANE DANTAS DE LIMA (053.726.874-01)
CO-AUTOR: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA (060.097.394-89)
CO-AUTOR: PRICILA MEIRELLES MONTEIRO DOS SANTOS (061.554.354-56)

Resumo:

        Por acreditar que a maioria das ações e posturas humanas que geram impactos ao meio ambiente
decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência ambiental o  presente projeto trata da
Introdução  de conceitos  e temas  de Educação  Ambiental realizada na Escola Municipal Otto  de Brito
Guerra, com crianças do Ensino Fundamental da periferia dos bairros de Cidade Satélite e Planalto, em
Natal/RN.  A metodologia  do  projeto  consiste  na  sensibilização  através  de  diálogos  relativos  ao  meio
ambiente acompanhados de dinâmicas que proporcionem reflexões sobre o tema e despertem os “sujeitos
ecológicos”  para  a  sua  responsabilidade  ambiental,  mudanças  de  postura  e  construção  de  valores
ambientais.  Com  o  término  do  projeto,  conseguimos  perceber  que  os  alunos  reconheceram  sua
responsabilidade  ambiental  aliada  à  construção  de  valores  ambientais  e,  com  o  desenvolvimento  e
aperfeiçoamento  de  oficinas  temáticas  e  palestras  focadas  na  sustentabilidade  conseguimos  realizar  a
integração das questões sócio-ambientais na gestão da escola e melhora na qualidade vida dos “sujeitos
ecológicos”.

Palavras chave: Educação Ambiental, Meio Ambiente, Sensibilização.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1148
TÍTULO: FATORES RELACIONADOS ÀS COMPLICAÇÕES PÓS-ABORTO EM MULHERES QUE O
VIVENCIARAM
ALUNO: IRIS CAMILA DO NASCIMENTO MARINHO (065.508.394-40)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)
CO-AUTOR: JANARA JOCIFRANIA DIAS DE MENESES (061.561.914-29)

Resumo:

        A revisão de literatura foi realizada a fim de se obter conhecimentos sobre as complicações do aborto;
para a realização de um possível projeto de pesquisa. Segundo a OMS, cerca de 500 mil mulheres/ano
morrem de causas relacionadas á gestação, em países em desenvolvimento. As complicações pós-aborto
são responsáveis por 15% das mortes maternas ao ano. Analisar na literatura os fatores relacionados ás
complicações pós-aborto  em mulheres que o  vivenciaram. Revisão  de literatura integrativa sistemática,
segundo GANONG; nas fontes BIREME, Portal de Revistas de Enfermagem e SCIELO; utilizando artigos
completos; descritores: “Mulheres no pós-aborto”,  “Complicações pós-aborto”,  “Aborto  espontâneo  em
mulheres”, “Fatores de risco e aborto em mulheres”. A hemorragia é citada como uma das complicações
que mais ocorrem, podendo ser  seguida ou não por infecções que podem evoluir  para o  abortamento
séptico com quadros de endometrite e parametrite; e abortamento incompleto. A anemia e a dificuldade de
engravidar, também são citadas. Tudo isso, deve-se aos tipos de procedimentos ao quais as mulheres se
submetem. A literatura que explica as complicações do aborto ainda é escassa, e a indisponibilidade em
visualizar  artigos  completos  fez com que informações essenciais  não  fossem acrescentadas.  Logo,  são
importantes estudos mais específicos abordando os fatores que expõe a mulher ao aborto, bem como suas
complicações.

Palavras chave: Mulheres; pós-aborto; complicações; fatores de risco.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1155
TÍTULO: MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. O CASO NITRATO.
ALUNO: MARCIO LUIZ FARIAS RATO (307.048.918-40)
ORIENTADOR: JAILSON VIEIRA DE MELO (500.737.884-49)
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACEDO (046.638.624-97)
CO-AUTOR: ERICA KALLINE MENDONCA PEREIRA (012.310.344-40)
CO-AUTOR: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (079.873.324-10)

Resumo:

        O  abastecimento  de água na UFRN é realizado  através de poços artesianos existentes no  próprio
campus.  Para  acompanhamento  da  água  distribuída  pela  UFRN  existe  o  Pró-Água  que  promove
monitoramento  mensal através  de análises  microbiológicas  e físico-químicas.  As  coletas  são  feitas  em
locais de uso  freqüente pelos funcionários e alunos num total de 61 pontos divididos por  6 zonas.  O
acompanhamento  das  médias  mensais  de  nitrato  de  cada  zona  durante  o  período  de  um  ano  foram
observadas  a  partir  de  uma análise  estatística  multivariada  de  Cluster  no  programa Statistic  7.0.  Nos
primeiros  meses  de  análise  os  índicies  de  nitratos  se  encontravam em desacordo  com os  valores  de
potabilidade para todas as zonas; a medida adotada para solucionar  esse problema foi a diluição,  que
tornou os valores dentro dos padrões permissíveis para consumo humano nos meses seguintes. As zonas
que tiveram maiores índices de nitrato foram Zonas 2 e 3, áreas com baixa altimetria que são vizinhas ao
bairro de Mirassol altamente adensado sem saneamento básico adequado. Zonas 1 e 4 estão próximas na
análise  de  Cluster  e  tiveram  os  menores  médias  de  Nitrato.  Dentro  do  Plano  Diretor,  a  Zona  1  foi
direcionada para ser uma área de lazer dentro do campus e sendo o local com menor circulação. A zona 4 é
vizinha do Parque das Dunas e não sofre muito com o adensamento das áreas vizinhas. É beneficiada pelo
serviço ecossistêmico que a vegetação da Unidade de Conservação na proximidade oferece.

Palavras chave: Água, Agrupamento, Monitoramento, Nitrato, Saneamento Básico, Saúde

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1156
TÍTULO: POLIMORFISMOS NO GENE ERBB2 AUMENTA O RISCO DE DESENVOLVIMENTO DA
HANSENÍASE
ALUNO: ADRIANA FRUTUOSO BARBOSA (055.028.524-58)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34)
CO-AUTOR: SERGIO RICARDO FERNANDES DE ARAUJO (942.721.404-00)

Resumo:

        Estudos têm mostrado  relação  estreita entre susceptibilidade a doenças infecciosas e variações na
seqüência de genes. A susceptibilidade genética à hanseníase ganhou interesse no começo da década de 80
com os estudos de associação de polimorfismos nos genes HLA e as formas clínicas da doença. Em 2006
Rambukkan et al. elucidaram o mecanismo de invasão do Mycobacterium leprae à célula de Schwann pelo
ErbB2.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  se  há  associação  entre  a  hanseníase  e  polimorfismo  de
nucleotídeo único em regiões do gene ErbB2 (rs1801200, rs1810132, rs2517955, rs2952156 e rs2517956). A
genotipagem  foi  realizada  através  de  Snapshot.  Foram  usados  216  casos  e  226  controles.  A análise
estatística foi realizada por Χ2 através do software SPSS versão 15 admitindo como diferença significativa
0,05. Os resultados mostraram uma relação significativa para o marcador rs1801200 (p = 0,018) sendo o
genótipo AA mais freqüente entre os controles e os genótipos AG e GG mais freqüente entre os casos.
Quando  a  freqüência  alélica  foi  testada  uma  associação  significativa  também  foi  encontrada  para  o
marcador rs1801200 (p = 0,015) mostrando que o alelo A pode estar envolvido com a proteção e o alelo G
com  a  susceptibilidade  a  hanseníase  (Odds  ratio=  1,5).  Estes  resultados  indicam  que  o  ErbB2  está
envolvido na evolução frente a infecção pelo Mycobaterium leprae e que a presença do alelo polimórfico
G, marcador rs1801200, aumentou o risco de desenvolvimento da doença

Palavras chave: hanseníase, polimorfismos, ErbB2

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1157
TÍTULO: O ENSINO DA DISCIPLINA DE BIOSSEGURANÇA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM NA PERSPECTIVA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
ALUNO: CECILIA NOGUEIRA VALENCA (061.397.784-09)
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (004.461.144-72)
CO-AUTOR: LORENA MARA NOBREGA DE AZEVEDO (065.723.034-03)

Resumo:

        Introdução: O profissional de enfermagem deve praticar as medidas de biossegurança associadas à
segurança e saúde do trabalhador, o que pode ser estimulado ao técnico de enfermagem desde o início de
sua formação profissional.  Objetivo: Relatar a experiência do ensino da disciplina de biossegurança na
formação profissional em enfermagem. Metodologia: Relato de experiência do ensino em biossegurança no
despertar da consciência da incorporação de medidas de segurança em saúde do trabalhador no ensejo do
curso técnico de enfermagem. As atividades foram: aulas dialogadas sobre a promoção da biossegurança
nas ações de saúde (ambiente seguro, ergonomia e higiene do trabalho); normas regulamentadoras (NR) 4,
NR 6, NR 17 e NR 32, com resolução de exercícios; higiene e técnica para lavagem das mãos; prevenção de
acidentes  enfatizando  acidentes  com  materiais  pérfuro-cortantes  e  uso  de  equipamentos  de  proteção
individual  (EPI).  Discutiu-se  sobre  a  prática  profissional  no  âmbito  da  saúde  e  a  implementação  de
medidas  de  redução  de riscos  ambientais.  Resultados:  Os  discentes  viram que as  condições  do  meio
ambiente e do trabalho em saúde podem interferir  bem mais que na execução do trabalho em si,  mas
também na qualidade de vida dos profissionais envolvidos nesse contexto. Conclusão: Espera-se que essa
experiência possa contribuir para a formação profissional em enfermagem no ensino da biossegurança que
requer um aguçado olhar do cuidado e proteção ao profissional de saúde.

Palavras chave: biossegurança, enfermagem, educação em enfermagem

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1158
TÍTULO: MODIFICAÇÕES DE CELULOSE E HEMICELULOSE DE CAJUS SUBMETIDOS A
TRATAMENTOS COM CÁLCIO
ALUNO: VANESSA DUARTE DE MORAIS (013.592.804-48)
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (581.736.766-15)
CO-AUTOR: IGOR UCELLA DANTAS DE MEDEIROS (064.834.074-08)
CO-AUTOR: RENATA RANGEL BARBOZA (069.740.344-07)
CO-AUTOR: TAIANA BRITO MENEZES (013.568.244-47)

Resumo:

        A região  Nordeste  é  grande  produtora  de  caju,  porém  a  castanha  é  mais  comercializada  que  o
pedúnculo,  pois  este  tem  elevada  perecibilidade.  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  as
modificações de celulose e hemicelulose de pedúnculos de cajus in natura submetidos a tratamentos com
cálcio, com o intuito de prolongar o seu tempo de vida útil. Os frutos provenientes de uma fazenda da
Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  do  Rio  Grande  do  Norte  (EMPARN)  foram  submetidos  a  três
tratamentos, o controle (imersão em água por 15 minutos); imersão dos pedúnculos em solução de cloreto
de cálcio a 1% + 0,05% de Tween 80/15 minutos e; imersão em solução de cloreto de cálcio a 1% a 45ºC +
0,05% de Tween 80/15 minutos. A seguir, os frutos foram colocados em bandejas envoltas com filme PVC
e armazenados em câmara fria a 6ºC ± 1ºC. Após 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento foi extraída a
parede celular de pedúnculos de caju dos diferentes tratamentos e determinados os teores de hemicelulose
e celulose (mg/g)  por  espectrofotometria.  De uma maneira geral,  os teores de hemicelulose e celulose
diminuíram em todos os tratamentos durante o  tempo de armazenamento, entretanto  o  tratamento com
cloreto  de cálcio  e  temperatura manteve teores  mais  elevados,  provavelmente  devido  à  inativação  de
enzimas que atuam nestes polissacarídeos da parede celular.

Palavras chave: Hemicelulose; celulose; cálcio; caju.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1160
TÍTULO: INTERVENÇÃO DO ESTÁGIO DE SAÚDE COLETIVA DO CURSO DE MEDICINA – UFRN
PARA MELHORIA DAS TAXAS DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM LAJES PINTADAS - RN
ALUNO: ROBERTO MORENO MENDONCA (051.288.194-42)
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO (296.966.824-68)
CO-AUTOR: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68)

Resumo:

        INTRODUÇÃO  Com  altas  taxas  de  gravidez na  adolescência  em  Lajes  Pintadas–RN,  e  da  sua
ascensão (17% - 2007 e 28% - 2008), houve a necessidade de que os alunos do curso de medicina, no
Estágio em Saúde Coletiva, interviessem modificando a saúde da população e acionando os gestores de
saúde. OBJETIVO Realizar ações amenizando o problema, preocupando-se em propor uma intervenção
que não se limitasse ao tempo-espaço. MÉTODO A intervenção dividiu-se em duas ações. A primeira teve
como alvo direto os jovens, a população atingida pelo problema. Ademais, os educadores também seriam
atualizados e orientados. RESULTADO Ministraram-se aulas a alunos da rede de ensino, abordando temas:
¨Puberdade, DST´s e Métodos Contraceptivos¨. Realizou-se ¨Curso de Capacitação para os professores da
Rede Municipal e Estadual de Lajes Pintadas¨, durante 3 dias, com 12 horas aula, platéia sendo composta
de  23  professores  do  ensino  fundamental  e  médio,  abordando  os  temas  ¨Métodos  Contraceptivos,
Educação Ambiental, Drogas e DST´s¨. DISCUSSÃO As aulas ministradas aos alunos foram proveitosas,
visando com isso uma melhoria em curto prazo na população atingida. O curso ministrado aos professores
teve por  objetivo  perpetuar  a  ação,  visto  que estes  estão  formando  a geração  atual  e  irão  formar  as
próximas. Neste, houve avaliação de rendimento, sendo satisfatória. Assim, o curso de Medicina-UFRN
tentou realizar seu papel social, modificando populações em dificuldades.

Palavras chave: Saúde Pública; Medicina Comunitária; Gravidez na Adolescência

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1163
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS EM ALUNOS DE CENTROS
EDUCACIONAIS DA COMUNIDADE DE GOIANINHA –RN
ALUNO: ANTONIO PEIXOTO DE CARVALHO (046.114.834-01)
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (792.215.214-00)
CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (050.231.434-65)
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85)
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28)

Resumo:

        As parasitoses intestinais acometem com alta incidência as crianças em comunidades que possuem
sistema de saneamento básico precário. Essas podem retardar o crescimento e até mesmo o desempenho
psicológico dos indivíduos. No Brasil, as infecções parasitárias constituem um dos principais problemas de
saúde pública, sendo endêmicas em diversas regiões. O presente estudo teve como objetivo realizar uma
avaliação  preliminar  da incidência de helmintos  e protozoários  em alunos  de centros  educacionais  da
comunidade de Goianinha – RN. Foram avaliadas 21 amostras de fezes de crianças de ambos os sexos e
com faixa etária de nove a doze anos. As amostras foram processadas de acordo com o método de Blagg e
cols. Dos 21 alunos, 42,86% eram do sexo feminino e 57,14% eram do sexo masculino. O coeficiente geral
de prevalência de alunos parasitados foi de 90,47%. Considerando o poliparasitismo em alguns alunos,
ocorreu  maior  incidência de protozoários intestinais,  tais como: Endolimax nana (71,43%),  Entamoeba
histolytica/díspar  (57,14%),  Entamoeba  coli  (52,38%),  Giardia  lamblia  (14,28%),  Iodamoeba  butchlii
(4,76%),  em comparação  com a baixa incidência de helmintos: Trichuris  trichiura (19,04%)  e Ascaris
lubricoides  (4,76%).  Pode-se concluir,  com base  nos  valores  encontrados,  que se faz necessária  uma
avaliação de estratégias e medidas de saúde a serem implementadas para que se reduza a alta ocorrência de
infecções parasitárias que acometem essas crianças.

Palavras chave: helmintos, protozoários, escolares

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1165
TÍTULO: EFEITO DE ESTÍMULOS EMOCIONAIS SOBRE A MEMÓRIA OPERACIONAL
ALUNO: CLEANTO ROGERIO REGO FERNANDES (050.861.184-92)
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (643.796.204-68)
CO-AUTOR: CAMILA NASCIMENTO DO REGO (068.742.854-83)
CO-AUTOR: JANINE KARLA FRANCA DA SILVA (059.406.264-08)
CO-AUTOR: RAPHAEL BENDER CHAGAS LEITE (047.807.264-33)

Resumo:

        O sistema de memória operacional tem a função de armazenar e manipular a informação necessária ao
desempenho de uma tarefa e inibir itens irrelevantes. A repetição de distratores durante a codificação para
um teste de reconhecimento pode aumentar a probabilidade de erros. Investigamos se o uso de palavras
tabus, que possuem alguma valência emocional, poderia minimizar o impacto da repetição dos itens sobre
a memória imediata.  O estudo contou com a colaboração de 50 jovens universitários. Foram utilizadas
quatro  listas com 15 palavras cada. Duas listas foram estudadas com repetição de distratores (contexto
difícil) e as outras duas sem repetição (contexto fácil). Em cada contexto, uma lista foi constituída apenas
de substantivos (lista neutra) e outra continha substantivos e palavrões (lista mista). O estudo consistia em
três séries consecutivas de treino seguido de teste (S1, S2, S3). O desempenho foi submetido a análises de
variância e identificado efeito significativo do contexto de codificação, independente se a lista era mista ou
não. No contexto fácil, o desempenho de S2 e S3 foi significativamente superior a S1, já no contexto difícil
as  diferenças  não  foram significativas  entre  as  séries.  Embora  esse  resultado  aponte  que  o  efeito  da
interferência  produzida  pela  repetição  dos  itens  parece  ser  refratário  a  um  estímulo  emocional,
consideramos  que  os  palavrões  podem  ter  pouco  efeito  sobre  esse  grupo  de  sujeitos.  Assim,  novas
investigações são necessárias.

Palavras chave: Memória, memória operacional, emoção, aprendizagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1166
TÍTULO: ÍNDICE DE PERIGO DE INCENDIO NA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO
SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE-RN
ALUNO: ITANIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (014.043.364-35)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: ANA QUITERIA REBOUCAS PEREIRA DE MEDEIROS (068.429.064-23)
CO-AUTOR: JACK BATISTA DE SOUSA (838.258.604-00)
CO-AUTOR: JULIANA JOICE OLIVEIRA (072.142.324-80)

Resumo:

        A Caatinga é um dos mais ricos biomas brasileiros, entretanto sua biodiversidade é constantemente
ameaçada pela ação antrópica, especialmente pelo uso das queimadas para limpeza e/ou aumento de áreas
para atividades agrícolas. Essa prática, apesar de constante no bioma, raras vezes foi analisada através de
índices de perigo de incêndio, os quais refletem, antecipadamente, a probabilidade de ocorrer um incêndio,
assim como a facilidade do mesmo se propagar, de acordo com as condições atmosféricas do dia. Nesta
pesquisa, desenvolvida com dados diários de precipitação e umidade relativa do ar dos anos de 1997-2004,
coletados  na Estação  Meteorológica da  Estação  Ecológica  do  Seridó,  em Serra  Negra do  Norte-RN e
utilizando a Formula de Monte Alegre, determinou-se os meses e o grau de perigo com que as queimadas
podem ocorrer. Os resultados evidenciam que fevereiro, março e abril, período de chuvas na região, são os
meses com menor índice de perigo de incêndio, sendo classificados como de perigo médio a alto, enquanto
agosto, setembro, outubro e novembro, época de seca na região, atingiram o maior grau de perigo, sendo
classificados  como  de perigo  muito  alto.  Desse  modo,  em função  da  redução  das  chuvas,  queda na
umidade  relativa  do  ar,  elevação  da  temperatura  e  do  aumento  da  quantidade  de  biomassa  seca,  os
cuidados contra incêndios devem ser redobrados no período que se estende de maio a janeiro, meses em
que o valor do índice foi superior a 20.

Palavras chave: Caatinga, queimada, biodiversidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1171
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À ANGIOGRAFIA NO SERVIÇO
DE HEMODINÂMICA DO HUOL
ALUNO: ROSANA KELLY DA SILVA MEDEIROS (060.719.064-74)
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (513.267.284-15)
CO-AUTOR: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (064.118.304-60)
CO-AUTOR: NEYSE PATRICIA DO NASCIMENTO MENDES (904.146.084-53)
CO-AUTOR: RODOLPH VINICIUS SIQUEIRA PESSOA (057.610.904-57)

Resumo:

        Introdução: A alta mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil implica o uso de tecnologias
invasivas  de  hemodinâmica  que  utilizam  cateteres  radiopacos  e  substâncias  radiativas  com  fins
diagnósticos (angiografia) e terapêuticos (angioplastia). A angiografia pode ser renal, cardíaca, cerebral e
periférica.  Conhecer a população submetida ao procedimento permite o planejamento da assistência de
enfermagem direcionada,  melhorando a qualidade do  atendimento.  Objetivos: Caracterizar  o  perfil dos
pacientes submetidos à angiografia no serviço de hemodinâmica do Hospital Universitário Onofre Lopes
(HUOL)  em  Natal/RN.  Metodologia:  Estudo  descritivo  retrospectivo  a  partir  de  dados  do  registro
informatizado (MV 2000) dos pacientes submetidos à angiografia no setor de hemodinâmica do HUOL
entre junho de 2008 e de 2009. Resultados: Submeteram-se ao procedimento 413 pacientes. Destes 52,4%
eram mulheres e 47,6% homens; média de idade 62 anos; 57,9% residiam na grande Natal e 42,1% no
interior do estado; 69,2% advieram de suas residências, 13,6% eram internos do HUOL, 14,3% de outros
hospitais e 2,4% não informavam sua procedência.  O exame mais realizado foi o  cateterismo cardíaco
(89,8%), seguido pelo periférico (7%), cerebral (2,2%) e renal (1%). Conclusão: Os dados predominantes
quanto à procedência, idade e realização de cateterismo cardíaco ressaltam, como na literatura pesquisada,
o caráter ambulatorial do exame e a tendência das doenças crônico-degenerativas nesta faixa etária.

Palavras chave: Angiografia, Assistência de Enfermagem, Hemodinâmica

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1172
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE ENTRADA DOS ESTUDANTES NA
UNIVERSIDADE E O ÍNDICE DE RENDIMENTO ACADÊMICO.
ALUNO: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13)
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15)
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)
CO-AUTOR: HILKEA CARLA DE SOUZA MEDEIROS (023.362.724-31)
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05)

Resumo:

        O  rendimento  do  aluno  universitário  é influenciado  por  inúmeras  variáveis  tais  como: cognição,
metodologia  de  ensino,  interesse  e  disponibilidade.  OBJETIVOS:  analisar  a  relação  entre  a  idade  de
ingresso no curso de medicina da UFRN com o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). MÉTODOS: foi
feita  uma  coleta  de  dados  secundários,  de  818  estudantes  de  medicina  da  UFRN  entre  2000  e
2008.Avaliou-se a idade da entrada do estudante na faculdade de 2000 a 2008 e sua relação com o IRA.
RESULTADOS: nota-se perceptível tendência de aumento na idade média dos estudantes no decorrer dos
anos: em 2000, 25,5% tinha entre 15 e 17 anos, em 2008 esse valor caiu para 8,9%; enquanto que os alunos
entre 20 a 21 anos, que em 2000 representavam 13.3%, em 2008 aumentou para 35.6% do total. Quanto às
notas, as médias de rendimento foram de 7,59 entre os estudantes de 15 a 17 anos; 7,46 entre os de 18 a 19
anos; de 7,26 entre 20 a 21 anos e 7,01 de 22 a 24 anos.  Quanto  ao  IRA ,  a pontuação  entre 8 e 9
destinava-se a 71% dos alunos entre 15 a 17 anos, 65% para os de 18 a 19 anos, 52% para os de 20 a 21
anos e finalmente 51% para os de 22 a 24 anos, sendo a média de 61%. Conclusão: observa-se que alunos
que ingressam cedo na universidade têm maior IRA que os mais velhos, podendo-se atribuir ao fato dos
alunos desses últimos possuírem outras preocupações sejam no âmbito familiar ou profissional, dedicando
menos tempo ao estudo.

Palavras chave: Educação médica; Rendimento acadêmico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1177
TÍTULO: POLIPARASITISMO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO BAIRRO DE
BRASÍLIA TEIMOSA, NATAL-RN
ALUNO: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (050.231.434-65)
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVAO FREIRE (792.215.214-00)
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85)
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40)
CO-AUTOR: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NETO (070.532.114-28)

Resumo:

        As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, sobretudo nos países do
terceiro mundo, sendo um dos principais fatores debilitantes da população, associando-se freqüentemente
a  quadros  de  diarréia  crônica  e  desnutrição,  comprometendo  o  desenvolvimento  físico  e  intelectual,
particularmente das faixas etárias  mais jovens da população.  O estudo  em questão  teve o  objetivo  de
diagnosticar e avaliar a quantidade de crianças que são portadoras de dois ou mais parasitas intestinais e
promover ações para reduzir a prevalência desses casos. Foram analisadas amostras de fezes provenientes
de 43 crianças e adolescentes residentes no bairro de Brasília Teimosa, Natal-RN, com idade entre 3 e 16
anos. A análise laboratorial foi feita seguindo o método de Blagg e cols. Após análise parasitológica foi
constatado  que  18,60%  dos  indivíduos  apresentavam  uma  espécie  parasitária,  41,86%  estavam
poliparasitados,  enquanto  apenas  39,54% não  estavam parasitados.  Os  parasitas  de  maior  prevalência
foram a Endolimax nana (51,16%), Entamoeba histolytica/díspar (46,51%) e Entamoeba coli (25,58%). A
partir  dos  resultados  analisados,  nota-se  a  importância  de  implementação  de  medidas  preventivas  e
educativas a fim de promover a conscientização de pais, crianças e adolescentes quanto à importância da
higiene e do saneamento básico, além do incentivo à procura de uma unidade de saúde para a realização de
tratamento adequado.

Palavras chave: parasitas intestinais, diagnóstico, comunidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1179
TÍTULO: IMPACTO DE INFECÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NO ESTADO DE
VITAMINA A EM CRIANÇAS ENTRE 4 E 6 ANOS DE IDADE.
ALUNO: MARCUS RODRIGO MENEZES VIANNA DE SOUSA (069.305.444-18)
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34)
CO-AUTOR: ANA NATALY ADRIANE BEZERRA TRIESTE (063.739.824-67)
CO-AUTOR: BRUNA LEAL LIMA MACIEL (962.561.923-20)
CO-AUTOR: NÚBIA NATALIR CORREIA PONTES (970.177.014-53)

Resumo:

        Há grande interesse no papel que a vitamina A tem na saúde da criança. Essa vitamina é essencial no
crescimento  e  desenvolvimento  de  células  e  tecidos,  atuando  também  na  proteção  contra  doenças
infecciosas. Na sua deficiência, a incidência de infecções respiratórias pode ser aumentada, devido a danos
causados ao epitélio respiratório. Esse estudo teve o objetivo de avaliar se o estado de vitamina A, em
crianças entre 4 e 6 anos de idade,  tem impacto  na evolução das infecções das vias aéreas superiores
(IVAS). Foram estudadas 60 crianças com pelo menos 2 sintomas de IVAS, sendo estas comparadas com
28 da mesma idade e nível sócio-econômico  sem sintomas  respiratórios.  O  estado  de vitamina A foi
medido pelo teste de dose resposta relativo modificado (MRDR), que avalia a reserva hepática de vitamina
A, e o retinol sérico, por meio de cromatografia líquida de alta eficiência. A média de retinol para o grupo
com IVAS foi de 35,1 ± 1,51, já a do grupo sem sinais de IVAS foi de 73,2 ± 6,54 (Teste T; p<0,05).
Dentre as crianças com IVAS verificou-se que 70,0% (n=42)  mostraram deficiência de vitamina A.  O
retinol sérico  foi baixo  (< 30ug/dL)  em 40,0% das  mesmas,  sugerindo  alta prevalência de deficiência
marginal da vitamina. Nas crianças sem IVAS, 92,9% e 100,0% apresentaram valores adequados de retinol
e MRDR,  respectivamente.  Os  dados  apontam expressiva diminuição  das  reservas  de vitamina A nas
crianças com IVAS, revelando o grande impacto dessas infecções no estado da vitamina A.

Palavras chave: Vitamina A, virose, função pulmonar.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1183
TÍTULO: CRECHE E RISCO DE INFECÇÃO NA COMUNIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA.
ALUNO: CAMILA AUGUSTA DA SILVA (857.273.772-34)
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (230.393.104-53)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: a globalização  e a entrada de mulheres no  campo de trabalho  tem aumentado o
número  de crianças nas creches.  O confinamento  e aglomeração  existente nesse tipo  de ambiente são
fatores  de  risco  para  as  crianças  adquirirem  doenças  transmissíveis,  deixando  a  sociedade  em  geral
susceptível a adquirir  tais  infecções.  OBJETIVOS: revisar  nas  bases  de dados da SCIELO e LILACS
pesquisas que abordem as infecções infantis adquiridas na creche como um problema de saúde pública.
METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 10 artigos realizada na base de dados SCIELO
e LILACS usando como critério de inclusão as pesquisas brasileiras realizadas nos últimos 5 anos (2005 a
2009). RESULTADOS: contatou-se que crianças frequentadoras de creches aumentam de 2 à 3 vezes o
risco  de  adquirir  infecções,  sendo  as  respiratórias  e  parasitária  as  de  maior  prevalência  tanto  nessas
instituições quanto na população. O risco está associado a características da creche e a falta de adesão à
medidas simples como a lavagem das mãos. CONCLUSÃO: observa-se que, diante do crescente número
de crianças nesse tipo de instituição e o eminente perigo de propagação de infecções, torna-se necessária
adoção de medidas que minimizem a exposição das crianças aos microorganismos e a disseminação destes
na comunidade. Além disso, é importante a participação dos profissionais de saúde na implementação de
programas de prevenção e controle envolvendo pais e funcionários da instituição.

Palavras chave: Creches, doenças infecciosas, infecção.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1184
TÍTULO: VIVÊNCIA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
NO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA
ALUNO: AMANDA LOUISE DE MEDEIROS FRANÇA (090.099.714-14)
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (254.448.164-15)
CO-AUTOR: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (942.922.804-87)

Resumo:

        Desde a metade do século XVIII, é reconhecida a importância do diagnóstico precoce do câncer de
mama.  Porém,  nos  dias  atuais  percebe-se  que um dos  fatores  que dificulta  o  tratamento  é  o  estágio
avançado em que a doença é descoberta. O trabalho buscou identificar as dificuldades enfrentadas pelos
profissionais  enfermeiros e médicos que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF)  no  que refere à
detecção  precoce do  câncer  de mama.  Trata-se de um estudo  descritivo  exploratório  com abordagem
quantitativa desenvolvido na região do Trairi no Estado do Rio Grande do Norte. A amostra foi composta
por 52 profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família. A coleta de dados ocorreu no período de
março  a  maio  de  2009.  Para  análise  dos  dados  foi  usado  o  SPSS.15.  Observou-se  que  52%  dos
profissionais enfermeiros e médicos trabalham a mais de 5 anos na ESF; tem conhecimento dos sinais e
sintomas  do  câncer  de  mama,  porém  58%  deles  referem  dificuldades  vivenciadas  no  serviço  para
desenvolver o processo de rastreamento deste tipo de patologia. As quais se dão desde um local adequado
para realização do exame clínico das mamas a indisponibilidades de cotas para a realização de mamografia
e  ultra-sonografia.  É  necessário  a  participação  efetiva  de  gestores  comprometidos  com  o  SUS  e  o
engajamento dos profissionais de saúde e usuárias no processo de detecção precoce do câncer de mama,
tendo em vista a promoção à saúde e prevenção de doença.

Palavras chave: saúde da mulher, câncer de mama, prevenção

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1186
TÍTULO: CONHECIMENTO SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR PACIENTES
AMBULATORIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, NATAL/RN
ALUNO: FERNANDO DE CARVALHO AQUINO (009.194.304-30)
ORIENTADOR: FRANCISCA SUELI MONTE (021.289.324-67)
CO-AUTOR: ARION GLEIDSON NUNES DE MELO (050.231.434-65)
CO-AUTOR: EVERTON DO NASCIMENTO ALENCAR (071.707.144-85)
CO-AUTOR: FERNANDA FABIOLA SANTOS DE LIMA (074.024.174-50)

Resumo:

        Estudos têm demonstrado que a falta de informação no reconhecimento dos medicamentos genéricos
pela  população  tem  facilitado  sua  substituição  por  medicamentos  similares  na  compra  em farmácias.
Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o nível de conhecimento de pacientes ambulatoriais do Hospital
Universitário  Onofre  Lopes,  sobre  os  medicamentos  genéricos.  O  estudo  seguiu  um  delineamento
transversal e foi realizado no período de agosto de 2007 a setembro de 2008. A amostra foi composta por
adultos de ambos os sexos, aos quais foi aplicado um questionário, constituído de perguntas sobre o nível
de conhecimento confrontado com a identificação da embalagem do medicamento. Os 65 questionários
aplicados revelaram que: somente 31,7% tem ensino médio completo; 98,8% tinham conhecimento sobre o
medicamento genérico; 86,9% identificaram a embalagem desse medicamento; 82% adquiriram alguma vez
o genérico, 78% com prescrição médica e 90% teve sucesso terapêutico; 60% referiram que a idéia da
substituição pelo genérico partiu do próprio paciente, sendo efetuada em 52,9% dos casos pelo balconista e
28% pelo farmacêutico; 87,7% adquiririam novamente os genéricos. O estudo demonstrou que a grande
maioria dos entrevistados tem conhecimento sobre os medicamentos genéricos, no entanto uma pequena
parcela é passível de ser enganada na compra do produto. Constatou-se também que o genérico tem se
estabelecido no mercado pelo preço mais baixo e eficácia semelhante à de outros medicamentos.

Palavras chave: MEDICAMENTO GENÉRICO;CONHECIMENTO;USO RACIONAL.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1192
TÍTULO: CRICOTIREOIDOSTOMIA PERCUTÂNEA: ABORDAGEM PRÁTICA ATRAVÉS DE UM
NOVO APARELHO.
ALUNO: HUGO GONCALO GUEDES (073.910.244-30)
ORIENTADOR: JOSE GERCINO CABRAL FILHO (096.208.774-20)
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13)
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: A cricostomia consiste no acesso cirúrgico rápido de emergência das vias aéreas,
através da membrana cricóide. Quando esse acesso é feito por meio de uma punção, a cricostomia é dita
Percutânea.  OBJETIVOS:  avaliar  um  equipamento  portátil,  desenvolvido  juntamente  aos  autores  do
mesmo, para a realização rápida e prática de uma cricostomia percutânea. MATERIAL E MÉTODOS: Foi
realizado  testes  em  cadáveres  que  foram  submetidos  à  cricostomia  percutânea,  realizada  pelos
pesquisadores, utilizando o aparelho desenvolvido. Esse consta de um kit portátil de aproximadamente 10
cm, dividido em 03 pequenos compartimentos acopláveis, capaz de realizar uma punção profunda pela
técnica cateter-agulha.  Avaliação  dos danos foi feita por  dissecação  dos cadáveres.  RESULTADOS: O
tempo médio de realização do procedimento, desde a palpação da membrana cricóide até a associação das
cânulas do aparelho, foi de 11,5 segundos (+/- 1,3 s, 10,75-12,75s). O diâmetro da incisão foi de 4,6mm. A
dissecação  da  região  cervical  anterior  dos  cadáveres  confirmou  a  punção  apenas  do  ligamento
cricotireoídeo,  sem  nenhuma  lesão  das  cartilagens  adjacentes.  Foram  relatados  10  artigos  a  fim  de
descrever  o  kit  padrão-ouro  atual  e  compará-lo  com  o  novo  aparelho.  CONCLUSÃO:  O  tempo  de
realização  do  procedimento  com o  novo kit confirmou sua rapidez e a ausência de lesões anatômicas
confirmou a sua praticidade. A ventilação aérea dos cadáveres e a distensão torácica sugerem a eficácia
ventilatória do aparelho.

Palavras chave: Cricostomia, Cricóide, Via aérea difícil

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1193
TÍTULO: CRIANÇAS EM CASA DE PASSAGEM: VIVÊNCIA DE ESTUDANTES DA SAÚDE.
ALUNO: PAMELA KATHERINE NELSON CAMPERO (055.053.314-16)
ORIENTADOR: NADJA DE SA PINTO DANTAS ROCHA (200.333.384-34)
CO-AUTOR: CECÍLIA OLÍVIA PARAGUAI DE OLIVEIRA (012.356.854-46)
CO-AUTOR: DANIELE DA SILVA MACEDO (051.151.204-02)
CO-AUTOR: RENATA CRISTINA BARROS LEITE (074.029.744-99)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:  As  Casas  de  Passagens  são  espaços  confortáveis  que  atendem  crianças  e
adolescentes de 0 a 18 anos em situação  de risco  pessoal ou  social.  Essas casas acolhem menores de
direitos violados e vítimas de: abuso, exploração sexual, menores de rua sem vínculo familiar, maus tratos,
negligência  extrema.  OBJETIVO:  Consistiu  em  identificar  o  perfil  de  crianças  abrigadas  na  casa  de
passagem II, analisando sua relação de vínculo com a instituição, com seus familiares e no seu cuidado
integral. METODOLOGIA: Aplicação de questionário estruturado em: ficha individual, perguntas dirigidas
ás crianças e perfil estrutural da casa, bem como da análise de desenhos com temas livres construídos pelas
mesmas. RESULTADOS: As crianças foram receptivas ao questionário e ao desenho livre. Na maioria,
estavam satisfeitas com o abrigo, no entanto apresentaram carência afetiva em relação aos seus familiares e
desejo de voltar ao convívio familiar.  DISCUSSÃO: Sair do ambiente hospitalar e confrontar com um
cenário de prática em que a criança apresenta extrema vulnerabilidade, é algo indescritível e desafiador
para a formação de um novo profissional de saúde. Esta vivência possibilita uma formação ética humanista
e a superação  de pré-conceitos,  cristalizados na nossa cultura.  A privação  de laços afetivos durante a
infância, junto à fragilidade na materialização dos seus direitos, acaba por interferir no processo integral do
crescimento e desenvolvimento da criança.

Palavras chave: Saúde,criança, abrigo,profissionais.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1194
TÍTULO: APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR
ESPECTROFOTOMETRIA DE UV-VIS PARA TANINOS A PARTIR DE EXTRATOS E FORMAS
FARMACÊUTICAS OBTIDAS DA FLORA NORTE RIOGRANDENSE
ALUNO: JULIANA RAFAELA GRANJEIRO REGO (056.034.834-74)
ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (008.404.064-52)
CO-AUTOR: ALDILANE GONCALVES DA FONSECA (073.895.124-23)
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (882.580.334-68)
CO-AUTOR: MATHEUS DE FREITAS FERNANDES PEDROSA (967.286.474-49)

Resumo:

        Estudos têm demonstrado o teor de taninos em várias plantas características do Brasil, algumas delas
presentes no Rio Grande do Norte, como o angico (Anadenanthera colubrina), o cajueiro (Anacardium
occidentale),  a  Jurema preta  (Mimosa tenuiflora),  e  vermelha (Mimosa arenosa).  Devido  ao  potencial
taninífero  destas  espécies,  o  trabalho  versará no  desenvolvimento  e  validação  de extratos  tanínicos  e
posterior  desenvolvimento  de  formas  farmacêuticas  semi-sólidas  com  atividade  antiinflamatória.  Este
estudo apresenta os resultados da validação da metodologia analítica, a qual foi validada de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela ANVISA. Para a construção da curva padrão, alíquotas da solução estoque
de ácido gálico (AG) (10mg/mL) foram transferidos para balões de 25mL e adicionados 1,0 mL da solução
de ácido fosfotúngstico SR e diluída com solução de Na2CO3 SR. A absorbância foi medida exatamente
após  3  minutos,  utilizando  água  como  branco  e  cubeta  de  quartzo  1cm  em  715nm.  O  estudo  da
especificidade  demonstrou  que  a  matriz (extrato  hidroalcóolico)  não  interferiu  na  análise.  O  método
apresentou linearidade (r2> 0,999) na faixa de concentração escolhida (2-20 µg/mL), com a equação de
regressão  linear  y=0,03569x+0,00097.  A precisão  intra-corrida e reprodutibilidade foram demonstradas
(CV<  5%).  O  nível  de  recuperação  também  foi  adequado  (80-120%).  O  método  proposto  pode  ser
considerado simples preciso e exato para análise quantitativa de taninos a partir dos extratos vegetais.

Palavras chave: taninos, fitoterápicos, plantas medicinais

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1197
TÍTULO: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: O UNIVERSO SIMBÓLICO DAS PRÁTICAS EM
BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA.
ALUNO: MIRNA CAVALCANTE GURJAO (013.974.464-98)
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (154.957.284-91)
CO-AUTOR: ALICE SILVANA GAGLIUFFI PEREIRA (068.737.634-38)
CO-AUTOR: JULIANA BENTO DA CUNHA (057.328.684-10)

Resumo:

        Desde os anos 70, iniciaram-se experiências comunitárias em que profissionais da saúde aprendiam a
interagir  com  movimentos  populares,  possibilitando  as  trocas  de  conhecimentos  neste  campo.  Tais
movimentos  trouxeram novos  elementos  para  concepção  de uma cultura  de  relação  com as  camadas
populares, permeada por rupturas com o autoritarismo vigente na normatização das práticas de Educação
em Saúde. O objetivo do estudo é identificar as representações sociais elaboradas por profissionais de
saúde da Grande Natal e usuários do SUS, acerca da educação popular em saúde. Os sujeitos da pesquisa
foram 94 profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família e 100 usuários. Utilizou-se a Técnica
de Associação Livre de Palavras (TALP) como estratégia de acesso ao núcleo central do tema educação
popular  em saúde,  segundo  a  proposta  Vergèsiana (combinação  da  freqüência  e  da  ordem média  de
evocação). Os resultados mostram que no grupo de profissionais os elementos: organização, mobilização e
direitos constituem o núcleo central e no sistema periférico surge o auto-cuidado. Por outro lado, para os
usuários,  o  núcleo  central  é  constituído  pelos  elementos:  saúde  e  assistência; o  cuidado,  respeito  e
educação.  No  sistema periférico  situam-se: importante,  povo  e governo.  Portanto,  nos dois  grupos os
núcleos centrais caracterizam-se pela presença de elementos positivos frente à temática estudada e revelam
ainda aspectos individuais que reforçam a sua importância para o povo e o governo.

Palavras chave: educação popular, profissionais, usuários.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1199
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTURAIS EM CRIANÇAS DE IDADE ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE APODI/RN
ALUNO: DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVEIRA (069.725.444-59)
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (396.617.414-68)
CO-AUTOR: LIVANE CALDAS DOS SANTOS (061.656.626-33)
CO-AUTOR: MARIA ALCIONE SILVA GOMES ROSENO (047.650.924-61)
CO-AUTOR: RODRIGO WAGNER DA SILVA MONTORIL DE ARAUJO (061.835.114-04)

Resumo:

        A postura pode ser definida como a posição que o corpo adota no espaço, bem como a relação direta
de suas partes com a linha do centro de gravidade. Para que se possa estar em boa postura, é necessário um
equilíbrio  do  sistema  neuromusculoesquelético.  Tendo  em  vista  os  impactos  negativos  da  postura
inadequada, o propósito do estudo foi estimar a prevalência de alterações posturais e apontar os desvios
posturais mais freqüentes. A amostra foi constituída por 30 crianças em idade em idade entre 4 e 16 anos,
da rede pública de ensino do municípios de APODI- RN. As crianças foram avaliadas pelos estudantes e
docentes do curso de Fisioterapia da UFRN, que integram o Projeto Criança 2000, projeto que envolve
inúmeros parceiros, com financiamento do SESI e da Intertv Cabugí. Foi utilizada uma ficha de Avaliação
Postural  proposta  por  O´SULLIVAN,1993,  modificada.  E  um  posturógrafo  para  a  identificação  de
eventuais desvios. A avaliação foi realizada por dois examinadores e foram detectadas 29 alterações de
postura.  Os  principais  desvios  posturais  encontrados  foram:  Hipercifose  torácica(17,24%),  cabeça
anteriorizada(13,79%),  Escoliose  torácica  com  convexão  a  direita(13,79%)  ,  Escoliose  torácica  com
convexão à esquerda (10,34%).  A avaliação postural se faz importante para que se possa mensurar  os
desequilíbrios e adequar a melhor postura a cada indivíduo, além de contribuir na prevenção de outros
desequilíbrios decorrentes da falta de informação.

Palavras chave: postura corporal; criança 2000

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1200
TÍTULO: INFLUÊNCIA SEXUAL NA CATEGORIZAÇÃO DE GRUPOS
ALUNO: ANA CAROLINA MORAIS SALES (061.311.424-83)
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (990.796.828-53)
CO-AUTOR: DIEGO MACEDO GONCALVES (012.078.754-73)

Resumo:

        A literatura sobre a agressividade vem tirando o foco da participação das mulheres em situação de
conflito. Mas de fato, mulheres parecem se envolver com menor freqüência em conflito do que os homens.
Estudos têm ressaltado  que apesar  de ambos os sexos apresentarem sentimentos hostis  direcionados a
coalizões rivais, há diferenças na forma como eles reagem diante de situações de conflito. Enquanto o sexo
masculino se comporta agressivamente as mulheres agem de modo a diminuir  os riscos de um ataque
eminente. Nosso objetivo nesse estudo foi analisar se há diferenças sexuais nos padrões de percepção a
grupos rivais e verificar se a inclusão de algumas pistas sociais de cooperação, em situação de conflito,
modifica esses  padrões.  Para isso,  utilizamos o  IAT (Implicit Assotiation  Test)  após  uma situação  de
competição entre dois grupos. Os resultados de nossa pesquisa nos permitiram observar que apesar de
ambos realizarem categorização de grupo na mesma direção, as mulheres classificam os grupos adversários
mais negativamente do que os homens em situações de competição. Isso nos levou a concluir que o sexo
feminino categoriza mais rapidamente o grupo adversário de forma negativa, provavelmente por apresentar
maior sensibilidade a situações que representem risco para si e pra sua prole.

Palavras chave: Psicologia Evolucionista, coalizão, diferenças entre sexos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1201
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES E INTERVENÇÕES DE MATRICIAMENTO DE SAÚDE
MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN.
ALUNO: PAOLA DA COSTA SILVA (009.629.654-21)
ORIENTADOR: JACILEIDE GUIMARAES (916.439.024-15)

Resumo:

        Este estudo corresponde a um projeto de pesquisa intitulado "Identificação de ações e intervenções de
matriciamento  de saúde mental na atenção  básica no  município  de Natal/RN",  que trata a  questão  da
interface das políticas públicas de saúde e saúde mental, voltadas à criação de estratégias de matriciamento
de saúde mental na atenção básica no município de Natal/RN. Considerando os princípios e diretrizes do
Sistema Único  de Saúde e a necessidade do  fortalecimento  de uma rede de atenção  em saúde mental
advinda da reestruturação vivenciada nos últimos trinta anos no âmbito da assistência psiquiátrica nacional,
mostram a pertinência e relevância,  desta pesquisa.  A pesquisa têm com objetivos  identificar  ações  e
intervenções de matriciamento de saúde mental na atenção básica do município de Natal/RN; analisar o
processo  de  reforma  psiquiátrica  no  município  de  Natal/RN;  divulgar  as  ações  e  intervenções  de
fortalecimento da rede de atenção à saúde mental em Natal/RN. Será realizada uma entrevista individual
com roteiro semi-estruturado, e os dados serão analisados sob a orientação dos resultados do levantamento
quantitativo e da abordagem qualitativa do conteúdo, associada à literatura indicada. Diante dos resultados
parcialmente obtidos, já podemos perceber que há a necessidade de criação de estratégias de matriciamento
de saúde mental na atenção básica no município de Natal/RN, que fortaleçam este serviço para a população
necessitada deste tipo de atendimento.

Palavras chave: saúde mental; apoio matricial; saúde da família.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1204
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL E NECESSIDADES CONTINUADAS DOS AGENTES DE SAÚDE
(ACS) DOS BAIRROS DE FELIPE CAMARÃO E CIDADE NOVA
ALUNO: ANA RAFAELA ARAUJO DUARTE (060.832.154-04)
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15)
CO-AUTOR: LUCIANA MARIA VARELA DE QUEIROZ (049.511.184-83)
CO-AUTOR: MARAIZA GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA (059.722.794-28)
CO-AUTOR: PAMERA MEDEIROS DA COSTA (051.099.924-79)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: Para o processo de qualificação é preciso ter clareza do perfil do profissional a ser
capacitado, necessidades de qualificação e que competências devem ser desenvolvidas. Esse processo é
deficiente para desenvolver habilidades para o desempenho de seu papel. Assim é necessário a capacitação
continuada através de programas educacionais que devem ser elaborados e baseados no desenvolvimento
de  competências,  utilizando  novos  métodos  de  ensino-aprendizagem.  OBJETIVO:  Avaliar  o  perfil  e
necessidades continuadas dos ACS de Felipe Camarão e Cidade Nova e embasar o desenvolvimento de
oficinas de capacitação. METODOLOGIA: Estudo transversal qualitativo e quantitativo desenvolvido pelo
grupo  do  Programa de Educação  pelo  Trabalho  para a Saúde de Cidade de Nova e Felipe Camarão,
Natal/RN.  A  coleta  de  dados  baseou-se  em  questionário  estruturado  aplicado  em  agosto  de  2009.
RESULTADOS: Dos 50 (100%) ACS que trabalham nas unidades citadas apenas 31 (62%) responderam.
3,25% têm ensino médio incompleto, 93,5% ensino médio completo e 3,25% ensino superior completo. A
média de tempo de trabalho como ACS foi de 9,5 anos em Cidade Nova e 10 anos em Felipe Camarão. As
áreas de interesse escolhidas por  ordem de prioridade foram: informática,  temáticas da área da saúde,
inglês e redação. CONCLUSÃO: Observou-se necessidades básicas de conhecimento dos ACS que são
importantes para qualificá-los tendo em vista as exigências do  mercado  de trabalho,  o  que embasa as
oficinas de capacitação.

Palavras chave: Educação permanente, Agentes Comunitários de Saúde, qualificação.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1206
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE UMA DIETA HIPERLIPÍDICA PARA INDUÇÃO DO DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EM MODELO ANIMAL
ALUNO: ANA KAROLINE MEDEIROS DA NOBREGA (068.871.594-06)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08)
CO-AUTOR: FLÁVIA EVELYN MEDEIROS FERNANDES (060.107.034-84)
CO-AUTOR: MARIO HIROYUKI HIRATA (879.692.038-68)
CO-AUTOR: SILVIA TCHERNIN HIMELFARB (924.134.040-15)

Resumo:

        O DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) É UMA DAS DOENÇAS MAIS COMUNS ENTRE OS
SERES  HUMANOS  ESTANDO  DIRETAMENTE  RELACIONADA  COM  O  ESTILO  DE  VIDA,
ESPECIFICADAMENTE  COM  A  ALIMENTAÇÃO,  ONDE  A  MAIORIA  DOS  CASOS
DIAGNOSTICADOS  DE  PACIENTES  SÃO  OBESOS.  O  ESTUDO  TEVE  POR  OBJETIVO
PADRONIZAR UMA DIETA HIPERLIPÍDICA PARA A INDUÇÃO DO DM2 EM MODELO ANIMAL.
UTILIZOU-SE  RATOS  WISTAR  MACHOS,  120-160G,  DIVIDIDOS  EM  2  GRUPOS:  GRUPO
CONTROLE (DN; N=5) RECEBENDO DIETA DE ACORDO COM A AIN-93M CONTENDO AMIDO DE
MILHO  (62%),  CASEÍNA  (14%),  ÓLEO  DE  SOJA  (4,0%),  SACAROSE  (10%),  MISTURA  DE
MINERAIS  (3,5%),  MISTURA  VITAMÍNICA  (1,0%),  COLINA  (0,25%),  FIBRA  (5,0%),  CISTINA
(0,18%) E ANTIOXIDANTE (0 0008%); GRUPO HIPERLIPÍDICO (DH; N=15) COM ACRÉSCIMO 32%
GORDURA (BANHA DE PORCO 320G/KG) E 27% A MAIS DE PROTEÍNA (CASEÍNA 190G/KG), POR
UM PERÍODO DE 90 DIAS. FORAM DETERMINADAS AS CONCENTRAÇÕES DA GLICOSE SÉRICA
E AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL,
TRIGLICERÍDEOS E LIPOPROTEÍNA DE ALTA DENSIDADE (HDL). A CONDIÇÃO DO DIABETES
FOI  EVIDENCIADA  PELA  ELEVAÇÃO  SIGNIFICATIVA  DA  GLICEMIA  DE  DH  QUANDO
COMPARADO  COM  AO  DN  (DN=  83MG/DL±40,  DH=137MG/DL±27,  P=0,004).  A  ELEVAÇÃO
SIGNIFICATIVA  DOS  TRIGLICERÍDEOS  (DN=28MG/DL±6,4,  DH=43MG/DL±18,  P=0,017)  NOS
ANIMAIS DH SUPORTARAM O ESTADO DE HIPERGLICEMIA. O COLESTEROL TOTAL, O HDL E
LDL  NÃO  HOUVE  ALTERAÇÃO.  OS  RESULTADOS  OBTIDOS  INDICAM  O  SUCESSO  DA
PADRONIZAÇÃO DE UM MODELO EXPERIMENTAL DE DM DO TIPO 2 INDUZIDO POR DIETA
HIPERLIPÍDICA.

Palavras chave: DIABETES MELLITUS TIPO 2, DIETA HIPERLIPÍDICA, MODELO ANIMAL

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1207
TÍTULO: LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA:
TEPHIRITIDAE) EM POMARES COMERCIAIS DE GOIABA
ALUNO: RAQUEL SOUZA SILVA (014.151.464-70)
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (067.467.564-91)
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (106.243.174-04)
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (155.635.704-44)
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (140.595.174-53)

Resumo:

        O Rio Grande do Norte tem uma tendência muito forte para a produção de frutas tropicais. Dentro
desse contexto possui uma área livre de moscas-das-frutas para a espécie de Anastrepha grandis, localizada
na região semi-árido do estado, compreendendo os municípios de Mossoró-Assú-Baraúnas. As espécies da
família  de tefritídeos  são  responsáveis  por  severos  danos  as  culturas  de goiaba e manga provocando
impacto no setor produtivo. O presente trabalho visou identificar a flutuação populacional das espécies de
moscas-das-frutas  associadas  à  cultura  de  goiaba  nas  áreas  localizadas  nos  municípios  do  Alto  do
Rodrigues, Distrito Irrigado do Baixo-Assu (DIBA), e em Nísia Floresta, Projeto Alcaçuz. No levantamento
utilizaram-se armadilhas plásticas do tipo McPhail, tendo como atrativo alimentar proteína hidrolisada de
milho na concentração de 5%. O trabalho foi realizado no período de agosto de 2008 a julho de 2009 em
pomar comercial de goiaba. Nas áreas de estudo foram encontradas as espécies de Anatrepha fraterculus,
A. sororcula, A.alveta, A.zenilde e Ceratitis capitata. Para o gênero de Anastrepha a flutuação populacional
variou durante o período de estudo, apresentando um MAD de 0,43 e 0,36 no projeto DIBA e projeto
Alcaçuz, respectivamente; enquanto para o gênero Ceratitis o MAD foi de 0,08 e 0,004 respectivamente.
Nas duas áreas  constatou-se baixa prevalência tanto  para o  gênero  Anastrepha,  quanto  para o  gênero
Ceratitis.

Palavras chave: Anastrepha; Armadilhas McPhail; Ceratitis capitata; Índice MAD.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1208
TÍTULO: PERFIL DO PRODUTOR DE AVES CAIPIRA DO RN
ALUNO: EDNARA TAISSA DA SILVA (043.355.914-46)
ORIENTADOR: JORGE DOS SANTOS CAVALCANTI (407.136.364-91)

Resumo:

        São quase que inexistente os dados da produção de galinha caipira no nosso estado, quando sabemos
que há uma cultura tradicional da exploração na região, no entanto, realizada sem as técnicas de manejo
adequadas.  A  avicultura  alternativa  torna-se  uma  opção  de  renda  extra  para  pequenos  produtores,
possibilitando atender a um mercado consumidor, basicamente de origem urbana, e disposto há pagar um
pouco mais por produtos que proporcionem uma alimentação mais saudável e saborosa. Assim é que o
objetivo deste trabalho é fazer uma breve ilustração do perfil do produtor de aves caipira, agregando-lhe
informações básicas de manejo para uma boa produção. Em termos de resultados, o nível de escolaridade
não interfere nos objetivos dos produtores. A produção de ovos e carne está dando resultados e as raças
empregadas estão ajudando a aumentar a produção. Os dados deste trabalho foram coletados através de
questionários, o qual traça o perfil do produtor.

Palavras chave: Avicultura Alternativa, fases de criação, Adaptabilidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1211
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DE GEIS POR REFRATOMETRIA
ALUNO: GUSTAVO HENRIQUE AZEVEDO BRANDAO (046.841.484-32)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64)
CO-AUTOR: MARCIO FERRARI (128.351.828-70)
CO-AUTOR: RODRIGO PIMENTA CARLOS DE SALES (073.837.954-90)

Resumo:

        O  índice  de  refração  é  uma  ferramenta  para  identificar  substâncias,  e  detectar  a  presença  de
impurezas. A densidade é função da temperatura e pressão e quando modificados, promovem mudança do
índice de refração. No caso dos sólidos, essa alteração é pequena, mas para os líquidos e semi-sólidos, as
variações de temperatura são importantes. O presente estudo visa aplicar o planejamento experimental na
avaliação de geis através da refratometria. Foram preparadas três diferentes formulações do gel Carbopol
Ultrez 10®.  Estas  três  formulações  foram analisadas  com um planejamento  fatorial 3(e2)  tendo  como
variáveis a temperatura da analise (30°C, 40°C e 50°C) e a concentração do gel. O índice de refração das
amostras foi mensurado com auxilio do refratômetro da marca Abbe. O planejamento fatorial foi analisado
com o auxilio  do software STATISTICA® 6.0. A otimização realizada com o planejamento fatorial do
Carbopol Ultrez 10® mostrou uma grande influência da temperatura nas mensurações dos géis. Os dados
revelaram que os géis nas concetrações de 0,50, 0,75 e 1,0% não alteraram significativamente o índice de
refração.  Estes  efeitos  foram  confirmados  através  do  diagrama  de  Pareto.  O  planejamento  fatorial
demonstrou a importância do uso do índice de refração como ferramenta de avaliação de géis no controle
de qualidade de produtos farmacêuticos semi-sólidos.

Palavras chave: Planejamento fatorial, Geis, controle de qualidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1212
TÍTULO: AVALIÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM ANIMAIS DIABÉTICOS
EXPERIMENTAIS SEM INSULINOTERAPIA
ALUNO: RODOLFO ANDRÉ DE ARAUJO SANTOS (057.367.344-60)
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE (054.103.958-08)
CO-AUTOR: HENDRIO FELIPE DE SOUZA (066.739.774-42)
CO-AUTOR: LUCIANA REZENDE ALVES DE OLIVEIRA (054.103.938-56)
CO-AUTOR: RAUL HERNANDES BORTOLIN (324.328.298-59)

Resumo:

        O  DIABETES  MELLITUS  TEM SIDO  ASSOCIADO  A  ALTERAÇÕES  NO  METABOLISMO
ÓSSEO QUE PODE LEVAR A COMPLICAÇÕES INCLUINDO OSTEOPENIA, AUMENTO NO RISCO
DE  FRATURAS  E  OSTEOPOROSE.  O  OBJETIVO  DO  PRESENTE  TRABALHO  FOI  AVALIAR
PARÂMETROS  BIOQUÍMICOS  EM  ANIMAIS  DIABÉTICOS  INDUZIDOS  POR
ESTREPTOZOTOCINA SEM INSULINOTERAPIA. DESSA FORMA UTILIZOU-SE RATOS WISTAR
MACHOS, 200-220G,  DIVIDIDOS EM 2 GRUPOS: CONTROLE (C; N=7)  E DIABÉTICOS (D; N=6,
ESTREPTOZOTOCINA  I.V.  40MG/KG  DE  PESO  CORPORAL).  FORAM  REALIZADAS  AS
DOSAGENS SÉRICAS DE GLICOSE, FOSFATASE ALCALINA (FAL), FÓSFORO (P), CÁLCIO (CA),
MAGNÉSIO  (MG),  ALÉM DAS  DOSAGENS  URINÁRIAS  DE GLICOSE,  P,  CA,  MG,  APÓS  O
PERÍODO DE 60 DIAS. OS GRUPOS FORAM COMPARADOS UTILIZANDO-SE O TESTE T PARA
AMOSTRAS  INDEPENDENTES.  OS  ANIMAIS  INDUZIDOS  COM  ESTREPTOZOTOCINA
APRESENTARAM UMA CONCENTRAÇÃO SÉRICA E URINÁRIA DE GLICOSE ELEVADAS COM
RELAÇÃO  AOS  CONTROLES  (P=0,029;  P=0,009  RESPECTIVAMENTE)  O  QUE  CONFIRMA  O
ESTADO DIABÉTICO PELA INDUÇÃO. O GRUPO D MOSTROU UM AUMENTO NA ATIVIDADE DE
FAL, BEM COMO NA CONCENTRAÇÃO DE CA SÉRICO E NA EXCREÇÃO URINÁRIA DE CA E MG
(P=0,003;  P<0,001;  P=0,009;  P<0,001,  RESPECTIVAMENTE),  O  QUE  PODERIA  ESTAR
RELACIONADO A UMA ALTERAÇÃO NO METABOLISMO ÓSSEO. COM RELAÇÃO AOS OUTROS
PARÂMETROS AVALIADOS NÃO FORAM ENCONTRADAS ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS. AS
ALTERAÇÕES  DOS  PARÂMETROS  RELACIONADOS  AO  METABOLISMO  MINERAL E ÓSSEO
SUGEREM  O  POSSÍVEL  EFEITO  DO  DIABETES  MELLITUS  NO  DESENVOLVIMENTO  DA
OSTEOPATIA.

Palavras chave: DIABETES MELLITUS, OSTEOPOROSE, PARAMÊTROS BIOQUÍMICOS

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1215
TÍTULO: O PORTFÓLIO COMO PROCEDIMENTO DE REFLEXÃO E AVALIAÇÃO.
ALUNO: ALICE SILVANA GAGLIUFFI PEREIRA (068.737.634-38)
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS JUNIOR (154.957.284-91)
CO-AUTOR: JULIANA BENTO DA CUNHA (057.328.684-10)
CO-AUTOR: MIRNA CAVALCANTE GURJAO (013.974.464-98)

Resumo:

        O portfólio de aprendizagem vem se configurando na Atividade Integrada Saúde e Cidadania – SACI
e mais recentemente no Programa PET SAÚDE NATAL como um eficiente procedimento de avaliação do
processo  ensino-aprendizagem.  Através  de  uma  análise  documental  de  148  portfólios  referentes  aos
períodos 2005.1, 2005.2, 2006.1 e 2006.2, mediante o auxílio do software ALCESTE 4.6 (Análise Lexical
Contextual  de  um  Conjunto  de  Segmentos  de  Texto),  verificou-se  que  os  momentos  da  SACI  mais
significativos  e  mobilizadores  das  aprendizagens,  segundo  a  concepção  dos  estudantes,  resultaram da
interação direta com os equipamentos sociais comunitários e com usuários do Sistema Único de Saúde,
viabilizados  através  da  metodologia  problematizadora.  Pode-se  concluir  que  no  período  analisado,  as
estratégias  de  ensino  mais  eficientes  foram  os  passeios  exploratórios,  a  identificação  de  problemas
ambientais, sociais e econômicos da população; a convivência em espaços comunitários; o contato e as
discussões com os profissionais de saúde, usuários, diretores de creches e escolas, além da mobilização de
habilidades e competências na execução das ações de intervenção. Convém ressaltar que a introdução do
portfólio  como  recurso  avaliativo  nessa  experiência,  tem  permitido  captar  alguns  aspectos  subjetivos
fundamentais para a compreensão da aprendizagem em cenários de ensino reais.

Palavras chave: avaliação, portfólio, aprendizagem.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1218
TÍTULO: SALA DE SITUAÇÃO: INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO, ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE
NOVA
ALUNO: PAMERA MEDEIROS DA COSTA (051.099.924-79)
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (130.534.344-15)
CO-AUTOR: ANDRÉA CAROLINE COSTA DE ARRUDA (083.276.264-42)
CO-AUTOR: FABIO AIRES ARAUJO (064.624.954-13)
CO-AUTOR: MARCELA MARA EUFRASIO DE AZEVEDO (057.250.744-55)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: Enfrentar as questões de saúde exige dos gestores conhecer as políticas públicas da
Atenção  Básica.  A  sala  de  situação  é  um  processo  contínuo  de  articulação  da  coleta,  tabulação  e
processamento de dados. Com isso, abrange a realização de estudos descritivos da situação de saúde de
uma região e do espaço-população de abrangência de uma Unidade de Saúde.  OBJETIVO: Análise de
dados,  avaliação  de problemas,  intervenções  e  divulgação  das  informações  para o  Sistema de Saúde.
METODOLOGIA: Estudo descritivo realizado na USF pelos alunos do Programa de Orientação Tutorial
para o Trabalho Integrado em Saúde (POTI) e participantes do Programa de Educação pelo Trabalho para
a Saúde (PET-Saúde – Natal). A coleta de dados baseou-se em informações sobre a população da área no
ano  de interesse.  Utilizou-se  dados  secundários  provenientes  do  Sistema de Informações  em Atenção
Básica (SIAB). RESULTADO: 35% da população possui ensino fundamental incompleto; 38% tem renda
de 2 a 6 salários mínimos; 100% das habitações são de tijolo tendo 43% acima de 5 cômodos e 100%
possui energia elétrica; o meio de comunicação mais comum é o telefone (53%); o meio de transporte mais
utilizado é o público (76%); 13% faz uso de água mineral; 90% do bairro possui coleta pública e 43% coleta
de esgotos. CONCLUSÃO: A sala de situação fornece diagnósticos atualizados da saúde da população,
possibilitando a elaboração de programas compatíveis com as necessidades detectadas na área em questão.

Palavras chave: Sala de situação, políticas públicas, sistemas de informação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1220
TÍTULO: RELATO DE CASO: MANIFESTAÇÃO HEMORRÁGICA NO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL APÓS ACIDENTE BOTRÓPICO.
ALUNO: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74)
ORIENTADOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (316.961.124-00)
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)
CO-AUTOR: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: Estima-se que, no Brasil,  ocorram em média 20.000 casos acidentes ofídicos por
ano. A principal espécie envolvida em acidentes é a jararaca. RELATO: Paciente do sexo masculino, 8
anos, cerca de 20kg,  dá entrada no pronto socorro,  com epistaxe volumosa,  hemorragia digestiva alta,
sendo encaminhado  no  mesmo dia para o  PS do  Hospital Walfredo  Gurgel (HWG).  Relatou-se que o
paciente tinha sofrido uma queda com diferença de nível. Foi encaminhado para a UTI do HWG, após 2
dias,  com  equimoses  e  poucas  petéquias  no  tronco  e  membros  superiores.  Foi  entubado  e  iniciado
tratamento com hemoderivados, vitamina K. Até então, a hipótese diagnóstica era de discrasia sanguínea e
sangramento em sistema nervoso central (SNC). Quatro dias após admissão, relatou-se o acidente ofídico.
Administrou-se  12  unidades  de  soro  anti-botrópico.  Paciente  permaneceu  estável.  Sete  dias  após  a
administração do soro, o paciente é liberado da UTI..  DISCUSSÃO: Diante do quadro clínico relatado
podemos  aferir  que  foi  um  caso  grave,  visto  com  manifestações  hemorrágicas  e  respiratórias.  O
predomínio de manifestações hemorrágicas e intensa dor local são característicos do acidente botrópico. As
manifestações clínicas e a epidemiologia justificam o uso de soro anti-botrópico. O uso de 12 ampolas do
soro deve-se à gravidade do caso. CONCLUSÃO: Foi relatada uma manifestação hemorrágica botrópica
rara na literatura, de manifestações hemorrágicas no SNC, mas com boa evolução.

Palavras chave: Acidentes ofídicos, Hemorragia, jararaca.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1222
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CONGELAMENTO RÁPIDO NA DESCELULARIZAÇÃO DE
FRAGMENTOS DE TECIDO ÓSSEO
ALUNO: HAROLDO ABUANA OSORIO JUNIOR (074.058.584-30)
ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO GALVAO BARBOZA (672.696.214-20)
CO-AUTOR: BRUNA KATHERINE GUIMARÃES CARVALHO (084.285.014-75)
CO-AUTOR: CASSIO AURELIO ARAUJO DUTRA (065.440.434-86)
CO-AUTOR: YAN ARAUJO LABANCA (074.172.224-04)

Resumo:

        Tecidos e órgãos descelularizados têm sido utilizados em uma variedade de aplicações na engenharia
tecidual e na medicina regenerativa.  O  objetivo  de um protocolo  de descelularização  é o  de remover
eficientemente todo  o  material celular  e nuclear,  minimizando qualquer  efeito  adverso  na composição,
atividade biológica e integridade mecânica da MEC remanescente. O presente estudo teve como objetivo
avaliar a eficácia do congelamento rápido na descelularização do tecido ósseo. Fragmentos de calvária e
fêmur frescos foram obtidos de camundongos albinos machos (n=3), lavados em solução hipotérmica de
PBS  e  divididos  em  2  grupos:  no  Grupo  Controle  (n=6)  os  fragmentos  ósseos  foram  fixados  em
paraformaldeído a 4%, processados e incluídos em parafina; no Grupo Experimental (n=6), os fragmentos
foram congelados em freezer -80oC por 10 dias, em seguida descongelados, desmineralizados em solução
de EDTA a 10% por duas semanas, processados e incluídos em parafina. A análise das lâminas coradas em
H/E mostrou que os fragmentos submetidos ao congelamento rápido apresentavam um menor número de
células  ósseas  (osteócitos)  em  relação  ao  grupo  controle,  porém  sem  diferenças  estatisticamente
significantes. A arquitetura da matriz extracelular foi preservada no grupo experimental. Concluimos que o
congelamento  rápido  não  pode  ser  usado  como  único  método  de  descelularização  tecidual  e  há  a
necessidade de submeter os espécimes a tratamentos químicos para a remoção total das células do tecido.

Palavras chave: Tecido ósseo; enxertos; descelularização

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1224
TÍTULO: APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO FATORIAL NA VALIDAÇÃO DE MÉTODO DE
QUANTIFICAÇÃO DE COMPRIMIDOS
ALUNO: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: ANA PAULA BARRETO GOMES (028.209.124-60)
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64)
CO-AUTOR: CANDIDA MARIA SOARES DE MENDONCA (071.624.044-05)

Resumo:

        O planejamento fatorial é um método do tipo simultâneo, onde as variáveis de interesse que realmente
apresentam influências significativas numa determinada análise, são avaliadas concomitantemente e vem
sendo utilizado na pesquisas e no desenvolvimento tecnológico. Este trabalho tem por objetivo a aplicação
do planejamento fatorial na validação de método de quantificação de comprimidos de carbonato de cálcio
comercializados nas farmácias da cidade do Natal/ RN. Foram avaliadas quatro amostras diferentes destes
comprimidos (A, B, C e D), segundo um planejamento fatorial em dois níveis: alto (+) e baixo (-) e três
variáveis: quantidade da amostra (Q), método de Análise (M) e analista (A). Os resultados obtidos para as
amostras A, B, C e D revelaram que de forma geral as variáveis método de análise e analista tiveram maior
influência  no  doseamento  dos  comprimidos  de  carbonato  de  cálcio,  sendo  o  método  de  análise
potenciométrico o de maior influência para a amostra D e para as outras amostras o volumétrico teve maior
influência, mesmo que esta não tenha sido significativa. E o analista 2 de maior influência em todas as
amostras  testadas,  porém sendo  um efeito  significativo  apenas  para as  amostras  B e  D.  As  melhores
variáveis para o doseamento de comprimidos de carbonato de cálcio foram determinadas.

Palavras chave: Planejamento fatorial, validação e controle de qualidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1228
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DE PIRES2-EGFP EM EMULSÕES CONTENDO
ESTEARILAMINA
ALUNO: FRANCISCO ALEXANDRINO JÚNIOR (043.682.014-50)
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (388.782.404-00)
CO-AUTOR: ANDRÉ LEANDRO SILVA (013.118.521-74)
CO-AUTOR: LOURENA MAFRA VERISSIMO (035.055.584-27)
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (002.979.977-50)

Resumo:

        A terapia gênica consiste no  tratamento  de doenças pela inserção  de genes funcionais em células
objetivando substituir, complementar ou inibir genes causadores de doenças. Para isso, é necessário que o
vetor  conduza e proteja o  DNA nos ambientes extra e intracelular.  A adição  de lipídeos catiônicos às
emulsões promove a formação  de complexos devido  a interações eletrostáticas entre estes e os ácidos
nucléicos,  que  apresentam  carga  negativa.  O  resultado  é  a  adsorção  destes  a  superfície  da  gotícula
formando um complexo DNA/emulsão, facilitando a mobilidade do material genético e protegendo-os de
agentes nocivos presentes nos ambientes celulares. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de
compactação de um sistema emulsionado contendo estearilamina como tensoativo catiônico e o plasmídeo
pIRES2-EGFP como DNA modelo. A emulsão foi obtida através do método de sonicação e apresentou em
sua composição: Captex® 355, Tween® 80, Spam® 80, água ultra-pura (Milli-Q®) e estearilamina. O grau
de adsorção do DNA foi avaliado pelo impedimento da intercalação do brometo de etídeo em ensaios de
eletroforese em gel de agarose. O volume de emulsão adicionado a 0,0625 µg de pIRES2-EGFP variou de
0,5 a 25,0 µL.Os resultados demonstram que o sistema foi capaz de compactar 100% do DNA quando
acrescido  de  12  µL de  emulsão.  Sabendo  que  a  compactação  é  um  passo  crucial  no  processo  de
transfecção,  este  estudo  permitiu  demonstrar  o  potencial  promissor  desta  formulação  para  veiculação
gênica.

Palavras chave: emulsões catiônicas; terapia gênica; vetor não-viral

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1230
TÍTULO: ESTUDO IN VIVO DA SUSCEPTIBILIDADE DO T. CRUZI AO EXTRATO DE ALOE VERA
(BABOSA)
ALUNO: DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (052.540.684-00)
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (200.170.654-53)

Resumo:

        A Doença de Chagas (DC), cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, apresenta larga e irregular
distribuição no continente americano. O tratamento disponível com benzonidazol apresenta eficácia restrita
e  diversos  efeitos  colaterais.  A popularidade e  uso  de produtos  derivados  de  plantas  medicinais  está
gradualmente  aumentando.  A  artemisinina  (derivada  da  Artemisia  vulgaris)  tem  sido  utilizada  no
tratamento de febres e calafrios por mais de 2000 anos. O Aloe vera possui atividade antiinflamatória,
anticancerígena, antidiabética, ativadora de macrófagos, efeito laxativo e útil no tratamento de queimaduras
e ferimentos da pele. O objetivo desse estudo foi avaliar a susceptibilidade in vivo da cepa Y do T. cruzi a
produtos naturais ativos (Artemisia vulgaris e Aloe vera) utilizando-se camundongos da linhagem Swiss
chagásicos. Os resultados do número de formas circulantes sanguíneas de T. cruzi após o tratamento com
Rochagan,  Aloe  vera  e  artemisinina  são  mostrados  a  seguir:  solução  de  sorbitol  (0h:162,00±14,72;
2h:165,50±17,48;  4h:122,00±16,16;  6h:76,25±6,85);  solução  de  Rochagan  (0h:165,80±20,30;
2h:198,50±12,00; 4h:46,50±4,70; 6h:25,25±1,14); extrato de Aloe vera (0h:150,00±50,80; 2h:151,80±38,80;
4h:138,80±17,10;  6h:33,50±11,90);  Extrato  de  artemisinina  (0h:164,30±13,70;  2h:300,00±139,60;
4h:392,80±55,20; 6h:400,80±82,50).

Palavras chave: Aloe vera, artemisinina, Trypanossoma cruzi, benzonidazol

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1237
TÍTULO: ESTUDOS “IN SILICO” DE FATORES ANGIOGÊNICOS.
ALUNO: SANDRO ALEX P ROLIM DE ARAUJO (061.430.854-20)
ORIENTADOR: CARLOS ALFREDO GALINDO BLAHA (805.733.800-82)
CO-AUTOR: ALINE MARIA ARAÚJO MARTINS (582.176.143-34)
CO-AUTOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA (011.938.494-97)
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (491.881.784-04)

Resumo:

        Câncer  é  o  nome  dado  a  um  conjunto  de  ~100  doenças  que  têm  em  comum  o  crescimento
desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo fazer metástase. Muitas alterações em
processos  moleculares  levam  as  células  normais  a  sofrerem  câmbios  em  diversas  capacidades  que
caracterizam esse processo: a auto-suficiência em sinais de crescimento; insensibilidade a resposta contra o
anti-sinais  de  crescimento;  a  capacidade  de  escapar  da  apoptose;  potencial  replicativo  ilimitado;
angiogênese e metástase. A angiogênese é regulada por diversas moléculas. A VEGF (vascular endothelial
growth factor) é uma das principais proteínas indutoras de angiogênese. O objetivo deste estudo “in silico”
é construir um banco de dados de fatores angiogênicos visando novos “targets” terapêuticos. No portal
NCBI foi feito uma busca pela proteína VEGF. As proteínas foram escolhidas ~70, foram alinhadas com
CLUSTAL-W onde se  observou  algumas  regiões  conservadas.  Utilizando  como  referência  a  isoforma
humana VRGF206 (UNIPROT: P15692-1), foi realizado uma busca utilizando o pacote BLAST no NCBI,
onde foram obtidos ~90 proteínas. Nestas proteínas foi detectado o domínio conservado “super família das
PDGF”. O estudo “in silico” de estas proteínas angiogênicas sugere que sequencias nas regioes “cysteine
knot motive” e “dimerization interfase” tem potencial para estudos estruturais"in silico" visando a escolha
de alvos para o desenvolvimento de agentes terapêuticos anti-angiogênicos e pro-angiogênicos.

Palavras chave: Câncer; in silico; fatores angiogênicos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1238
TÍTULO: UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE AS DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE-RN.
ALUNO: RENATA MELO MAROTO (083.853.934-39)
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (230.393.104-53)
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)
CO-AUTOR: LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS (061.099.294-50)
CO-AUTOR: RAFAELE CARLA DE ARAUJO MAIA (060.407.584-73)

Resumo:

        No Brasil, segundo dados do IBGE (2003), cerca de 30% da população sexualmente ativa inicia sua
vida sexual por volta dos 19 anos de idade. O que acarreta várias consequências, como gravidez cada vez
mais precoce e contração de DST (doenças sexualmente transmissíveis), que cresce de forma progressiva
nessa população. As DST são os problemas de saúde pública mais comuns no mundo, estando entre as
cinco principais causas de procura dos serviços de saúde nos países em desenvolvimento (OMS). Entre os
fatores  que  contribuem para  o  aumento  das  DST na  adolescência  estão:  informações  superficiais  ou
incompletas, falta de programas de prevenção nas escolas, dificuldade de acesso aos serviços de saúde e
falta de profissionais capacitados para acolher o adolescente sexualmente ativo e/ou com suspeita de uma
DST. Com isso, buscou-se desenvolver oficinas educativas em saúde para os adolescentes do Município de
Pedra  Grande,  como  parte  do  programa  de  extensão  da  UFRN,  Trilhas  Potiguares,  as  quais  foram
realizadas oficinas no município, demonstrando aos adolescentes as principais DST, formas de contágio e
prevenção, esclarecendo suas possíveis dúvidas quanto ao assunto. A abordagem foi positiva, os jovens
demonstraram interesse sobre o assunto e suas dúvidas foram expostas de forma sigilosa. Notou-se que
esses  adolescentes  ainda possuem muitas  dúvidas  com relação  ao  assunto,  como por  exemplo,  o  uso
correto da camisinha, entre outras, demonstrando a carência de informações sobre o assunto.

Palavras chave: Educação; adolescentes; doenças sexualmente transmissíveis.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1241
TÍTULO: PREPARO E AVALIAÇÃO DA ESPALHABILIDADE DE GÉIS CONTENDO CDI-MU002
ALUNO: DIEGO MARQUES DA COSTA SANTOS (080.695.954-18)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64)
CO-AUTOR: MARCIO FERRARI (128.351.828-70)
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40)

Resumo:

        Nosso  grupo  vem estudando  a possível atividade leishmanicida de espécies  de plantas  da região
nordestina com potencial atividade biológica. O CDI-MU002 é um produto que foi desenvolvido a partir
de uma planta do Rio Grande do Norte e que apresenta potencial atividade leishmanicida. O presente visa
preparar e avaliar  a espalhabilidade de géis contendo CDI-MU002. Os géis de carbopol Ultrez 10® em
diferentes  concentrações  0,50;  0,75  e  1,0%  foram  utilizados  na  incorporação  do  CDI-MU002.
Aproximadamente 60 mg das amostras foram sub-mentidas a diferentes massas (7,4; 10,4 e 15,4 g), sendo a
espalhabilidade determinada pela área do circulo formado (área = 3,14x(R^2)). Os dados demonstraram
que  a  espalhabilidade  altera  de  maneira  significativa  de  maneira  decrescente  com  o  aumento  da
concentração do polímero. A formulação a 0,5% de carbopol Ultrez 10® incorporado com o CDI-MU002
apresentou um aumento significativo na espalhabilidade, o que não foi verificado nas demais formulações.
Os produtos foram caracterizados visando a sua utilização no tratamento de possível atividade biológica.

Palavras chave: desenvolvimento, fitoterapico, gel

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1243
TÍTULO: PROPOSTA DE EDUCAÇÃO SEXUAL SOBRE DST’S E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
EM ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL(ONG) DO RIO GRANDE DO NORTE.
ALUNO: PEDRO AQUINO FERREIRA PAULO (051.774.624-71)
ORIENTADOR: ROBINSON DIAS DE MEDEIROS (242.621.534-87)
CO-AUTOR: KALYANNE CABRAL DE PAULA (050.988.884-41)
CO-AUTOR: KARINA LOPES MORAIS (048.526.664-40)
CO-AUTOR: LARISSA DE QUEIROZ TORRES (011.922.114-48)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: O estudo  trata de uma proposta de Educação  Sexual para jovens com foco  nas
temáticas  relacionadas  às  DST’s  e  aos  Métodos  Contraceptivos.  OBJETIVO:  Garantir  o  direito  à
informação, acesso aos serviços públicos de qualidade e ação ativa e participativa do público jovem para
enfrentar as questões pertinentes a doenças sexualmente transmissíveis(DST’s) e métodos contraceptivos.
METODOLOGIA: O trabalho  foi realizado na sede da ONG Canto  Jovem, na comunidade da África,
Natal-RN, no  dia 26 de novembro de 2008.  Houve a participação de cerca de 20 adolescentes.  Foram
utilizadas três atividades lúdicas por meio de jogos: a primeira foi apresentada numa linguagem artística,
através de uma peça teatral, um roteiro que abordou a situação de gravidez indesejada com história de
DST´s,  procurando  a ajuda do  médico.  Posteriormente,  o  grupo  foi dividido  em dois  subgrupos  que
participaram  de  dinâmicas  com  as  seguintes  temáticas:  DST's  e  métodos  contraceptivos  e  Métodos
Contraceptivos  e  Gravidez indesejada.  RESULTADOS:  A abordagem  do  tema  conseguiu  despertar  a
atenção e a curiosidade dos jovens, deixando-os desinibidos para se expressar e fazer questionamentos
pertinentes.  CONCLUSÃO: A abordagem lúdica das DST's e métodos contraceptivos entre escolares é
factível, podendo ser implementada com sucesso nas unidades de ensino mediante investimentos mínimos.

Palavras chave: DST, métodos contraceptivos, adolescentes, unidades de ensino.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1244
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFQ) NO TRATAMENTO DO
CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC)
ALUNO: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (067.222.464-00)
ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (702.828.114-00)
CO-AUTOR: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (061.085.094-65)
CO-AUTOR: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (073.866.894-03)
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05)

Resumo:

        INTRODUÇÃO  Ablação  por  RFQ  é  uma  opção  para  o  tratamento  do  CHC.  Entre  tratamentos
curativos, a ressecção cirúrgica e o transplante hepático são associados com melhor sobrevida. OBJETIVO
Avaliar a efetividade do tratamento do CHC por meio de ablação por RFQ. MÉTODOS Foram incluídos
ensaios  clínicos  randômicos  ou  quase-randômicos,  estudos  comparando  ablação  RFQ com tratamento
cirúrgico, ou injeção percutânea de etanol ou de ácido acético ou tratamento percutâneo de coagulação por
microonda ou embolização arterial ou quimioembolização; amostra composta só por pacientes com CHC
primário  ou  secundário;  seguimento  mínimo  de  1  ano.  Foram  pesquisadas  no  Cochrane,  PubMed,
EMBASE e LILACS. RESULTADOS Sete estudos foram incluídos. Comparando a ablação por RFQ com
ressecção  cirúrgica,  a  incidência  de  complicações  maiores  foi  menor  no  tratamento  com  RFQ  (4%)
comparada com 15%; menor  permanência hospitalar  (média de menos 72 dias).  O  risco  de morte na
ablação foi de 15%, já para injeção percutânea de etanol foi de 29%. A sobrevida ao fim do seguimento
dos submetidos à ablação  foi de 76% comparado a 59% dos submetidos à ablação por  PEI.  48% dos
pacientes  submetidos  à  RFQ  encontravam-se  vivos  e  livres  de  doença  comparados  a  27%  entre  os
submetidos à ablação por PEI. A proporção de eventos adversos entre os pacientes submetidos à RFQ (5%
x 1,4%) foi maior do que no grupo PEI. CONCLUSÕES Há fraca evidência de que a RFQ é tão eficaz
quanto a ressecção cirúrgica para tratamento do CHC.

Palavras chave: Radiofreqüência, carcinoma hepatocelular, revisão sistemática.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1246
TÍTULO: PERFIL EPIDIMEIOLÓGICO DOS ACIDENTES OFÍDICOS NO RIO GRANDE DO NORTE
ALUNO: NELSON SOARES DE SOUSA DANTAS (073.776.874-60)
ORIENTADOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (316.961.124-00)
CO-AUTOR: ALEXANDRE BARBOSA CAMARA DE SOUZA (069.832.124-36)
CO-AUTOR: VICTOR CARBONE BERNARDES DE OLIVEIRA (063.289.664-74)

Resumo:

        INTRODUÇÃO:  Os  acidentes  ofídicos  constituem  sério  problema  de  saúde  pública.  No  Brasil,
ocorrem, por ano,  cerca de 20.000 acidentes com aproximadamente 115 óbitos.  OBJETIVO: Estudar o
perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos do Rio Grande do Norte nos aspectos etiológicos, geográficos
e sazonais. METODOLOGIA: Neste trabalho realizou-se coleta dos dados do sistema de informação da
Unidade  de  Agentes  Terapêuticos  do  RN,  UNICAT-RN.  Analisou-se  a  dispensação  dos  soros:
antibotrópico, antibotrópico-crotálico, anticrotálico, antielapídico e antibotrópico-laquético, no período de
2004-2008.  As  seguintes  variáveis  foram estudadas: sazonalidade,  proporção  da distribuição,  demanda
geográfica. RESULTADOS: No período do estudo, foram dispensados para o Rio Grande do Norte o total
de 21.702 unidades de soro. Quanto à sazonalidade, teve maior demanda de julho a outubro, período que
abrangeu  45%  da  dispensação  total.  Quanto  à  distribuição  geográfica  observamos  dispensação  para
Mossoró (39%), Caicó (24%), Pau dos Ferros (13%), Hospital Giselda Trigueiro (10%), Santa Cruz (9%), e
outros  (5%).  Quanto  ao  tipo,  tem-se  que  o  soro  anti-botrópico  representa  50%  da  distribuição,  o
anticrotálico  21%,  o  antibotrópico-crotálico  20%,  o  antielapídico  6% e  o  antibotrópico-laquético  3%.
CONCLUSÃO: Observou-se um predomínio  da demanda nas regiões Oeste e Central,  e também uma
maior dispensação no segundo semestre dos anos estudados.

Palavras chave: Acidente ofídico; epidemiologia; infectologia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1247
TÍTULO: APLICAÇÃO DA CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA BI-DIMENCIONAL NA
ANALISE DE ALCALÓIDES DE CAMPONESA DICHOTOMA (MYRTACEAE)
ALUNO: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS (066.844.484-38)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: FELIPE MAIA CARLOS (091.779.094-45)
CO-AUTOR: ITALO POLACO FERNANDES NEVES (056.937.024-80)
CO-AUTOR: MARIA GIRLENE MONTE DE ANDRADE (049.840.924-40)

Resumo:

        A presença de alcalóides na família Myrtaceae é extremamente escasso. A cromatografia em camada
delgada bi-dimensional (CCD-2D) é um método de grande aplicação na separação de misturas complexas.
O extrato  da planta foi obtida seguindo a marcha clássica para extração  de alcalóides.  A CCD-2D foi
utilizada com dois diferentes sistemas solventes (1D e 2D) especifico para alcalóides, em 1D utilizou-se
uma mistura de acetato de etila, metanol e amônia concentrada (85:10:5, v/v/v) convencionada como 1ª
dimensão,  em 2D foram empregados  metanol e  amônia concentrada (99:1,  v/v)  convencionada como
segunda  dimensão.  Sendo  utilizado  a  sílica-gel  como  fase  estacionária.  Para  a  análise  das  diferentes
substâncias referentes aos alcalóides empregou-se como reveladores a luz Ultra-Violeta (254/365 nm) e o
iodo. 1D revelou a separação de seis substâncias distintas com os respectivos fatores de retenção 0,035; 0,1;
0,14; 0,39; 0,93; 0,96.  Já em 2D verificou-se a presença de cinco  substâncias,  tendo  como valores  de
retenção 0,62; 0,82; 0,85; 0,96; 0,96. Com o uso do revelador luz Ultra-Violeta a 254 nm foi demonstrado a
presença em 1D de seis substâncias, porém em 2D foram verificadas três substâncias. Na luz Ultra-Violeta
a 365 nm observou-se a presença de todas as substâncias em 1D e de duas substâncias em 2D. O iodo foi
aplicado em 2D observando-se quatro substâncias. A analise utilizando CCD-2D permitiu a detecção de
seis alcalóides para a espécie de Camponesa dichotoma.

Palavras chave: Cromatografia, fitoterápicos, CCD-2D

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1249
TÍTULO: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA - DIAGNOSTICANDO UM PROBLEMA DE SAÚDE
PÚBLICA EM LAJES PINTADAS-RN
ALUNO: GUSTAVO SEGUNDO DE SENA (736.204.404-68)
ORIENTADOR: JANETE LIMA DE CASTRO (296.966.824-68)
CO-AUTOR: ROBERTO MORENO MENDONCA (051.288.194-42)

Resumo:

        INTRODUÇÃO A gravidez na adolescência, definida pela OMS como gestação entre 10 e 19 anos,
contém  riscos  inerentes  à  esfera  biológica,  a  exemplo  de  maior  incidência  de  complicações  como
prematuridade, baixo peso ao nascer, toxemia gravídica, infecções urogenitais maternas, ruptura de colo
uterino e anemia, associados ao risco socioeconômico, formando uma complexa rede de causalidades que
caracteriza a gestação precoce como risco à saúde (e à vida) da mãe e do bebê. OBJETIVOS Essa análise
tem como objetivos identificar, quantificar, e avaliar a evolução temporal do problema de gestação precoce
em Lajes Pintadas-RN. MATERIAIS E MÉTODOS Análise de prontuários de gestantes assistidas pelo
programa de pré-natal, nas duas unidades de PSF do município citado, entre 2007 e agosto de 2008, quanto
à idade das mesmas no diagnóstico da gravidez. RESULTADOS Em 2007, um total de 54 gestantes foram
assistidas, dentre as quais 9 menores de 19 anos (17%). Em 2008, até o mês de agosto, foram assistidas 54
gestantes, dentre as quais 15 menores de 19 anos (28%). CONCLUSÃO Verificou-se um aumento na taxa
do evento (17% em 2007 e 28% em 2008), configurando um importante problema de saúde pública em
Lajes Pintadas, tornando imperativa a elaboração de políticas públicas para seu controle.

Palavras chave: Saúde Pública; Medicina Comunitária; Gravidez na adolescência

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1252
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO (VISCOSIDADE) DE PRODUTO CONTENDO
EXTRATO DE EUGENIA LIGUSTRINA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA.
ALUNO: FELIPE MAIA CARLOS (091.779.094-45)
ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO (620.017.284-68)
CO-AUTOR: ANA PRISCILLA MARINHO CATUNDA (057.265.414-64)
CO-AUTOR: DIEGO MARQUES DA COSTA SANTOS (080.695.954-18)
CO-AUTOR: FABRÍCIO DE LIMA FARIAS (066.844.484-38)

Resumo:

        Os fluidos tixotrópicos fazem parte de uma classe em que sua viscosidade diminui com o tempo
exposto a tensão, temos como exemplo suspensões concentradas, emulsões, soluções protéicas e os cremes
(Lanette e Crodabase). O presente estudo visa a avaliação do comportamento (viscosidade) de produto
contendo extrato de Eugenia ligustrina em função da temperatura. O extrato da planta foi adicionado ao
creme Lanette segundo a proporção de 1:9,  respectivamente.  A analise da viscosidade foi feita em um
viscosímetro de Brookfield com a utilização do spindle 4, com velocidade de 6 rpm, acoplado a um sistema
de aquecimento nas temperaturas de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100ºC. Os dados
obtidos mostraram que o creme lanette reduz sua viscosidade (de 100.000 cP para 10.000 cP) no intervalo
de  temperatura  entre  30  e  100ºC  de  maneira  constante,  respectivamente.  Durante  o  resfriamento  a
viscosidade  permanece  praticamente  constante  entre  100  e  60ºC,  seguido  pela  elevação  abrupta  da
viscosidade chegando a 80.000 cP a 30ºC. O produto tecnicamente elaborado a partir da incorporação do
extrato  manteve-se com a viscosidade constante na faixa de temperatura de 30-65ºC (60.000 cP),  em
seguida assume o mesmo comportamento do creme lanettes tanto no aquecimento como no resfriamento.
Este  estudo  mostrou-se  adequado  na  caracterização  do  comportamento  de  produtos  semi-sólidos  em
função da temperatura, que é uma das principais causas de instabilidade de produtos farmacêuticos.

Palavras chave: fitoterapicos, viscosidade, Eugenia ligustrina

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1255
TÍTULO: A ENFERMAGEM E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA TERAPIA NUTRICIONAL
ALUNO: RAFAELA FERNANDES DE CARVALHO (074.898.444-52)
ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS (025.873.064-18)
CO-AUTOR: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA (071.676.044-45)
CO-AUTOR: JÁCIA KALINE FERREIRA DE MELO (080.958.864-16)
CO-AUTOR: RAFAEL TAVARES SILVEIRA SILVA (076.343.504-00)

Resumo:

        A desnutrição intra-hospitalar é freqüente e deletéria e a atuação da equipe multidisciplinar na terapia
nutricional contribui para a redução de complicações infecciosas, melhora da cicatrização e redução do
tempo e custo da internação de clientes desnutridos. Segundo o COFEN, essa equipe deve ser composta
por:  nutricionista,  médico,  farmacologista  e  enfermeiro,  o  qual  cabe  o  papel  de  elo  entre  tais
especialidades,  em função  do  seu  maior  contato  com o  cliente.  Portanto,  o  presente trabalho  objetiva
ressaltar a importância da enfermagem no desempenho da equipe multidisciplinar de terapia nutricional no
tratamento de pacientes hospitalizado, a partir  de seis artigos de revisão publicados entre 1999 e 2006,
pesquisados  nas  bases  de  dados  Lilacs,  SCIELO  e  Google  acadêmico.  Assim,  observou-se  que  o
enfermeiro é reconhecido na literatura como vital para o sucesso do tratamento, tendo em vista que aparece
como o meio de comunicação entre o cliente e a EMTN, bem como um intercâmbio entre os profissionais
da mesma. Porém, apesar de ser constatado que o enfermeiro é de suma importância, esse profissional não
sai da academia, devidamente preparado, sendo necessário que todos os profissionais envolvidos tenham
domínio teórico e prático dessa terapia. De acordo com as revisões, faltam aos enfermeiros embasamento
teórico, critérios e parâmetros para identificar e analisar problemas alimentares.

Palavras chave: equipe interdisciplinar de saúde, cuidados de enfermagem, desnutrição.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1256
TÍTULO: DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) NA
ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE, RN.
ALUNO: VANESSA DA ESCÓSSIA PEGADO SILVA (011.233.964-69)
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA FREIRE DE MELO XIMENES (200.072.564-34)
CO-AUTOR: KATRINE BEZERRA CAVALCANTI (047.542.864-13)
CO-AUTOR: RODRIGO LIRA DA TRINDADE (012.292.314-63)
CO-AUTOR: THIAGO BRUNO DE ARAUJO (077.625.494-47)

Resumo:

        As leishmanioses no Nordeste constituem-se como doenças relevantes no contexto da saúde pública.
Este trabalho teve como objetivo analisar a diversidade e abundância de espécies de flebotomíneos em área
de preservação  ambiental,  em associação  a variáveis  climáticas locais,  considerando  a importância das
espécies transmissoras de leishmanioses cutânea e visceral e a escassez de informações acerca das espécies
em ambientes de caatinga preservada. Armadilhas CDC foram instaladas em quatro pontos de coleta em
período  chuvoso  de  2008  e  2009.  Os  flebotomíneos  capturados  foram  triados  e  identificados  por
microscopia no  Laboratório  de Entomologia da UFRN. Foram capturados 302 espécimes,  das espécies
Lutzomyia evandroi, L. oswaldoi, L. longipalpis, L. lenti, L. peresi e L. goiana. Entre estas, L. longipalpis
possui  importância  médica  e  epidemiológica  por  transmitir  o  protozoário  Leishmania  chagasi  para  o
homem acometendo principalmente crianças. A presença de insetos vetores em ambientes naturais reforça
a necessidade de se manter essas áreas preservadas considerando o risco de dispersão dos insetos para
áreas urbanas, elevando o risco de transmissão do parasito entre mamíferos silvestres ou domésticos e o
homem.

Palavras chave: Leishmanioses, Caatinga e Flebotomíneos.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1258
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE CRISES EPILÉPTICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
MENINGOMIELOCELE E HIDROCEFALIA
ALUNO: SUERDA EMILIANA CAVALCANTI DANTAS (064.451.714-00)
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (074.282.194-34)
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Resumo:

        Este trabalho  objetiva avaliar  a ocorrência de crises  epilépticas  (CE)  e eventuais  fatores  de risco
envolvidos em seu  desenvolvimento  em pacientes com hidrocefalia e meningomielocele (MMC) e em
pacientes  com hidrocefalia  não  associada a  meningomielocele  (HNAM),  para  tal,  foi  feito  um estudo
retrospectivo de 78 pacientes, entre 0 e 18 anos, 41 do gênero feminino, 37 do masculino, diagnosticados
com  hidrocefalia,  em  uso  de  derivação  ventrículo-peritoneal  (DVP),  apresentando  ou  não  MMC.
Analisaram-se as  variáveis:  sexo,  etiologia da hidrocefalia,  número  de revisões  da DVP,  alteração  do
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), malformações associadas, ocorrência de CE, tipos de CE e
seu  controle  medicamentoso.  Da  amostra  estudada,  41  (52.6%)  pacientes  apresentavam  hidrocefalia
associada a MMC e 37 (47.4%) tinham HNAM. Dos 31 pacientes com CE, nove (29%) pertenciam ao grupo
MMC, enquanto 22 (71%) apresentavam HNAM. A maior incidência de CE nos pacientes com HNAM foi
significante (p<0,01). Houve ligeiro predomínio de CE no gênero feminino (ρ = 0.37). No grupo MMC,
ocorreu controle das CE em sete (87.5%) pacientes, enquanto no grupo HNAM, houve controle das CE em
12  (54.5%)  pacientes.  Essa  diferença  não  foi  significante  (ρ  =  0.09).  Os  pacientes  com  HNAM
mostraram-se mais propensos a alterações do DNPM (ρ = 0.02), porém, não só o DNPM como nenhum
outro fator pôde ser estatisticamente relacionado com a ocorrência de CE no grupo MMC.

Palavras chave: Hidrocefalia, Meningomielocele, Crise Epiléptica
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Resumo:

        O  Objetivo  deste  é  reportar  a  prevalência  de  anti-HCV em um grupo  de  pacientes  com cirrose
hepática (CH). Quanto à metodologia: um estudo ecológico foi realizado durante o período de Março de
2008 a Julho  de 2009.  Os sujeitos  do  estudo  foram 46 pacientes  -  34 (73,9%)  homens e 12 (26,1%)
mulheres -, diagnosticados com CH, selecionados a partir da revisão de prontuários médicos. A pesquisa
foi  desenvolvida  em  serviço  de  referência  em  hepatologia  no  Estado.  Um  questionário  clínico-
epidemiológico  foi  usado  para  coleta  de  dados.  A presença  de  anti-HCV foi  relacionada  a  variáveis
epidemiológicas dos sujeitos do estudo.  Sua prevalência foi obtida,  e as freqüências das características
fornecidas pela entrevista foram comparadas entre pacientes soropositivos e soronegativos através do teste
Qui-quadrado e teste exato de Fischer, quando necessário. Resultados: entre os pacientes com cirrose, 15%
foram positivos  para  anti-HCV –  4/34 (11,8%)  homens  e  3/12 (25%)  mulheres.  O  alcoolismo  estava
presente  em  75%  dos  homens  soropositivos  e  em  33%  das  mulheres  soropositivas.  Anti-HBc  foi
encontrado em 8% dos pacientes negativos para anti-HCV, mas não foi encontrado nos soropositivos.
Conclusões: A prevalência encontrada foi semelhante às observadas em relatos prévios da literatura. A alta
prevalência de anti-HCV nesses pacientes sugere que CH é mais freqüentemente associado com HCV no
serviço do que HBV. Alcoolismo provavelmente age com um cofator para o desenvolvimento de CH em
homens.

Palavras chave: Vírus da hepatite C; Vírus da hepatite B; Cirrose hepática; Brasil.
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Resumo:

        Objetivo:reportar a prevalência de anti-HCV em um grupo de pacientes com cirrose hepática (CH).
Métodos: um estudo ecológico foi realizado durante o período de Março de 2008 a Julho de 2009. Os
sujeitos do estudo foram 46 pacientes - 34 (73,9%) homens e 12 (26,1%) mulheres -, diagnosticados com
CH, selecionados a partir da revisão de prontuários médicos. A pesquisa foi desenvolvida em serviço de
referência em hepatologia no Estado.  Um questionário  clínico-epidemiológico foi usado para coleta de
dados. A presença de anti-HCV foi relacionada a variáveis epidemiológicas dos sujeitos do estudo. Sua
prevalência foi obtida,  e as freqüências das características fornecidas pela entrevista foram comparadas
entre  pacientes  soropositivos  e  soronegativos  através  do  teste  Qui-quadrado  e  teste  exato  de  Fischer,
quando necessário. Resultados: entre os pacientes com cirrose, 15% foram positivos para anti-HCV – 4/34
(11,8%) homens e 3/12 (25%) mulheres. O alcoolismo estava presente em 75% dos homens soropositivos e
em  33%  das  mulheres  soropositivas.  Anti-HBc  foi  encontrado  em  8%  dos  pacientes  negativos  para
anti-HCV,  mas  não  foi  encontrado  nos  soropositivos.  Conclusões:  A  prevalência  encontrada  foi
semelhante às observadas em relatos prévios da literatura. A alta prevalência de anti-HCV nesses pacientes
sugere  que  CH é  mais  freqüentemente  associado  com  HCV  no  serviço  do  que  HBV.  Alcoolismo
provavelmente age com um cofator para o desenvolvimento de CH em homens.

Palavras chave: vírus da hepatite C; vírus da hepatite B; cirrose hepática; Brasil.
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Resumo:

        A tuberculose é um grave problema de saúde pública. Para evitar o abandono e garantir eficácia ao
tratamento  criou-se  o  DOTS,  Tratamento  Supervisionado  Diretamente  Observado.  Para  o  sucesso  do
DOTS, o profissional deve conhecê-lo e estar fielmente inserido na estratégia. Este trabalho visa analisar a
percepção dos profissionais de saúde sobre o DOTS nas Unidades de Saúde que atuam e as dificuldades
encontradas  para desenvolver  a  estratégia.  Realizou-se um estudo  nas  Unidades  de  Saúde do  Distrito
Sanitário Oeste de Natal, Rio Grande do Norte. Constou-se de médicos, enfermeiros, agentes de saúde e
técnicos  em Enfermagem.  Como  instrumento  de pesquisa aplicou-se um questionário  de 24 questões.
Entrevistou-se 57 profissionais. 59% eram agentes de saúde, 96,5% atuavam no controle da tuberculose,
56,1%  tinham  capacitação  no  DOTS  com  treinamentos  e  cursos  em  tuberculose.  Notou-se
desconhecimentos sobre o DOTS, entretanto 86% conheciam a estratégia. Entendem-na como a supervisão
dos pacientes no tratamento, estratégia de controle da adesão ao tratamento e controle da tuberculose. As
maiores dificuldades apontadas foram: demora nos resultados de baciloscopia, falta de treinamento para o
DOTS e abandono do tratamento. Conclui-se que a maioria dos profissionais entendem o DOTS, mas não
tão amplamente. Ainda há desconhecimento da estratégia, dificultando sua aplicação. Percebe-se ainda uma
falta de capacitação para atuar no DOTS, que pode estar ligado ao índice de abandono do tratamento.

Palavras chave: Tuberculose; terapia diretamente observada
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Resumo:

        Neste estudo buscou-se analisar a relação entre o tamanho da passada e a velocidade desenvolvida
durante uma corrida de 50m. É um estudo descritivo de corte transversal com amostra de 12 indivíduos
não-treinados em corrida com idade de 21,5±2,3 anos, sendo masculino (n=7) e feminino (n=5). O tempo
de corrida foi marcado a cada 10m percorridos e o comprimento das passadas medido nos 30m iniciais.
Foram obtidas médias de comprimento das passadas de 1,25±0,278, 1,62±0,164 e 1,74±0,207 nos 10, 20 e
30m, respectivamente. Notou-se também o aumento da velocidade e, conseqüentemente, a diminuição do
tempo: 2,43±0,239, 1,32±0,26 e 1,28±0,26 segundos, enquanto o número de passadas diminuiu 0,77±0,088,
0,58±0,075 e 0,64±0,079 nos 10, 20 3 30m, respectivamente, com exceção das passadas referentes aos 30m,
que tiveram um aumento em relação à medida anterior. A média de comprimento das passadas e do tempo
apresentaram uma baixa correlação negativa (-0,979). Conclui-se neste estudo que a falta de coordenação
motora aliado à falta de treinamento específico foi determinante para que haja uma correlação negativa
entre o comprimento das passadas e o tempo.

Palavras chave: Atletismo; Velocidade; Corrida; Passada; Universitários
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Resumo:

        Fundamentação:  O  tromboembolismo  venoso  (TEV)  apresenta  alta  freqüência  e  compreende  a
trombose venosa profunda (TVP) e sua conseqüência mais grave, a embolia pulmonar (EP). A TVP tem
incidência em 33% dos pacientes com pelo menos 48 h de internação. Encontra-se EP em cerca de 50% dos
pacientes com TVP e a mesma está associada a altas taxas de morbimortalidade. Objetivo: Relatar caso
clínico de paciente com trombo flutuante em veia cava inferior (VCI) e alertar sobre os fatores de risco e
profilaxia  para  TVP  e  EP.  Metodologia:  Paciente  JMA,  51  anos,  sexo  feminino,  foi  submetida  à
duodenopancreatectomia com colostomia há 1 ano por neoplasia de papila. Internada para reconstrução do
trânsito intestinal no Hospital Universitário Onofre Lopes, evoluiu com dor e edema na perna esquerda,
sinais esses sugestivos de TVP. A tomografia de abdome demonstrou trombo flutuante em VCI. Iniciada
heparinização e solicitado parecer da cirurgia vascular, que indicou implante de filtro de veia cava, devido
a contra-indicação a terapia de anticoagulação e pela presença do trombo flutuante. Resultado: Realizada
cavografia  digital  por  punção  de  veia  jugular  direita  com  implante  de  filtro  de  VCI.  Evoluiu  sem
intercorrências  e com a melhora do  quadro.  Conclusão: Diante da alta incidência e morbimortalidade
relacionadas ao TEV, e da sua prevenção ser, algumas vezes, negligenciada, ressalta-se a importância de se
conhecer os fatores de risco e o tratamento adequado.

Palavras chave: Tromboembolismo venovo, Trombose venosa profunda
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Resumo:

        O  Assentamento  Águas  Vivas  localiza-se  no  município  de  Ceará  Mirim-RN  em  uma  região
considerada como  ecótono,  cuja flora é  uma mistura de plantas  da Mata Atlântica,  da Caatinga e do
Cerrado. Este trabalho objetivou identificar as espécies arbóreas mais importantes da Reserva Legal para
subsidiar futuras atividades silvo-pastoris e de manejo florestal na mesma. Foram instaladas duas parcelas
de 200 m2, onde foram identificados todos os indivíduos e medidos a circunferência á altura do peito
(CAP) á 1,30 m do solo e altura total. Posteriormente, os indivíduos foram classificados á nível de família
e espécie. A diversidade vegetal pode ser considerada baixa, com a ocorrência de 11 espécies arbóreas e
2.425 indivíduos.ha-1.  A altura média da vegetação  foi de 3,5 m destacando-se Maytenus rígida (bom
nome), Hirtella ciliata (campineiro), Piptadenia moniliformis (catanduva) e Guapira venosa (joão mole),
todas atingindo a faixa dos 5,0 m de altura. Mais de 80% dos indivíduos atingiu altura inferior a 5,0 m,
revelando uma vegetação de baixo porte, porém com estrato bem definido, evidenciando estar em fase de
recuperação. As espécies mais distribuídas na área foram Piptadenia moniliformis (catanduva), Hancornia
speciosa (mangaba),  Trattinickia burseraefolia (amescla),  Hirtella ciliata (campineiro)  e Eugenia uvalha
(ubaia doce). Observou-se também um denso sub-bosque composto principalmente por gramíneas, o que
pode viabilizar um projeto silvo-pastoril durante a época das chuvas.

Palavras chave: Forrageiras, Caatinga, Mata Atlântica
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Resumo:

        O Assentamento  Tião Carlos localiza-se no município  de Governador  Dix-Sept Rosado-RN e sua
vegetação é dominada por espécies da Caatinga. Este trabalho objetivou identificar as espécies arbóreas da
Reserva Legal com possibilidades de uso como forrageira para subsidiar futuras atividades silvo-pastoris
na mesma. Foram instaladas três parcelas de 200 m2, onde foram identificados todos os indivíduos, sendo
posteriormente classificados à nível de família e espécie. Os resultados mostram que a Reserva Legal é
recoberta por  uma vegetação  com diversidade florística considerada baixa,  mesmo para os padrões da
Caatinga,  com a ocorrência de somente 8 espécies arbóreas,  o  que caracteriza uma área que já sofreu
exploração  madeireira.  Refletindo  o  elevado  grau  de  degradação  da  vegetação,  o  número  de
indivíduos.hectare-1 foi dos mais baixos,  e atingiu  apenas 2.551,  um valor  que pode ser  creditado  ao
modelo de exploração efetivado na área para produzir energia através da queima de lenha. Esta exploração
eliminou completamente da área os indivíduos mais altos e com diâmetros mais grossos. As espécies com
potencial  forrageiro  identificados  na  área  foram  Mimosa  ophthalmocentra  (jurema  de  imbira),
Anadenanthera  macrocarpa  (angico),  Mimosa  tenuiflora  (jurema  preta),  Caesalpinia  pyramidalis
(catingueira)  e  Bauhinia  forficata  (mororó),  todos  com  baixo  porte  e  diâmetro  reduzido.  Assim,  há
necessidade de replantio dessas e de outras espécies em algumas áreas para aumentar a oferta de alimentos.

Palavras chave: Forrageira, Caatinga, vegetação.
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Resumo:

        As doenças hipertensivas da gravidez englobam a pré-eclâmpsia (PE), eclâmpsia e síndrome HELLP,
tendo essas entidades clínicas a mesma base fisiopatológica, apesar de dados recentes parecem corroborar
que  a  Síndrome HELLP  poderia  ser  uma entidade  com  características  próprias.  A pré-eclâmpsia  é  a
principal  causa  de  morbi-mortalidade  materna,  morte  perinatal,  nascimento  pré-termo  e  restrição  do
crescimento intra-uterino, afetando 2-8% das gravidezes. Sua prevalência é variável, sendo que no Brasil
7,5% das  gravidezes  são  agravadas  pela  pré-eclâmpsia.  Estudo  realizado  em Natal,  pelo  nosso  grupo,
mostrou  que a  prevalência da pré-eclâmpsia é de 14% (Melo  et al,  2009,  manuscrito  em preparação.
Observamos também que a história familiar de pré-eclampsia aumenta o risco de desenvolver a doença,
como mostrado por nosso grupo (Bezerra et al, 2009) em estudo desenvolvido em Natal, RN. A presença
de história familiar  de pré-eclâmpsia constitui fator  de risco  para o  desenvolvimento  de PE severa.  O
presente estudo visa validar os achados de Bezerra e colaboradores,  determinar se fatores modificáveis
podem também estar envolvidos com a pré-eclâmpsia e avaliar a relação entre história familiar positiva
para PE e o desenvolvimento de PE grave e leve. Observou-se que história familiar de mãe e irmã com
hipertensão  crônica  e/ou  pré-eclâmpsia  constitui  fator  de  risco  para  o  desenvolvimento  de  doenças
hipertensivas da gravidez.

Palavras chave: Pré-eclâmpsia, agregação familiar, fator de risco, RN
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Resumo:

        INTRODUÇÃO Dos pacientes  com câncer  colorretal,  50-60% desenvolvem,  metástases  hepáticas.
Sem tratamento a expectativa de vida dos pacientes com metástases por câncer colorretal varia de 4 a 21
meses. A ablação por RFQ é um tratamento térmico em tecidos vivos, cuja técnica parece promissora, mas
não  se  sabe  se  prolonga  a  sobrevida  dos  pacientes  com  metástase  hepática  por  câncer  colorretal.
OBJETIVO Avaliar a efetividade do tratamento da metástase hepática por câncer colorretal por meio de
ablação por RFQ. MÉTODOS Foram consultados a Biblioteca Cochrane, o PubMed, a Excerpta Medica e a
Literatura  Latino-Americana  e  do  Caribe  em  Ciências  da  Saúde,  sendo  incluídos  ensaios  clínicos
randômicos ou quase-randômicos, estudos observacionais comparativos, estudos retrospectivos e série de
casos  e  que  compararam  a  ablação  por  RFQ  com  outro  tratamento.  RESULTADOS  Três  revisões
sistemáticas foram identificadas. A primeira, Mullier et al,  2005, analisou a taxa de recidiva local,  após
ablação por RFQ,sendo de12,4% (647 de 5224). Na segunda, também de Mulier et al (2008), foi avaliada a
sobrevida após 5 anos por metástases hepáticas irressecáveis por câncer colorretal,  variando de 14% a
55%. A taxa de recidiva local após ablação por RFQ variou entre 2% e 40%. CONCLUSÕES A ausência de
ensaios clínicos randomizados para avaliar a eficácia e segurança da ablação por RFQ no tratamento das
metástases  hepáticas  por  adenocarcinoma  colorretal  não  permite  recomendar  esta  modalidade  de
tratamento.

Palavras chave: Radiofreqüência, câncer colorretal, revisão sistemática.
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Resumo:

        A tradicional Festa de Sant’Ana é uma das maiores manifestações religiosas e culturais do país. O
presente trabalho tenta observar a presença dos ritos de comensalidade (beber e comer em conjunto) nesta
festividade que há anos agrega os seridoense. Tendências epistemológicas sistêmicas serão adotadas como
marco teórico-referencial da pesquisa. Para coleta dos materiais serão utilizadas técnicas de observação,
análise  documental  e  entrevistas  semi-dirigidas.  O  estudo  dos  materiais  coletados  foi  feito  através  da
análise de conteúdo de Bardin (1977). Pôde-se verificar que a comensalidade figura-se como um fenônemo
agregador,  um  sacramento  de  comunhão,  importante  durante  toda  a  programação  do  festejo:  jantar,
cavalgada, leilão, feirinha, eventos no pavilhão da catedral, além das casas que são abertas aos turistas.
Durante  todo  o  evento  são  comercializadas  comidas  e  bebidas  típicas  que  compõem  a  variedade
gastronômica da região: buchada, sarapatel, doce-seco, bolos, queijo quente, filhóis com mel de rapadura e
licores, principalmente de tamarindo e cajarana. Percebeu-se que grande parte dos frequentadores da festa,
destaque para os idosos, demonstram preferência pelas comidas típicas frente à outras opções. Esta escolha
pode ser  um meio escolhido pelos “filhos de Caicó” para fortalecer  o  pertencimento  identitário com a
cultura alimentar da sua cidade natal. Pesquisas futuras podem realizar-se com o intuito de perceber com
mais transparência essas correlações.

Palavras chave: comensalidade, festa de Sant’Ana, tradição.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1286
TÍTULO: PREVALENCIA DOS DISTURBIOS DA COORDENAÇÃO MOTORA EM ESCOLARES DO
MUNICÍPIO DE MACAÍBA - RN.
ALUNO: LIZIANNE JULINE DO NASCIMENTO E SILVA MARTINS (064.931.844-79)
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (396.617.414-68)
CO-AUTOR: GABRIELA SUELLEN DA SILVA CHAVES (061.510.754-04)
CO-AUTOR: LORENNA MARQUES DE MELO SANTIAGO (014.509.164-30)
CO-AUTOR: RENATA NOBREGA DELGADO (066.677.794-21)

Resumo:

        O  desenvolvimento  da  coordenação  motora  esta  relacionado  à  capacidade  de  execução  de
movimentos  funcionais  com  propósitos  definidos,  déficits  observados  neste  comportamento  motor
repercutem  na  aprendizagem  global  e  se  manifestam  no  desempenho  escolar.  Este  trabalho  traz  os
resultados obtidos pela atuação da Fisioterapia no Projeto Criança 2000 no município de Macaíba-RN. Para
a obtenção dos dados aplicou-se a Bateria Psicomotora proposta por Vitor da Fonseca (BPM, modificada)
que avalia alterações da tonicidade,  do  equilíbrio  estático,do  equilíbrio  dinâmico,  da lateralização,  das
noções do corpo, do conhecimento espaço-temporal, da praxia global e fina. Foram avaliadas 55 crianças e
adolescentes,  com idade entre 04 e 16 anos. Deste total 21% (n=12)foram avaliadas através da BMP e
apresentaram algum tipo de distúrbio de coordenação. Os mais evidentes foram os déficits no equilíbrio
estático  92% (n=11),  na praxia fina 67% (n=8)  e  na estrutura espaço-temporal rítmica 50% (n=6).  A
avaliação  da coordenação  motora se faz importante para que se possa identificar  índices de atraso  no
desenvolvimento. Contudo, convém ampliar a avaliação nesta faixa etária, para tornar possível a prevenção
de outras alterações decorrentes da falta de informação e da evasão escolar, tão frequente na nossa região
para estas idades.

Palavras chave: coordenação motora, criança, psicomotricidade

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1288
TÍTULO: BIODIVERSIDADE FORRAGEIRA DA RESERVA LEGAL DO ASSENTAMENTO OURO
BRANCO, BARAÚNA-RN.
ALUNO: JULIANA JOICE OLIVEIRA (072.142.324-80)
ORIENTADOR: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTANA (402.308.567-72)
CO-AUTOR: ANA MÁRCIA BEZERRA RODRIGUES (069.483.224-33)
CO-AUTOR: ERIKA VANESSA DE SOUZA CAMPELO (070.201.344-75)
CO-AUTOR: JAYRA CONCEIÇÃO CANDIDO DA SILVA (059.582.754-37)

Resumo:

        O Assentamento Ouro Branco, com área de 431 ha, localiza-se no município de Baraúna-RN, onde
residem 20 famílias, cultivando principalmente mandioca, feijão, sorgo, melancia, milho e eventualmente
pepino, além da criação de algumas cabeças de gado e de caprinos. Este trabalho objetivou identificar as
espécies arbóreas mais importantes da Reserva Legal para subsidiar futuras atividades de sistemas silvo-
pastoris  na  mesma.  Foram  instaladas  duas  parcelas  de  200  m2,  onde  foram  identificados  todos  os
indivíduos  e  medidos  a  circunferência  á  altura  do  peito  (CAP)  á  1,30  m  do  solo  e  altura  total.
Posteriormente, os indivíduos foram classificados á nível de família e espécie. Observou-se que a Reserva
Legal é  recoberta  por  uma vegetação  com diversidade florística  considerada acima da média  para  os
padrões da Caatinga e foram encontradas 16 espécies arbóreas no inventário botânico, sendo todas elas
comuns na região semi-árida e nenhuma sendo considerada em risco de extinção. A densidade foi de 3.650
indivíduos ha-1, um valor acima da média para o bioma. A exploração florestal eliminou grande parte dos
indivíduos  mais  altos  e  com  diâmetros  mais  grossos  e  de  reconhecido  valor  comercial,  ainda  assim
restaram muitas  árvores  consideradas  como de grande valor  forrageiro,  como Caesalpinia pyramidalis
(catingueira),  Pithecellobium foliolosum (jurema branca),  Mimosa ophthalmocentra (jurema de imbira),
além de inúmeras gramíneas no sub-bosque, as quais podem ser utilizadas como forrageiras.

Palavras chave: Forrageiras, Caatinga, biodiversidade.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1291
TÍTULO: PAPEL DA REVERBERAÇÃO NEURONAL DURANTE O SONO DE ONDAS LENTAS NA
CONSOLIDAÇÃO DE MEMÓRIAS RECÉM ADQUIRIDAS.
ALUNO: ANNIE DA COSTA SOUZA (072.145.694-42)
ORIENTADOR: SIDARTA TOLLENDAL GOMES RIBEIRO (505.917.971-00)

Resumo:

        Evidências  indicam que os  principais  estados  de sono,  sono  de ondas lentas  (SWS)  e rapid  eye
movement (REM), realizam papéis complementares na consolidação de memória: reverberação neuronal e
plasticidade sináptica, respectivamente. A migração gradativa dos traços de memórias do hipocampo (HP)
em direção ao córtex somatosensorial (S1) foi demonstrada recentemente. Nosso objetivo neste trabalho é
investigar  a importância da reverberação,  através da supressão da mesma. Para isso, ratos Long-Evans
(n=3) receberam implantes bilaterais de matrizes de eletrodos em S1 e cânulas no HP, para inibição local
através de micro-injeção de muscimol (0.5 l; 1 mg/ml; 0.25 g/min).  O estimulo à novidade táctil foi
promovido  através  da  exposição  dos  animais  a  objetos  desconhecidos.  Após  30  minutos  de  SWS
pós-exposição, o  agonista gabaérgico,  muscimol,  foi injetado. A consolidação da memória foi avaliada
após a reexposição aos objetos. A micro-injeção de muscimol provocou um novo estado eletrofisiológico e
diminuição da atividade neuronal global. Os resultados apontam que a inibição da atividade neuronal no
HP: 1)impede a reverberação neuronal em S1(provavelmente alterando o ritmo estereotipado do SWS); e
2) diminui a consolidação de memória relacionada ao reconhecimento de objetos familiares.

Palavras chave: Sono, Memória e Reverberação

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1295
TÍTULO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR: O CASO DOS ACIDENTES COM
PERFUROCORTANTES
ALUNO: DANIELLE REZENDE FERREIRA (013.858.404-47)
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (200.180.964-68)
CO-AUTOR: JULIA GOMES FERNANDES COSTA (053.770.844-89)
CO-AUTOR: WANIA REGINA HARADA DO NASCIMENTO (048.214.714-85)

Resumo:

        INTRODUÇÃO  E  OBJETIVO  Acidentes  de  trabalho  com  material  perfurocortante  entre
trabalhadores de enfermagem ocorrem em grande número, dado a freqüente manipulação com este tipo de
material, gerando prejuízos a trabalhadores e instituições. Neste contexto, a presente pesquisa objetiva o
levantamento  de dados  sobre a freqüência do  acontecimento  de acidentes  com material com risco  de
contaminação biológica em profissionais de nível médio de enfermagem avaliando a ocorrência de casos
de soroconversão entre esta parcela de profissionais. METODOLOGIA Pesquisa do tipo documental, com
coleta de dados de prontuários de profissionais que procuraram Hospital Giselda Trigueiro em Natal/RN
vitimados por acidentes com material perfurocortante durante o exercício de suas funções no período de
2003 a 2008. A população de estudo será o total de profissionais acidentados com risco de contaminação
biológica no período estudado. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da UFRN mediante parecer
nº035/2006. A análise dos dados será por abordagem quantitativa e qualitativa integradas e diálogo com
autores de referência do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÕES O estudo encontra-se em fase de coleta
de dados. A relevância do delineamento deste estudo vem da necessidade do trabalho de vigilância em
saúde  do  trabalhador  conhecendo  esses  grupos  mais  expostos  aos  riscos  biológicos,  norteando  a
possibilidade do incremento de medidas de promoção e prevenção para este tipo de agravo.

Palavras chave: Enfermagem, Saúde do Trabalhador, Epidemiologia, Acidentes do Trabalho

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1296
TÍTULO: EFETIVIDADE E SEGURANÇA DA HEMORROIDECTOMIA POR MEIO DE
GRAMPEADORES X TRATAMENTO CIRÚRGICO CONVENCIONAL NA ABORDAGEM DAS
HEMORRÓIDAS INTERNAS.
ALUNO: MARINA FERREIRA ARRUDA CAMARA (073.866.894-03)
ORIENTADOR: HUMBERTO SACONATO (702.828.114-00)
CO-AUTOR: EMILLY AUXILIADORA ALMEIDA DE OLIVEIRA (061.085.094-65)
CO-AUTOR: MARIA LUISA NOBRE MEDEIROS E SILVA (067.222.464-00)
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05)

Resumo:

        INTRODUÇÃO Hemorroidectomia por grampeadores (HG) tem sido proposta como alternativa ao
tratamento cirúrgico das hemorróidas. OBJETIVO Avaliar a efetividade e a segurança da HG no tratamento
das  hemorróidas  internas  em  relação  ao  cirúrgico  convencional.  MÉTODOS  Foram  consultados  a
Biblioteca Cochrane e o PubMed, sendo incluídas revisões sistemáticas que avaliaram a HG em relação à
abordagem  cirúrgica  no  tratamento  de  hemorróidas  internas.  RESULTADOS  Sutherland  et  al  (2002)
observaram  diferença  estatisticamente  significativa  em  favor  da  HG  em  relação  à  incidência  de
sangramento  até  duas  semanas  no  pós-operatório  (RR  0,55,  IC  95%  0,37  a  0,82).  Metanálises
demonstraram menor tempo de permanência hospitalar (WMD -0,89, IC 95% -1,42 a -0,36) e retorno mais
rápido às atividades diárias (WMD -4,52, IC 95% -8,93 a -0,11). Nisar et al (2004) observaram maior risco
de recorrência de prolapso hemorroidário e maior incidência de sangramento no pós-operatório imediato.
Em Jayaraman et al (2006), observou-se maior risco de recorrência do prolapso hemorroidário a longo
prazo (7 ensaios, 537 doentes, OR 3,85, IC 1,47-10,07, p=0,006). CONCLUSÕES A HG apresenta maior
risco  de sangramento  no  pós-operatório  imediato,  mas está associada a menor  tempo de permanência
hospitalar,  menor tempo de cirurgia,  menor escore de dor  e retorno mais rápido às atividades diárias.
Entretanto,  a HG parece ter  maior  risco  de insucesso  do  que o  tratamento  cirúrgico,  sendo  necessário
estudo de custo-efetividade.

Palavras chave: Hemorróidas, hemorroidectomia por grampeadores.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1303
TÍTULO: PERFIL DE ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CITOCINAS INDUZIDO PELOS
POLISSACARÍDEOS DO FUNGO SCLERODERMA NITIDUM NO MODELO DE PERITONITE
ALUNO: THUANE DE SOUSA PINHEIRO (081.735.714-90)
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (063.414.624-68)
CO-AUTOR: JOEDYSON EMMANUEL DE MACEDO MAGALHAES (076.792.264-66)
CO-AUTOR: LUIZA SHEYLA EVENNI PORFIRIO WILL (060.913.664-08)
CO-AUTOR: MARILIA DA SILVA NASCIMENTO (051.470.754-29)

Resumo:

        Diversas  propriedades  farmacológicas  têm  sido  atribuídas  aos  compostos  isolados  de  fungos.
Recentemente, têm-se referido quanto à capacidade desses compostos, principalmente os polissacarídeos
derivados de cogumelos,  de modular o sistema imunológico, além de suas ações antitumoral,  antiviral,
antibiótica e antiinflamatória. Este estudo avalia a capacidade dos polissacarídeos do fungo Scleroderma
nitidum quanto às suas possíveis propriedades farmacológicas. A composição centesimal do tecido deste
fungo  demonstrou  que  este  é  composto  principalmente  por  Fibras  (35,61%),  Cinzas  (33,69%)  e
Carboidratos (25,31%). As análises químicas da fração polissacarídica revelaram alto teor de carboidratos
(94,71%) e baixo teor de proteínas (5,29%). A análise de infravermelho revelou a presença de sinais na
região entre 1500-750 cm-1 que podem indicar  a presença de polímeros do tipo glucanas.  Este estudo
também avaliou a capacidade dos polissacarídeos do fungo Scleroderma nitidum como agente bioativo. A
análise de citocinas pro e antiinflamatórias mostrou que nos grupos tratados com os polissacarídeos de S.
nitidum houve aumento de citocinas como IL-1ra, IL-10 e MIP-1β concomitante a diminuição de INF-γ e
IL-2.

Palavras chave: Fungo; Scleroderma nitidum; Atividade Antiinflamatória.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1304
TÍTULO: A ÓTICA SOBRE AS QUESTÕES AMBIENTAIS DE UM GRUPO DE JOVENS
DESBRAVADORES EM NATAL/RN.
ALUNO: ISABELLA CATARINE TEIXEIRA DE ALENCAR (065.372.674-04)
ORIENTADOR: ROSANGELA G DOLIVEIRA ARAUJO (106.293.434-20)
CO-AUTOR: ANA CLEZIA SIMPLICIO DE MORAIS (058.476.654-82)
CO-AUTOR: ILLANA CRISTINA DANTAS GOMES (068.512.094-54)

Resumo:

        A atual  situação  de  crise  ambiental  demonstra  necessidade  de  mudanças  de  comportamento  das
pessoas. Assim sendo, a educação ambiental é uma ferramenta importante para identificar as necessidades
de um grupo alvo e promover a sensibilização quanto às questões ambientais. O presente estudo tem o
objetivo de avaliar a ótica ambiental pré-existente no Clube de Desbravadores Reino Marinho, Natal-RN.
Para tanto utilizou-se da aplicação de questionários diferenciados para instrutores e desbravadores e da
realização  de uma dinâmica educativa com este último.  Observou-se que os  instrutores  consideravam
importante  assuntos  relacionados  ao  meio  ambiente,  no  entanto,  não  abordavam  o  tema  além  das
atividades pré-estabelecidas para o clube. Quanto aos desbravadores percebeu-se que esses possuem um
conhecimento limitado sobre o tema, porém demonstraram interesse em aprender um pouco mais sobre o
assunto. Diante disso, é fundamental trabalhar a temática ambiental com esses jovens a fim de que eles
ampliem  seus  conhecimentos,  bem  como  se  sintam  responsáveis  pela  qualidade  ambiental  local,
interagindo, explorando, recuperando e lembrando de seu papel como cidadãos.

Palavras chave: Educação ambiental, cidadania, diagnóstico, ótica ambiental.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1306
TÍTULO: ANTÍGENOS RECOMBINANTES DE LEISHMANIA CHAGASI COMO FERRAMENTAS
PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO POR LEISHMANIA.
ALUNO: MANUELA SALES LIMA NASCIMENTO (072.667.274-21)
ORIENTADOR: DANIELLA REGINA ARANTES MARTINS (916.223.014-04)
CO-AUTOR: PAULA VIVIANNE SOUZA DE QUEIROZ (024.982.374-88)
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (156.030.164-34)

Resumo:

        Leishmaniose visceral (LV) é uma doença causada por protozoário intracelular pertencente ao gênero
Leishmania e tem como hospedeiros vertebrados homem e cão.  Este último é considerado o  principal
reservatório  do parasita,  sendo sua incidência um importante parâmetro epidemiológico.  O diagnóstico
clínico da LV é difícil devido a sintomatologia variável, e o diagnóstico definitivo depende do isolamento
do parasita a partir de aspirados de medula óssea, ou, para cães, a partir de fragmentos do baço ou fígado.
Assim,  o  desenvolvimento  de  métodos  moleculares  para  imunodiagnóstico  da  infecção  é  essencial.
Objetivando-se expressar e purificar os antígenos recombinantes 314, 319, 503 e 648, da forma amastigota
de L. chagasi em E. coli, e testá-los quanto a eficácia para ferramenta de diagnóstico da infecção, o 648
pareceu ser melhor expresso. O ELISA comparou a eficiência dos antígenos expressos em relação ao rK39,
proteína recombinante já descrita, e ao antígeno solúvel de Leishmania (SLA). A sorologia canina para
rK39 e SLA mostrou positividade de 6,84 e 35,61%, respectivamente, já os antígenos 314, 319, 503, 648
tiveram 90,41; 100; 100; 19,17% de positividade, respectivamente. O Western blotting com soro humano
mostrou melhor reconhecimento do antígeno 648, homólogo a proteína A2, dentre os quatro antígenos
expressos.  Conclui-se  que  os  antígenos  319 e  503  parecem  ser  um  bom  marcador  para  diagnóstico
sorológico canino e o antígeno 648 um bom marcador de infecção humana.

Palavras chave: Leishmaniose visceral, antígenos recombinantes, imunodiagnóstico.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1310
TÍTULO: TÍTULO: FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DE VIDA DE UM GRUPO DE
GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM/RN – BRASIL.
ALUNO: ALBA ISABELLE MENEZES RATIS (011.806.384-76)
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (130.515.984-53)
CO-AUTOR: AMANDA PATRÍCIA MENEZES RATIS (061.522.534-97)
CO-AUTOR: AMANDA PEREIRA GOMES (058.042.654-82)
CO-AUTOR: MAYANA CAMILA BARBOSA GALVAO (049.161.704-66)

Resumo:

        O objetivo deste trabalho foi coletar dados para entender como a grávida percebe sua qualidade de
vida relacionada à saúde na gestação, contribuindo para uma abordagem mais humanizada aos programas
de pré-natal.  Pesquisa  descritiva  com abordagem quantitativa  investigativa  realizada em uma Unidade
Básica de Saúde no Município de Parnamirim/RN. A população foi composta por 64 gestantes atendidas no
serviço de pré-natal no ano de 2008, com coleta dos dados durante 04 meses. A entrevista possuía questões
fechadas relacionadas à qualidade de vida durante a gestação. Identificamos como principais resultados:
57% das gestantes estavam entre 21 e 35 anos; 54% eram do lar; 71% referiram que esta gravidez não foi
planejada,  mas recebem apoio  familiar  (89%); que importa para uma boa qualidade de vida durante a
gestação: saúde (94%); alimentação e assistência pré-natal em 84% cada; sendo o que mais importa para
estas gestantes em uma consulta pré-natal: solicitação de exames (38%) e esclarecimento de dúvidas (37%).
Quanto  ao  acolhimento,  referiram  ser  bom  em  98%  e,  para  que  seja  de  qualidade,  indicaram  ser
necessários: esclarecimentos quanto à saúde do bebê (83%); solicitação de USG e exames complementares
e consulta médica (79%) cada; esclarecer dúvidas da gravidez (75%); realizar  consulta com enfermeiro
(73%).Vê-se então a relevância e a influência que o bom atendimento pré-natal e que boas condições de
vida exercem sobre o período gestacional e puerperal para a mulher.

Palavras chave: PALAVRAS CHAVE: Qualidade de vida, Gestação, Humanização, Pré-natal.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1313
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA DA CURIMATÃ PROCHILODUS BREVIS,
(STEINDACHNER, 1875) (CHARACIFORMES: PROCHILODONTIDAE)
ALUNO: AMANDA TÔRRES BORGES (079.611.874-48)
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (566.150.434-91)
CO-AUTOR: DIVANA ELIVA OLIVEIRA ALVES (055.336.804-46)
CO-AUTOR: GIDEAO WAGNER WERNECK FELIX DA COSTA (033.891.914-70)
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA MACEDO DA SILVA (136.802.854-34)

Resumo:

        Pertencente à família Prochilodontidae (Characiformes),  a  espécie Prochilodus  brevis  (Curimatã),
encontra-se largamente distribuída na Bacia Nordeste do Brasil, sendo uma importante fonte de alimento
para  a  população  local.  Neste  trabalho  as  espécies  P.  brevis  (n=20)  foram  obtidos  da  Estação  de
Piscicultura Estevão de Oliveira no DNOCS no município Caicó/RN e submetidos ás análises citogenéticas
através da coloração  convencional,  por  Giemsa,  bandamento C e identificação  de cístrons ribossomais
através da impregnação por nitrato de prata (Ag-RONs). Os resultados mostraram que a espécie apresenta
valor diplóide de 2n=54 cromossomos (40m+14sm; NF=108), também foram evidenciado cromossomos
supranumerários (Bs) para a espécie. Os sítios Ag-RONs são simples, localizado na posição intersticial dos
braços  curtos  do  2º  par  metacêntrico.  Segmentos  heterocromáticos  estão  distribuídos  nas  regiões
centroméricas  na  maioria  dos  cromossomos  autossômicos  como  também  nos  cromossomos  Bs  que
apresenta forte condição heterocromática. A identificação do número de cromossomos Bs presentes em
populações  nordestinas  de  P.  brevis,  possibilitará  estabelecer  marcadores  populacionais,  bem  como,
através de cruzamentos controlados de reprodutores, aspectos da herança, valor adaptativo e comparações
nas condições de performance de cultivo sobre portadores e não portadores destes elementos extras.

Palavras chave: Prochilodus brevis, Citogenética de peixes, Cromossomos Bs.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1317
TÍTULO: MONITORAMENTO DOS POLIQUETAS ASSOCIADOS AO BANCO DE BRACHIDONTES
(MOLLUSCA) DA PRAIA DO MEIO/RN, BRASIL
ALUNO: REBERTH RICELLE BEZERRA BARCA (716.993.172-91)
ORIENTADOR: ELINEI ARAUJO DE ALMEIDA (295.183.004-10)

Resumo:

        Os  poliquetas  são  animais  de  vida  livre,  vivendo  em  ambientes  marinhos  e  o  seu  estudo  tem
importância significativa, porque tanto apresentam benefícios na cadeia alimentar quanto podem causar
alguns  prejuízos  a  alguns  animais.  Estes  organismos  são  integrantes  essenciais  das  cadeias  tróficas
marinhas e estuarinas servindo de alimentos para diversos outros organismos e podendo ser encontrados
em  associação  com  outros  organismos,  como  os  B.  solisianus.  Os  objetivos  desse  trabalho  foram
inventariar  e  efetivar  o  monitoramento  da  fauna  de  poliquetas  presentes  no  banco  de  moluscos
Brachidontes da Praia do Meio, Natal, RN. Por meio de comparações dos dados coletados em 2008 e 2009
com outros estudos taxonômicos realizados anteriormente também referentes ao banco de Brachidontes da
Praia do Meio procedeu-se a investigação. As amostras foram obtidas retirando-se fragmentos de 10 cm X
10 cm a cada 50 m de um ponto a outro (4 pontos ao todo) ao longo de 200 m de extensão. As amostras
foram conduzidas ao Laboratório de Taxonomia e Filogenia (LATFI-DBEZ/UFRN) onde foram triadas e
identificadas. A partir dos dados obtidos e sua comparação com pesquisas realizadas anteriores ao ano de
2008, constatou-se que houve diminuição de forma significativa, tanto da riqueza quanto da abundância
dos  táxons  de  Polychaeta.  Foram  encontrados  apenas  dois  táxons  representativos  para  este  grupo:
Perinereis ponteni e espécimes não identificadas do grupo Spionidae.

Palavras chave: Ação Antrópica, conservação do Ambiente Marinho, Anelídeos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1321
TÍTULO: ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO
PÚBLICO DE SAÚDE
ALUNO: MARIA LUIZA DINIZ DE SOUSA LOPES (068.949.064-08)
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (140.761.524-68)
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (055.135.504-23)

Resumo:

        Os  Centros  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO)  foram  criados  para  assegurar  atendimentos
odontológicos especializados à população brasileira. Devem funcionar como unidades de referência para as
Equipes  de  Saúde  Bucal  da  Atenção  Básica,  com  procedimentos  odontológicos  complementares  aos
realizados neste nível de atenção. Este estudo objetivou identificar as ações de saúde bucal executadas nos
CEOs da Região  de Saúde da Grande Natal e  apreender  a opinião  dos  profissionais  sobre o  tipo  de
atendimento  que  é  realizado  nesses  centros.  Os  dados  foram  coletados  através  de  entrevista
semi-estruturada,  realizada  com  31  cirurgiões-dentistas  dos  CEOs  estudados  e  submetidos  à  análise
descritiva e à categorização dos discursos. O projeto foi submetido à apreciação e aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da UFRN. Os resultados mostraram que para 71,0% dos dentistas,  alguns usuários
poderiam resolver  os  seus  problemas  na Atenção  Básica,  revelando  a existência de encaminhamentos
desnecessários aos CEOs. Grande parte dos dentistas revelou que a maioria dos usuários não chega aos
CEOs  com o  tratamento  odontológico  básico  realizado,  e  alguns  não  contra-referenciam os  usuários.
Conclui-se que mesmo com a melhoria na assistência à saúde bucal a partir da implantação dos CEOs, é
preciso promover a capacitação dos profissionais para que estes compreendam a importância da referência
e da contra-referência.

Palavras chave: Saúde Pública; Odontologia Preventiva

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1322
TÍTULO: SAÚDE REPRODUTIVA: PERFIL DAS USUÁRIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
FAMILIAR II DO BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO.
ALUNO: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA (051.700.294-97)
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49)
CO-AUTOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI (045.666.134-45)
CO-AUTOR: SUSANY ALVES DE OLIVEIRA LIMA (663.521.694-49)
CO-AUTOR: YZABEL CYBELLE BASILIO MOREIRA (010.642.654-05)

Resumo:

        OBJETIVO: O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  as  variáveis  referentes  à  saúde  reprodutiva  de
mulheres  do  bairro  de  Felipe  Camarão,  usuárias  da  Unidade  Básica  de  Saúde  Familiar  II.
METODOLOGIA: Constituiu-se de estudo transversal, com análise dos registros e prontuários de pacientes
atendidos em 2008.Foram consultados 109 prontuários de atendimento ginecológico. RESULTADOS: A
prevalência de diagnósticos foi: 25,6% climatério, 11,9% distúrbio menstrual e 9,1% mioma uterino. Para o
planejamento familiar, foram atendidas 1014 pacientes. Constatou-se que 151 utilizavam condom (Grupo
1), 599 anticoncepcional hormonal (AH) (Grupo 2), 17 DIU (Grupo 3) e 244 associavam AH e condom
(Grupo 4). A média de idade das mulheres usuárias de contraceptivos foi: Grupo 1 – 31,51; Grupo 2 –
25,96; Grupo 3 – 26,66; Grupo 4 – 25,56. Das 843 usuárias de AH, 23,6% usavam a associação 0,15mg de
Levonorgesterel e 0,03mg de Etinilestradiol (EE), e 21,1%, 50 mg Enantato de Noretisterona com 5 mg de
Valerato  de  Estradiol.CONCLUSÕES:Os  resultados  sugerem  continuação  e  ampliação  das  atividades
integradas, através da manutenção do serviço especializado em Saúde reprodutiva naquela Unidade, uma
vez que o diagnóstico de patologias e os perfis de contracepção expressam conseqüências para a saúde
dessas mulheres. Além disso, evidencia a necessidade de discussão institucional e com as usuárias sobre
esses dados e sua implicações, fato que pode ser realizado por meio da Educação em Saúde.

Palavras chave: SAÚDE REPRODUTIVA;DIAGNÓSTICOS; CONTRACEPTIVO

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1323
TÍTULO: MARCAÇÃO DE HEMÁCIAS SANGÜÍNEAS COM TECNÉCIO-99M SOB INFLUÊNCIA DA
BABOSA
ALUNO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (059.861.314-52)
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE CARVALHO XAVIER HOLANDA (200.170.654-53)

Resumo:

        O objetivo final do projeto acima seria avaliar o efeito do Aloe vera na radiomarcação de elementos
sanguíneos com pertecnetato  de sódio.  Entretanto,  devido  a problemas técnicos durante avaliação  dos
dados relacionados a esse estudo, não foi possível sua conclusão e os experimentos serão refeitos para
melhor  validação  desses  dados.  Assim,  o  presente  relatório  terá  o  objetivo  avaliar  se  o  Rochagan®,
utilizado  no  tratamento  da doença de Chagas,  altera a marcação  de hemácias sanguíneas,  de proteínas
celulares e plasmáticas com o  íon  pertecnetato,  que é o  radionuclídeo mais utilizado em cintilografias.
Incubou-se  500uL de  sangue  heparinizado  de  ratos  Wistar  com  100uL de  solução  de  rochagan  em
diferentes concentrações (6,25; 12,5; 25,0; 50,0 e 100,0%) e o grupo controle foi preparado utilizando-se
apenas 100uL de NaCl a 0,9%. Todas as amostras foram incubadas e adicionou-se o agente redutor (cloreto
estanoso 1,2ug/mL) com nova incubação. Finalmente, adicionou-se 100uL de 99mTc (3,7MBq/mL). Após
centrifugação  obtiveram-se frações de plasma (P)  e hemácias (C).  Amostras de 20uL de P e C foram
precipitadas com 1,0 mL de TCA 5% e novas frações foram obtidas: frações solúveis e insolúveis de P e C.
Verificou-se  uma  significativa  redução  (p<0,05)  da  radioatividade  na  fração  IF-C,  em  todas  as
concentrações do rochagan, respectivamente de: 84,70±0,87 (controle) para 67,16±4,38; para 63,63±2,92;
para 59,02±3,17; para 43,75±1,00 e para 40,15±0,94.

Palavras chave: Pertecnetato de sódio; Radiomarcação, Elementos sanguíneos

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1324
TÍTULO: LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA FORENSE EM MATA E CENTRO URBANO EM
NATAL – RN
ALUNO: LARISSA MARIA DA ROCHA MEIRA (048.694.924-90)
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (091.164.638-89)

Resumo:

        O trabalho em questão consiste em uma análise da entomofauna forense de mata e centro urbano na
cidade de Natal, RN, com objetivo de realizar um levantamento dos insetos de interesse forense. Para tal,
foram colocados dois tipos de armadilhas em cada ambiente - uma área de mata no Parque das Dunas
próximo ao setor da Geologia do Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e em uma
residência  no  bairro  do  Alecrim  -  a  fim  de  coletar  amostras  de  material  desses  locais,  fazendo  um
comparativo entre elas, e verificar a eficiência das armadilhas. Estas consistiam em um pedaço inteiro de
carne  de  porco  (pata)  e  uma  mistura  de  água  e  carne  de  porco  processada  (caldo),  como  iscas,
acondicionadas em garrafas  plásticas  de 2 litros  (PET),  como meio  de proteção  contra fenômenos da
natureza e tentativas de furto por predadores. Foram realizadas duas coletas, com duração de cinco dias
cada,  no  mês  de  Maio  do  ano  de  2009.  Da análise  do  material  coletado,  obtivemos  que,  quanto  às
armadilhas, o caldo é eficiente em ambos os locais, apresentando maior variedade de ordens para a mata; já
a pata é eficiente apenas na mata, tendo em vista que no centro urbano não houve captura de nenhum
inseto.  Já,  quanto  aos  insetos,  foram  coletados  214  organismos  divididos  em  seis  ordens,  dentre
necrófagos,  omnívoros,  parasitas e predadores e acidentais,  sendo os de principal interesse forense os
Diptera Calliphoridae e Sarcophagidae.

Palavras chave: Entomologia forense; mata; centro urbano; armadilha; Diptera.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1326
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE RETINOL EM QUEIJOS COMERCIALIZADOS
EM NATAL/RN
ALUNO: FERNANDA APARECIDA SOARES MALVEIRA (071.676.044-45)
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (180.956.404-25)
CO-AUTOR: CARLOS JOSE DE LIMA (071.287.464-04)

Resumo:

        O queijo coalho, um dos produtos mais tradicionais do nordeste brasileiro, é definido como sendo
resultado  da  coagulação  do  leite  por  meio  de  coalho  ou  outras  enzimas  coagulantes  apropriadas,
complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas e comercializado normalmente com até
10 (dez) dias de fabricação. Por ser um produto lácteo, é considerado como boa fonte de vitamina A. Este
micronutriente é importante para muitos processos biológicos,  como a diferenciação  célula,  a visão,  a
integridade do sistema imunológico e a manutenção de epitélios. O objetivo desse trabalho foi verificar a
concentração do retinol no queijo coalho comercializado em supermercados da cidade do Natal/RN. Foram
selecionadas  amostras  aleatórias  para o  estudo  e a  determinação  do  retinol foi realizada por  meio  de
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O valor da concentração média de retinol encontrado foi
194,1 ± 22,4 µg/100g. Com esse resultado, verificamos que o queijo coalho apresenta uma concentração
maior de retinol do que outros tipos de queijo, tais como o queijo minas/frescal e o queijo pasteurizado,
que  na  literatura  apresentam  concentrações  de  161 µg/100g e  57 µg/100g,  respectivamente.  Podemos
concluir que o queijo coalho é uma boa fonte de vitamina A.

Palavras chave: Queijo coalho, retinol

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1327
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM DELEGACIA
ESPECIALIZADA
ALUNO: RAFAELA BRITO BEZERRA PINHEIRO (048.795.124-78)
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (130.491.274-49)
CO-AUTOR: KENIO OSMAR DE ARAUJO FORMIGA (051.700.294-97)
CO-AUTOR: MARIA THEREZA ALBUQUERQUE BARBOSA CABRAL MICUSSI (045.666.134-45)

Resumo:

        Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de avaliar a freqüência de violência contra mulher no mês de
agosto e setembro de 2008 na cidade do Natal/ RN. O estudo apresentou característica documental, através
da análise de três jornais de circulação na Cidade do Natal/ RN e na delegacia especializada da mulher na
cidade  do  Natal/  RN nos  meses  de  agosto,  setembro  e  outubro  de  2007.  Metodologia:  O  estudo  é
caracterizado como do tipo documental, analisando os boletins de ocorrência da delegacia especializada ao
atendimento da mulher, nos meses de agosto e setembro de 2008. Resultados: Foram registrados 208 e 246
casos de violência respectivamente nos meses de agosto e setembro de 2008. Dos casos registrados no mês
de agosto de 2008, 41,84% não apresentava grau de parentesco com o agressor,  28,36% ocorreu pelos
companheiros,  22,60% pelos ex-companheiros e 7,21% pelos parentes.  Em setembro  de 2008,  32,52%
apresentaram como agressor o companheiro, 27,23% os ex-companheiros, 16,67% os parentes e 23,58%
nenhum grau de parentesco. A violência física foi a forma mais comum em agosto (43,26%) e setembro
(43,49%). A maioria das violências ocorreu em domicílio, 51,65 no mês de agosto e 61,79% no mês de
setembro. Conclusões: Diante dos resultados, observa-se que o índice de violência contra mulher é alto,
mostrando que os principais agressores são os companheiros e ex-companheiros.

Palavras chave: violência, mulher, profissional de saúde.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB1329
TÍTULO: ANÁLISE DA DISPNÉIA EM IDOSOS HIPERTENSOS
ALUNO: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91)
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34)

Resumo:

        Fundamento:  A sensação  de dispnéia  pode ser  mais  intensa  em idosos  com hipertensão  arterial
sistêmica(HAS). Objetivo: Verificar se a HAS interfere no processo de envelhecimento no que diz respeito
à sensação de dispnéia e a associação entre os questionários MRC (Medical Research Council) e Baseline
Dyspnea Index (BDI).Metodologia: Dois grupos de idosos, hipertensos (GH) e normotensos (GN), foram
avaliados através de 2 questionários específicos para dispnéia (MRC, BDI) e do teste da caminhada dos
seis minutos (TC6M), o qual inclui a análise inicial e final dos valores da frequência respiratória (FR), da
pressão  arterial  sistólica (PAS)  e diastólica (PAD)  frequência cardíaca (FC),  a  saturação  periférica de
oxigênio (SpO2) e índice de dispnéia Borg. Para análise estatística foram utilizados os testes de Pearson e o
Teste t Student para amostras independentes através do programa SPSS versão 17.0. Resultados: No TC6M
verificou-se maior variação nas PAS e PAD no GN, todavia, a FR inicial e final foi maior no GH (p= 0,01),
bem como o índice de dispnéia de Borg (p=0,01). A distância percorrida também foi menor no GH que no
GN (p=0,03). O MRC e o BDI mostraram correlação positiva moderada (r= 0,58) revelando ser o GH mais
dispnéico  que o  GN.Conclusão: O estudo  sugere que os idosos hipertensos apresentam dispnéia mais
intensa quando  comparados  a idosos  saudáveis  e que os  questionários  MRC e BDI  são  instrumentos
similares na avaliação da dispnéia em idosos.

Palavras chave: hipertensão arterial, idosos, dispnéia

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB2426
TÍTULO: ANÁLISE DA FUNÇÃO COGNITIVA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS
HIPERTENSOS
ALUNO: CINTHYA CATARINE COSTA DOS SANTOS (009.956.764-45)
ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34)
CO-AUTOR: JAQUELINE ALVES FERREIRA (966.109.563-91)
CO-AUTOR: KALINE INAIR RODRIGUES DA SILVA (052.931.244-12)
CO-AUTOR: YARA RAISSA AZEVEDO BARBOSA (056.932.594-39)

Resumo:

        As  alterações  morfofuncionais  decorrentes  do  processo  de  envelhecimento,  parecem  afetar
diretamente a capacidade funcional e a cognição em pessoas idosas, entretanto as pesquisas recentes não
mostram resultados consensuais para o declínio cognitivo e funcional relacionado à hipertensão arterial.
Assim o objetivo desse estudo foi investigar a função cognitiva e a capacidade funcional e sua correlação
em idosos  hipertensos(GH)  e normotensos(GN).  A amostra  consistiu  de 56 idosos  divididos  em dois
grupos GH(n=42) e GN(n=14) avaliados através do MEEM, IPAQ e Functional Fitness Test.  A análise
estatística foi realizada através do SPSS 17.0 utilizando o teste t’Student, o teste do Qui-quadrado e o teste
de  correlação  de  Pearson,  sendo  atribuído  nível  de  significância  de  5% para  todos  os  testes.  Houve
correlação  negativa  e  fraca  entre  os  grupos  GH e GN quanto  ao  déficit  cognitivo,  força  de  MMII  e
endurance aeróbica. Em relação aos testes de flexibilidade de MMSS e MMII houve correlação negativa
moderada  entre  o  grupos  GH e  GN e  correlação  positiva  moderada  para  agilidade  e  equilíbrio.  Foi
encontrado diferença significante para o nível de atividade física de GH e GN. Diante disso sugerimos que
a  hipertensão  afeta  diretamente  o  idoso  em  virtude  de  predispor  ao  declínio  cognitivo  e  limitar  a
capacidade  do  indivíduo  em  realizar  as  atividades  de  forma  independente,  diminuindo  a  mobilidade
funcional principalmente se associada à outras doenças e à hábitos de vida não saudáveis.

Palavras chave: Hipertensão, Envelhecimento, Exercício, Cognição, Aptidão Física.

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO: SB2429
TÍTULO: FATORES DE RISCO RELEVANTES PARA OCORRÊNCIA DE AFOGAMENTO: ESTUDO
BIBLIOGRÁFICO
ALUNO: ANA CRISTINA FEITOSA DE OLIVEIRA (057.625.084-80)
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (025.674.154-91)
CO-AUTOR: ISABEL KAROLYNE FERNANDES COSTA (059.002.264-41)

Resumo:

        INTRODUÇÃO: afogamento é um trauma que se inicia quando a via aérea esta abaixo do nível do
liquido sendo um processo contínuo, podendo levar ou não à morte (SZPIMAN, 2005). No Brasil, segundo
os últimos dados oficiais do Datasus, ocorreram em 2006, 6135 óbitos, fora as subnotificações (BRASIL,
2006). Espin Neto et al. (2006) destacam que apesar da subnotificação, estes constituem um problema de
saúde pública, pois geram um impacto social e econômico significativo devido sua freqüência em crianças
e adultos economicamente ativos.  OBJETIVO: identificar  na literatura pesquisada fatores de risco para
ocorrência de afogamento.  METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa bibliográfica na base de dados
SCIelo, LILACS, MEDLINE, CINAHL e Web of Science, utilizando os descritores: afogamento e fatores
de risco, estarem publicados como texto completo, nos últimos 05 anos, em português, inglês e espanhol.
RESULTADOS: o sexo masculino, idade entre 01 e 04 anos, práticas esportivas e recreativas em águas
doces, principalmente, piscinas, lagos, rios, banheiras e muitas vezes associadas ao consumo de álcool, são
destacado como fatores de risco. CONCLUSÃO: os principais fatores de risco para o afogamento foram
crianças do sexo masculino e o uso do álcool associado às atividades recreativas. Dessa forma, torna-se
necessária a implementação de políticas publicas de segurança aliadas à divulgação de medidas preventivas
capazes de diminuir o número desses eventos.

Palavras chave: Causas externas; Afogamento; Fatores de risco
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ORIENTADOR: GARDENIA MARIA HOLANDA FERREIRA (212.688.433-34)
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Resumo:

        Fundamento:  A sensação  de dispnéia  pode ser  mais  intensa  em idosos  com hipertensão  arterial
sistêmica(HAS). Objetivo: Verificar se a HAS interfere no processo de envelhecimento no que diz respeito
à sensação de dispnéia e a associação entre os questionários MRC (Medical Research Council) e Baseline
Dyspnea Index (BDI).Metodologia: Dois grupos de idosos, hipertensos (GH) e normotensos (GN), foram
avaliados através de 2 questionários específicos para dispnéia (MRC, BDI) e do teste da caminhada dos
seis minutos (TC6M), o qual inclui a análise inicial e final dos valores da frequência respiratória (FR), da
pressão  arterial  sistólica (PAS)  e diastólica (PAD)  frequência cardíaca (FC),  a  saturação  periférica de
oxigênio (SpO2) e índice de dispnéia Borg. Para análise estatística foram utilizados os testes de Pearson e o
Teste t Student para amostras independentes através do programa SPSS versão 17.0. Resultados: No TC6M
verificou-se maior variação nas PAS e PAD no GN, todavia, a FR inicial e final foi maior no GH (p= 0,01),
bem como o índice de dispnéia de Borg (p=0,01). A distância percorrida também foi menor no GH que no
GN (p=0,03). O MRC e o BDI mostraram correlação positiva moderada (r= 0,58) revelando ser o GH mais
dispnéico  que o  GN.Conclusão: O estudo  sugere que os idosos hipertensos apresentam dispnéia mais
intensa quando  comparados  a idosos  saudáveis  e que os  questionários  MRC e BDI  são  instrumentos
similares na avaliação da dispnéia em idosos.

Palavras chave: Hipertensão, envelhecimento, dispnéia.
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Resumo:

        O queijo coalho, um dos produtos mais tradicionais do nordeste brasileiro, é definido como sendo
resultado  da  coagulação  do  leite  por  meio  de  coalho  ou  outras  enzimas  coagulantes  apropriadas,
complementada ou não pela ação de bactérias lácteas selecionadas e comercializado normalmente com até
10 (dez) dias de fabricação. Por ser um produto lácteo, é considerado como boa fonte de vitamina A. Este
micronutriente é importante para muitos processos biológicos,  como a diferenciação  célula,  a visão,  a
integridade do sistema imunológico e a manutenção de epitélios. O objetivo desse trabalho foi verificar a
concentração do retinol no queijo coalho comercializado em supermercados da cidade do Natal/RN. Foram
selecionadas  amostras  aleatórias  para o  estudo  e a  determinação  do  retinol foi realizada por  meio  de
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). O valor da concentração média de retinol encontrado foi
194,1 ± 22,4 µg/100g. Com esse resultado, verificamos que o queijo coalho apresenta uma concentração
maior de retinol do que outros tipos de queijo, tais como o queijo minas/frescal e o queijo pasteurizado,
que  na  literatura  apresentam  concentrações  de  161 µg/100g e  57 µg/100g,  respectivamente.  Podemos
concluir que o queijo coalho é uma boa fonte de vitamina A.
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Resumo:

        O câncer oral corresponde a aproximadamente a 7% de todos os tipos de câncer no mundo, somando
um  número  de  270  mil  novos  casos  anualmente.  Dos  diversos  tipos  de  câncer  oral,  o  carcinoma
epidermóide representa cerca de 90a 95% dos casos, apresentando elevadas taxas de mortalidade, mesmo
com o  avanço  das  modalidades  terapêuticas,  provavelmente  isto  é  decorrente  da  resposta  variada  ao
tratamento  e  da  falha  no  diagnóstico  precoce  O  grau  histológico  de  malignidade,  tamanho  da  lesão,
comprometimento dos tecidos vizinhos, presença de metástase no momento do diagnóstico e localização
anatômica do tumor, podem ser considerados como indicadores de agressividade desta neoplasia. Neste
trabalho realizamos uma análise dos dados clínicos e morfológicos de 65 casos de carcinoma epidermóide
de língua, objetivando entender melhor o comportamento biológico desta lesão. Os resultados desta análise
estão concordantes com a literatura no que se refere ao sexo, raça, idade, faixa etária acometida e hábito
dos pacientes. A maioria dos casos (66%) ocorreu em pacientes do sexo masculino, na faixa etária dos 50 a
61 anos de idade e da raça melanoderma.Com relação aos hábitos, cerca de 47,7% dos casos, o tabagismo
estava presente, estando associado em 20% dos casos ao etilismo.

Palavras chave: Carcinoma epidermóide, comportamento biológico, tabagismo.
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