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CÓDIGO: SB0002  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE 
DUAS VARIEDADES DE TAMAREIRA  
ALUNO: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0014  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS LIPÍDICOS NO LEITE MATERNO E SUA 
RECOMENDAÇÃO PARA LACTENTES.  
ALUNO: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: LIDIANE DE LIMA FERNANDES (01107622409)  
CO-AUTOR: RAQUEL MARIA DA SILVA LORENÇO (03012150498)  
CO-AUTOR: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0016  
TÍTULO: EMERITA BRASILIENSIS (TATUÍ): FONTE ALIMENTAR DE PROTEÍNA E 
VITAMINAS?  
ALUNO: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: CREUZA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO (07720831420)  
CO-AUTOR: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  
CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES (05204522409)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0021  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DIETÉTICA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS EM USO 
DE QUIMIOTERAPIA - UM ESTUDO PRELIMINAR  
ALUNO: JOSIANE ARAÚJO DA CUNHA (01048187438)  
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)  
CO-AUTOR: VANESSA TEIXEIRA DE LIMA OLIVEIRA (02425634495)  
CO-AUTOR: NIETHIA REGINA DANTAS LIRA (02407378490)  
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CÓDIGO: SB0032  
TÍTULO: INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO ESTRATO HERBÁCEO DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE - RN.  
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0033  
TÍTULO: ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA EM 
PARNAMIRIM/RN  
ALUNO: ALÍDIA HERNANDES RIBEIRO (01650884788)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0037  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE BIOMASSA DE ARTEMIA FRANCISCANA 
COMO ADITIVO ALIMENTAR NO CULTIVO DE LITOPENAEUS SCHMITTI  
ALUNO: ANNA CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA (05146446482)  
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0038  
TÍTULO: CRESCIMENTO DE GRACILARIA CERVICORNIS EM UM SISTEMA 
INTEGRADO ALGAS/CAMARÃO  
ALUNO: DINAELZA CASTELO PEREIRA (03383980405)  
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
CO-AUTOR: DINAELZA CASTELO PEREIRA (03383980405)  
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
CO-AUTOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
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CÓDIGO: SB0039  
TÍTULO: A FAMÍLIA EUPHORBIACEAE JUSS. NO CAMPUS DA UFRN, NATAL-RN  
ALUNO: RODRIGO DE MELO SOARES (01194700470)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0047  
TÍTULO: PERFIL DO CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO  
ALUNO: VERÍSSIMO DE MELO NETO (04442804486)  
ORIENTADOR: LUANA CRISTINA LINS DE MEDEIROS BEZERRA (93810890430)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ANDRESSA VIEIRA FREIRE (05166116402)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0048  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FICHA DE CONTROLE DE ANTIMICROBIANO DE UM 
HOSPITAL DE ENSINO, TERCIÁRIO COM 180 LEITOS.  
ALUNO: ANDRÉ LUIS GUEDES DA SILVA (04643692405)  
ORIENTADOR: LUANA CRISTINA LINS DE MEDEIROS BEZERRA (93810890430)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAÚJO (01216491488)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0050  
TÍTULO: THE EFFECT OF GLUCANTIME™ ON THE LABELING OF BLOOD 
CONSTITUENTS WITH TECHNETIUM-99M  
ALUNO: RODRIGO DE CARVALHO HOLANDA LEITE (04781588409)  
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE C ARVALHO XAVIER HOLANDA 
(20017065453)  
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CÓDIGO: SB0054  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA DE BIVALVES (FILO MOLLUSCA) DO 
LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE (96233559120)  
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (14076306449)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0060  
TÍTULO: INSTRUMENTO PARA AVALIAR A EFICÁCIA DE ESTRATÉGIAS NÃO 
FARMACOLÓGICAS (ENF) PARA O ALÍVIO DA DOR E DA ANSIEDADE DE 
PARTURIENTES  
ALUNO: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0066  
TÍTULO: USO DE FERRAMENTAS DA BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES DE 
PROTEÍNAS ENVOLVIDAS COM A FLORAÇÃO (CO, AP2, CRC E HUA1)  
ALUNO: DAIANE CRISTINA CABRAL FERREIRA (04543945433)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: FRANCISCO EMILIANO GURGEL (00858027437)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0069  
TÍTULO: PLANTAS COM FINALIDADES MEDICINAIS EM COMUNIDADES DOS 
MUNICÍPIOS DE NATAL E SANTA CRUZ - RN  
ALUNO: VANESSA PEREIRA MOSCA (02961900476)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
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CÓDIGO: SB0070  
TÍTULO: EFEITO DA TEMPERATURA E SUBSTRATO NA GERMINAÇÃO DA 
VARIEDADE 862615 DE CANA-DE-AÇUCAR(SACCHARUM SP.).  
ALUNO: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0071  
TÍTULO: GERMINAÇÃO IN VIVO DAS VARIEDADES RB 92579 E SP 867515 DE 
CANA-DE-AÇÚCAR  
ALUNO: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
CO-AUTOR: TANAGRA LIMA DE SIQUIRA NEVES FALÇÃO (06697455454)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0074  
TÍTULO: GERMINAÇÃO IN VITRO DE CAUAÇU (COCCOLOBA SP.).  
ALUNO: SILVIA DE ARAUJO ARANHA CUNHA DE LIMA (01012737462)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0076  
TÍTULO: PARASITAS ISÓPODES LIRONECA REDMMANI (LEACH, 1918) E 
CYMOTHOA SP. (FABRICIUS, 1793) ENCONTRADOS NO PEIXE MARINHO TIBIRO, 
OLIGOPLITES SAURUS (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) DAS ÁGUAS COSTEIRAS DO 
RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: JOSÉ TICIANO ARRUDA XIMENES DE LIMA (91656702487)  
 
 

 



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
6/88 

CÓDIGO: SB0082  
TÍTULO: A GRÁVIDA: MEDOS E PREOCUPAÇÕES  
ALUNO: ÉRICA DANIELLE SOUSA DE MACEDO (01080510486)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: PRISCILA APARECIDA DANTAS LOURENÇO (00986433470)  
CO-AUTOR: EVA SALDANHA DE MELO (04424181405)  
CO-AUTOR: MARIANA PEREIRA DA SILVA (06070389425)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0084  
TÍTULO: ESTUDO DO POLIMORFISMO DO SÍTIO DE RESTRIÇÃO MSPI NO 
INTRON 6 DO GENE DA P53 COMO FATOR DE RISCO PARA O CÂNCER DO COLO 
DO ÚTERO.  
ALUNO: TATIANA MEDEIROS GALVÃO (01193356466)  
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: THALES ALLYRIO ARAÚJO DE MEDEIROS FERNANDES 
(02751517439)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0087  
TÍTULO: ASPECTOS DA LIMNOLOGIA E ICTIOFAUNA DO AÇUDE CRUZETA DO 
RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: GITANJALI BEZERRIL NOBRE FILHO (05148564407)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0091  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE RETINOL E GORDURAS TOTAIS NO 
LEITE DE TRANSIÇÃO  
ALUNO: LIDIANE DE LIMA FERNANDES (01107622409)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  
CO-AUTOR: RAQUEL MARIA DA SILVA LORENÇO (03012150498)  
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CÓDIGO: SB0095  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS COM DEFICIÊNCIA DE 
GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE  
ALUNO: ROSÂNGELA TORRES DA SILVA (01054403457)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  
CO-AUTOR: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0096  
TÍTULO: COMPARAÇÃO DO MÉTODO HISTOPATOLÓGICO E MOLECULAR (PCR) 
NO DIAGNÓSTICO DO VÍRUS DA INFECÇÃO HIPODERMAL E NECROSE 
HEMATOPOIÉTICA (IHHNV) NO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI  
ALUNO: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0097  
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE UM MÉTODO DE EXTRAÇÃO DE RNA A PARTIR 
DE HEMOLINFA DE CAMARÃO  
ALUNO: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
ORIENTADOR: JOSE VERISSIMO FERNANDES (09457135415)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
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CÓDIGO: SB0099  
TÍTULO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA DE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL EM IDOSOS  
ALUNO: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (05494171418)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: KARLA VANESSA RODRIGUES SOARES (05494171418)  
CO-AUTOR: KARYNA MYRELLY OLIVEIRA BEZERRA (67300448453)  
CO-AUTOR: VESCIA VIEIRA DE ALENCAR CALDAS (05841462482)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0100  
TÍTULO: O COMPANHEIRO COMO PONTO DE APOIO À PARTURIENTE NO 
PROCESSO PARTURITIVO  
ALUNO: WILLIANY ROSÁLIA VIANA E SILVA (00832925438)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: ANA MARIA LIMA DO RÊGO (63516721200)  
CO-AUTOR: PRISCILA APARECIDA DANTAS LOURENÇO (00986433470)  
CO-AUTOR: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0122  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES EXTRATIVAS DE PSIDIUM GUAJAVA 
(GOIABEIRA).  
ALUNO: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466)  
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
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CÓDIGO: SB0124  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE PARTÍCULAS NA EXTRAÇÃO DE 
TANINOS DE PSIDIUM GUAJAVA (GOIABEIRA)  
ALUNO: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (01358741492)  
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: ÍTALO VERÍSSIMO DA SILVA (04990656466)  
CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0126  
TÍTULO: FACANA EXTRAÍDA DA ALGA SPATOGLOSSUM SCHRÖEDERI INIBE 
AÇÃO DE LPS EM MACRÓFAGOS DE CAMUNDONGOS, MAS NÃO OS PROTEGE 
DA SEPSIS INDUZIDA POR PUNÇÃO CECAL.  
ALUNO: GRACE KELLY DA SILVA (04631605413)  
ORIENTADOR: JANEUSA TRINDADE DE SOUTO (61689858400)  
CO-AUTOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0127  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DO VÍRUS DA INFECÇÃO HIPODERMAL E NECROSE 
HEMATOPOIÉTICA (IHHNV)NO CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS VANNAMEI 
EM FAZENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
CO-AUTOR: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
CO-AUTOR: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0128  
TÍTULO: COMER OU NÃO COMER, EIS A QUESTÃO: DIFERENÇAS ENTRE 
GÊNERO NA NEOFOBIA ALIMENTAR  
ALUNO: LUIZA CERVENKA BUENO DE ASSIS (33638040836)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
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CÓDIGO: SB0131  
TÍTULO: O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DA 
PNEUMONIA NOSOCOMIAL ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA  
ALUNO: CRISTIANE DA SILVA RAMOS (02741287481)  
ORIENTADOR: GLAUCEA MACIEL DE FARIAS (02567415491)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0132  
TÍTULO: POTENCIAL DE APLICAÇÃO DE UM SOFTWARE DE COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA EM ÓRTESE PARA A PROTEÇÃO DO QUADRIL  
ALUNO: AYRLES SILVA GONÇALVES BARBOSA (05837887423)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: FELIPE RUZO MACEDO TORRES (83750940487)  
CO-AUTOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO (46660640444)  
CO-AUTOR: SILVIO JOSE BEZERRA (01845670841)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0138  
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA A LASER COMO 
PREDITOR DE CÁRIE EM DENTINA.  
ALUNO: ARCELINO FARIAS NETO (04591192490)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: ARCELINO FARIAS NETO (04591192490)  
CO-AUTOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: GUILHERME MOURA DE CARVALHO (02758835401)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0139  
TÍTULO: “ESTUDO DA DINÂMICA DE COLONIZAÇÃO-INFECÇÃO NA 
CANDIDÍASE VULVOVAGINAL RECORRENTE”  
ALUNO: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE ALMEIDA PIMENTA (01211597440)  
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CÓDIGO: SB0143  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DIETA E DO ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)  
ALUNO: DIANA QUITÉRIA CABRAL FERREIRA (04774155470)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  
CO-AUTOR: DÉBORA AZEVEDO DO NASCIMENTO (96926112487)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0146  
TÍTULO: ICTIOFAUNA CAPTURADA COM REDE DE ARRASTO NAS ÁGUAS 
COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (05911204452)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (03552707492)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0147  
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS QUESTÕES LIGADAS AO PARTO CESÁREO NO 
MUNICÍPIO DE NATAL/RN NO ANO 2000: RESULTADOS PROVENIENTES DO 
ESTUDO MULTICÊNTRICO SOBRE SAÚDE REPRODUTIVA NO BRASIL.  
ALUNO: GLENDA FERNANDA ALVES COELHO LINS (05746700410)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (03931250415)  
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0148  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATASES EM 
HEPATOPÂNCREAS DO CAMARÃO LITOPENAEUS SCHMITTI  
ALUNO: JOSÉ MÁRIO DE LIRA ALVES (05483783476)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: ANNY CAROLINA COSTA BÉLTRAN (05464842470)  
CO-AUTOR: SIMONY DE ARAÚJO LOPES (01188458450)  
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CÓDIGO: SB0149  
TÍTULO: PADRÕES EM SINAIS ELÉTRICOS SOBRE PONTOS DE ACUPUNTURA  
ALUNO: ROBERTA DANTAS JALES (01079801421)  
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0162  
TÍTULO: EFEITO DA GRANULOMETRIA E NÍVEL DE PROTEÍNA DE RAÇÕES 
COMERCIAIS UTILIZADAS NA ENGORDA DE TILÁPIA NILÓTICA, OREOCHROMIS 
NILOTICUS.  
ALUNO: PRISCILA KELLY DA SILVA BEZERRA (00766108457)  
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (02032604817)  
CO-AUTOR: ARILSON CARLOS BARBOSA DE LIMA (07912205756)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0165  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES  
ALUNO: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ELAYNE FLAVIA PEREIRA CASTRO (00958610410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0167  
TÍTULO: O ALIMENTO COMO INDICADOR BIOCULTURAL: CONTRIBUIÇÕES 
PARA O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: KARLUZA ARAÚJO MOREIRA DANTAS (01283351498)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
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CÓDIGO: SB0170  
TÍTULO: ASPECTOS SAZONAIS DAS LARVAS DE SIMULIDEOS (DIPTERA: 
SIMULIIDAE) E CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DE UM CRIADOURO NO 
RIO PITIMBÚ, RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (04406425403)  
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: FRANCILENE MIRANDA DOS SANTOS (00960514422)  
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO (04663862497)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0173  
TÍTULO: AUTOCONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO HUMANISTA : NA 
PERSPECTIVA DA HARMONIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO  
ALUNO: RAFAEL SEABRA DE FREITAS MEDEIROS (05464475460)  
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE (18822665449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0174  
TÍTULO: ESTRUTURA TRÓFICA DOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS DO 
RIO PITIMBU, ESTADO DO RN.  
ALUNO: FRANCILENE MIRANDA DOS SANTOS (00960514422)  
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (04406425403)  
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO (04663862497)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0175  
TÍTULO: "ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A SIMULIIDAE NO RIO PITIMBU, RN"  
ALUNO: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO (04663862497)  
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (04406425403)  
CO-AUTOR: FRANCILENE MIRANDA DOS SANTOS (00960514422)  
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CÓDIGO: SB0177  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICO-CITOLÓGICA DA MUCOSA ORAL EM PACIENTES 
PORTADORES DE LEISHMANIOSE VISCERAL  
ALUNO: RUI MEDEIROS JÚNIOR (01057173479)  
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)  
CO-AUTOR: MOISÉS FELIPE DA COSTA FERNANDES (01288196423)  
CO-AUTOR: JOÃO AUGUSTO VIANA GOULART FILHO (89958861020)  
CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (31696112400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0184  
TÍTULO: POLIMORFISMO NO GENE NRAMP1 E ASSOCIAÇÃO COM LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO E ARTRITE REUMATÓIDE  
ALUNO: CHRISTIANE NORONHA G. DOS SANTOS (04854017465)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA (02969303426)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0185  
TÍTULO: ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO DE INTEGRINAS NO CISTO 
DENTÍGERO E FOLÍCULO PERICORONÁRIO  
ALUNO: KATARINA SOARES PIRES (01244746401)  
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)  
CO-AUTOR: GUSTAVO PINA GODOY (85762997472)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420)  
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)  
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CÓDIGO: SB0193  
TÍTULO: UMA LECTINA DE EXTRATOS PROTÉICOS DE MELLITA 
QUINQUIESPERFORATA E SEU EFEITO AGLUTINANTE SOBRE PROMASTIGOTAS 
DE LEISHMANNIA CHAGASI  
ALUNO: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (01012589331)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0195  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E PARCIAL PURIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES DO 
ECHINODERMA HOLOTHURIA GRICEA  
ALUNO: JULIANA MARIA COSTA DA SILVA (04711516450)  
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
CO-AUTOR: MARIA LUCIA LIRA DE ANDRADE (96857900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0196  
TÍTULO: GLICOSIDASES E SULFATASES EM MÚSCULO E CABEÇA DO 
CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI  
ALUNO: ANNY CAROLINA COSTA BÉLTRAN (05464842470)  
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
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CÓDIGO: SB0198  
TÍTULO: ESTUDO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO DA 
SULFATASE DO MOLUSCO APLYSIA CERVINA EM DACRON FERROMAGNÉTICO  
ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458)  
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0202  
TÍTULO: ESTUDO DA PRESENÇA DE GLICOSIDASES E SULFATASES EM 
MÚSCULO DO CARANGUEJO UCIDES CORDATUS  
ALUNO: SIMONY DE ARAÚJO LOPES (01188458450)  
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: JOSÉ MÁRIO DE LIRA ALVES (05483783476)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0212  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO HUOL 
PORTADORES DE ÚLCERAS VASCULARES  
ALUNO: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
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CÓDIGO: SB0214  
TÍTULO: EVOLUÇÃO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO HUOL 
PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS  
ALUNO: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0215  
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA E O 
ESFORÇO FÍSICO DURANTE O COMPORTAMENTO DE CARREGAR EM MACHOS 
DE SAGÜI CATIVOS, CALLITHRIX JACCHUS.  
ALUNO: SILVIA BEATRIZ FONSECA DE MELO (03396160401)  
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0216  
TÍTULO: TOPOGRAFIA DE TERMINAIS SEROTONÉRGICOS E RECEPTORES DE 
SEROTONINA NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DE SAGÜI (CALLITHRIX 
JACCHUS).  
ALUNO: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (70317232487)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0217  
TÍTULO: ÚLCERAS ARTERIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL: AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO  
ALUNO: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
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CÓDIGO: SB0218  
TÍTULO: EXPECTATIVAS DO DISCENTE QUANTO AO MERCADO DE TRABALHO 
PARA A ENFERMAGEM: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DURANTE O PROCESSO 
DE FORMAÇÃO  
ALUNO: LAURIANA MEDEIROS E COSTA (03697809490)  
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0220  
TÍTULO: SUB-CLONAGEM DO CDNA DO GENE B1 DA VITELOGENINA DE 
XENOPUS LAEVIS VISANDO O SEQUENCIAMENTO NUCLEOTÍDICO E ANÁLISE 
EVOLUTIVA.  
ALUNO: ANNA ELIZABETH GRANT DE OLIVEIRA (05536558412)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0224  
TÍTULO: ANÁLISE DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA EMBRIOFITA 
HALODULE WRIGHTII E SUA INFLUÊNCIA NO EFEITO ANTICOAGULANTE  
ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (01168149428)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (01071918494)  
CO-AUTOR: LENDRO SILVA COSTA (04647720446)  
CO-AUTOR: IVAN RUI LOPES DE ALBUQUERQUE (91237386420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0226  
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE DUAS TÉCNICAS DE COLORAÇÃO (ZIEHL-
NEELSEN E TB-COLOR) NA BACILOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DE 
TUBERCULOSE PULMONAR  
ALUNO: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409)  
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS LIMA (13046888449)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
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CÓDIGO: SB0227  
TÍTULO: AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS DERMATOMICOSES 
DIAGNOSTICADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO  
ALUNO: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: MARIANA GUIMARÃES DINIZ (04834140423)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0228  
TÍTULO: MEMÓRIA E ENVELHECIMENTO: ESTUDOS INICIAIS.  
ALUNO: PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA (04884986431)  
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0231  
TÍTULO: CONTAGEM TOTAL DE HEMÓCITOS (THC) EM CAMARÕES DA ESPÉCIE 
LITOPENAEUS VANNAMEI CULTIVADOS EM VIVEIROS  
ALUNO: LIGIA GARCIA REIS (03524657435)  
ORIENTADOR: FABIANA LIMA BEZERRA (78611474449)  
CO-AUTOR: CIMARIA PORFIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (03396386485)  
CO-AUTOR: ARIANE FERREIRA LACERDA (03553123443)  
CO-AUTOR: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0232  
TÍTULO: ESTUDO DO SIGNIFICADO DA PRÁTICA ESPORTIVA NA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO PROJETO “NOVA DESCOBERTA” 
(INSTITUTO AYRTON SENNA, UFRN).  
ALUNO: SORAYA GUILHERMECAVALCANTI (01186813466)  
ORIENTADOR: HORACIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  
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CÓDIGO: SB0242  
TÍTULO: CITOCINAS INTRAPERITONEAIS NA PRESENÇA DE PERITONITE: 
EFEITOS DO PNEUMOPERITÔNEO COM CO2.  
ALUNO: JORGE LÚCIO COSTA DE MEDEIROS DANTAS (03444277490)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: LAÍZA ARAÚJO MOHANA PINHEIRO (05560457426)  
CO-AUTOR: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
CO-AUTOR: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0244  
TÍTULO: O PNEUMOPERITÔNEO COM CO2 E SEUS EFEITOS NA GASOMETRIA 
ARTERIAL, INTRAPERITONEAL E SUBPERITONEAL.  
ALUNO: DANIELE PIMENTAL FERNANDES (64568423368)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0247  
TÍTULO: PNEUMOPERITÔNEO COM CO2 VERSUS LAPAROTOMIA NA 
PERITONITE: REPERCUSSÕES NA PHMETRIA DOS LÍQUIDOS CORPORAIS.  
ALUNO: TICIANA CABRAL DA COSTA (03390228389)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
CO-AUTOR: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0248  
TÍTULO: UMA DISCUSSÃO HISTÓRICA SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA 
DENGUE  
ALUNO: MAIZA SANTOS DANTAS (01282060473)  
ORIENTADOR: VANUZA SOUZA SILVA (0306095460)  
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CÓDIGO: SB0261  
TÍTULO: TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA EM RATOS TRATADOS COM 
SINVASTATINA E SUBMETIDOS A ISQUEMIA INTESTINAL E REPERFUSÃO.  
ALUNO: LAÍZA ARAÚJO MOHANA PINHEIRO (05560457426)  
ORIENTADOR: ALDO DA CUNHA MEDEIROS (07117701404)  
CO-AUTOR: TATIANA DE CARVALHO MAIA (29924500814)  
CO-AUTOR: MÁRCIA MARIA DE FREITAS DIAS (04664243456)  
CO-AUTOR: TIAGO CESTAROLLI (04046295635)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0268  
TÍTULO: ECOLOGIA DO FITOPLÂNCTON DO RESERVATÓRIO DE CRUZETA/ RN  
ALUNO: RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA (00931857406)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0270  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DAS FUNGEMIAS 
NEONATAIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO  
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0272  
TÍTULO: EFEITO DA DISSOCIAÇÃO DO RITMO CIRCADIANO DE ATIVIDADE 
LOCOMOTORA SOBRE A MEMÓRIA.  
ALUNO: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
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CÓDIGO: SB0279  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA POSSÍVEL GENOTOXICIDADE DA VIOLACEÍNA  
ALUNO: AURIZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA (01258622459)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0282  
TÍTULO: ESCOLARIDADE E COGNIÇÃO DE PACIENTES PÓS ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO – AVE  
ALUNO: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: MARIZE JÁCOME GONÇALVES (01195804466)  
CO-AUTOR: TATIANA LARISSA DE MOURA ALVES (01021839450)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0283  
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL, NO 
HOSPITAL DR. LUIZ ANTÔNIO, EM NATAL/RN  
ALUNO: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0291  
TÍTULO: RECORTES DE UMA VIDA: OPINIÃO E SATISFAÇÃO DE UM IDOSO 
SOBRE UMA INSTITUIÇÃO ASILAR EM NATAL/RN  
ALUNO: KARENINA ELICE GUIMARÃES CARVALHO (04809287467)  
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (25790005772)  
CO-AUTOR: LUCIANA OLINTO DO BÚ (91099250404)  
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CÓDIGO: SB0293  
TÍTULO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO IDOSO EM SITUAÇÃO AGUDA DE 
SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: RENATA SILVA SANTOS (00880689439)  
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)  
CO-AUTOR: ANA PAULA FERNANDES LEIROS DE SOUZA (05536032488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0294  
TÍTULO: A LEUCOMETRIA INTRAPERITONEAL E SANGUÍNEA NA VIGÊNCIA DE 
PERITONITE E PNEUMOPERITÔNEO COM CO2.  
ALUNO: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
ORIENTADOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
CO-AUTOR: THIAGO ROBERTO MACIEL GROSSI (04600659473)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0295  
TÍTULO: FREQUÊNCIA, HÁBITAT E PERÍODO DE ATIVIDADE DAS ESPÉCIES DE 
LAGARTOS DOMINANTES DA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLOGICA DO SERIDÓ, 
SERRA NEGRA DO NORTE/RN.  
ALUNO: MIGUEL FERNANDES KOLODIUK (01229225498)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0300  
TÍTULO: UMA VISÃO SOBRE O CONSELHO TUTELAR A PARTIR DA VIVÊNCIA 
NO TRILHAS POTIGUARES.  
ALUNO: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (02032604817)  
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CÓDIGO: SB0307  
TÍTULO: EFEITO DO MEL DE MELIPONA SUBNITIDA EM FERIDAS INFECTADAS 
DE RATOS.  
ALUNO: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
ORIENTADOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
CO-AUTOR: TICIANA CABRAL DA COSTA (03390228389)  
CO-AUTOR: DANIELE PIMENTAL FERNANDES (64568423368)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0309  
TÍTULO: TEOR DE TANINOS TOTAIS EM SOLUÇÃO EXTRATIVA DE 'PSIDIUM 
GUAJAVA' (GOIABEIRA): AVALIAÇÃO DE AGENTES COMPLEXANTES  
ALUNO: LÍLIAN GRACE DA SILVA SÓLON (01204453446)  
ORIENTADOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: ALMIR GONÇALVES WANDERLEY (44807775472)  
CO-AUTOR: ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA (01358741492)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0311  
TÍTULO: RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS NO TESTE DE LABIRINTO EM CRUZ 
ELEVADO E NO TESTE DE NADO FORÇADO EM RATOS COM DISSOCIAÇÃO DO 
RITMO CIRCADIANO DA ATIVIDADE MOTORA.  
ALUNO: CINTHYA ROSE PAULINO SOUZA (04672905470)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0312  
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E QUÍMICA DE POLPAS DE FRUTAS 
DURANTE O PROCESSAMENTO E APÓS ARMAZENAMENTO  
ALUNO: THAISA MARIA SIMPLÍCIO LEMOS (01169118402)  
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)  
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CÓDIGO: SB0313  
TÍTULO: EFEITO TEMPORAL NO CONDICIONAMENTO DE LUGAR EM PRIMATA 
(CALLITRIX JACCHUS).  
ALUNO: KATHIANE DOS SANTOS SANTANA (05802484454)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0314  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DANO EM PACIENTES COM LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO DE INÍCIO RECENTE  
ALUNO: FERNANDO GALDENÇO DE OLIVEIRA FILHO (03443653448)  
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: CHIARELLI BEZERRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (01115334492)  
CO-AUTOR: ROBERTA XABREGAS FERREIRA BRINGEL (01258706474)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0316  
TÍTULO: EFEITO DO TAMOXIFENO SOBRE O PERFIL HORMONAL 
QUANTITATIVO DE RATAS WISTAR  
ALUNO: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0319  
TÍTULO: INFLUÊNCIA NO PERFIL BIOQUÍMICO E HEMATOLÓGICO DE RATAS 
WISTAR SOB AÇÃO DE FÁRMACOS HORMONIOTERÁPICOS  
ALUNO: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
ORIENTADOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
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CÓDIGO: SB0321  
TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA CLIENTELA SOB TRATAMENTO DE 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA NO CAPS AD LESTE.  
ALUNO: DANIELE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406)  
ORIENTADOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0322  
TÍTULO: DIVERSIDADE DE HABITATS E ABUNDÂNCIA DE BORBOLETAS NA 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO PARQUE DAS DUNAS DO NATAL, RN.  
ALUNO: EMMANUELLE SÉFORA CABRAL SILVA (03396470435)  
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0323  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
EM PACIENTES SOBRE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.  
ALUNO: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
ORIENTADOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0324  
TÍTULO: LECTINA CVL-I DA ESPONJA MARINHA CLIONA VARIANS: 
PURIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E EFEITO NO CRESCIMENTO BACTERIANO  
ALUNO: NORBERTO DE KÁSSIO VIEIRA MONTEIRO (05011738469)  
ORIENTADOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: RANIERE DA MATA MOURA (02850263486)  
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
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CÓDIGO: SB0326  
TÍTULO: EFEITO INIBITÓRIO DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS 
MARINHAS NA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA EM FÍGADO DE RATOS  
ALUNO: MICHELINECRISTIANE ROCHA DE SOUZA (01113995483)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: CELINA MARIA PINTO GUERRA (03383860418)  
CO-AUTOR: MARIA LEILA CARDOSO (02703456476)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0330  
TÍTULO: EXPRESSÃO DO PROGLUCAGON EM INTESTINO DE RATOS WISTAR 
EM RESPOSTA A INGESTÃO DE MANIHOT SCULENTA  
ALUNO: ANA CELLY BEZERRA CRUZ (03552563474)  
ORIENTADOR: DILMA FERREIRA LIMA (00443085404)  
CO-AUTOR: DANIELA GOMES DE LIMA (83806830487)  
CO-AUTOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: JACIRA MARIA ANDRADE DE SOUSA (42950457487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0333  
TÍTULO: O PROCESSO DE ENFERMAGEM DA HANSENÍASE NA VISÃO CLÍNICA E 
EPIDEMIOLÓGICA  
ALUNO: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
ORIENTADOR: MARIA IVONE JALES (10869476491)  
CO-AUTOR: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: CLÉLIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA (05261856272)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0334  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE O ENVELHECIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO 
ASILAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
ALUNO: CARLENA LOUIZE DANTAS SOUZA (00946946485)  
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (25790005772)  
CO-AUTOR: GEÓRGIA JARDIM FREITAS (05229734426)  
CO-AUTOR: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493)  
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CÓDIGO: SB0337  
TÍTULO: DENSIDADE DO BACTERIOPLÂNCTON EM AÇUDES DA REGIÃO DO 
SERIDÓ - RN.  
ALUNO: INGRID MEDEIROS BEZERRA (01175137413)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0339  
TÍTULO: SENTIMENTOS DO PAI NO PROCESSO DO NASCIMENTO DO FILHO.  
ALUNO: ROBERTA DA CÂMARA VARELA (01180178459)  
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
CO-AUTOR: ETENIGER MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA (00971734445)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0344  
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CHOQUE 
CARDIOGÊNICO  
ALUNO: LICIA REGINA SIQUEIRA GARCIA (03524656463)  
ORIENTADOR: VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO (35283084434)  
CO-AUTOR: LICIA REGINA SIQUEIRA GARCIA (03524656463)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0346  
TÍTULO: INSETOS CAPTURADOS COM ARMADILHA MALAISE NA FAZENDA DA 
EMPARN - JIQUI, PARNAMIRIM-RN  
ALUNO: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
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CÓDIGO: SB0355  
TÍTULO: AÇÃO DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EXTRAÍDOS DE ALGAS NA 
COAGULAÇÃO SANGUÍNEA  
ALUNO: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0357  
TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE ACAMADO EM 
ESTADO DE SAÚDE CRÔNICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA (05846892418)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0358  
TÍTULO: RITMICIDADE BIOLÓGICA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.  
ALUNO: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO (04916672488)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: FABIOLA DIOGENES PIMENTEL (01006904409)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0361  
TÍTULO: QUALIDADE DO SONO E SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.  
ALUNO: ALINE BRAGA GALVÃO SILVEIRA (05250027407)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: CAROLINA DUTRA GOMES PINHEIRO (01066489424)  
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CÓDIGO: SB0362  
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DE LEPIDÓPTEROS DIURNOS EM UM FRAGMENTO 
DE MATA ATLÂNTICA NA PERIFERIA DE NATAL, RN.  
ALUNO: JOSÉ ELIEUDO DIAS BARBOSA (97098272434)  
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0365  
TÍTULO: PROJEÇÕES RETINIANAS DO MOCÓ: NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO E 
FOLHETO INTERGENICULADO.  
ALUNO: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0366  
TÍTULO: CENÁRIOS DE CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DOS GRUPOS DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL  
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (05510206446)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0370  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS CNIDÁRIOS DA PRAIA DE BÚZIOS, MUNICÍPIO 
DE NÍSIA FLORESTA, RN  
ALUNO: BEATRIZ FERREIRA BARBALHO (05997257452)  
ORIENTADOR: LIANA DE FIGUEREDO MENDES (08153489836)  
CO-AUTOR: JANAINA FREITAS CALADO (05000659422)  
CO-AUTOR: ANA LUISA PIERES MOREIRA (05894243432)  
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CÓDIGO: SB0372  
TÍTULO: BIOLOGIA POPULACIONAL DE HELICONIUS ERATO L. EM UM 
REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA NA PERIFERIA DE NATAL-RN  
ALUNO: DANIEL DE SOUZA BARROS (04406426477)  
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0379  
TÍTULO: INSETOS COLETADOS COM ARMADILHAS MALAISE EM 
MONOCULTURAS DE COCOS NUCIFERA VAR. GIGANTE E ANÃO (ARECACEAE), 
ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. ANÃO PRECOCE (ANACARDIACEAE) E EM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NA FAZENDA EMPARN -JIQUI, 
PARNAMIRIM, RN.  
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0381  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA PARA O DOSEAMENTO DE 
FLAVONÓIDES TOTAIS EM BAUHINIA MONANDRA (PATA DE VACA).  
ALUNO: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0389  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO DO CDNA SCARP1 
E SCTAGI.5 DE CANA-DE-AÇÚCAR E OBTENÇÃO DE PLANTAS TRANSGÊNICAS.  
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (04673204699)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
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CÓDIGO: SB0390  
TÍTULO: PEQUENOS GRUPOS GRANDES AMIGOS; GRANDES GRUPOS NÃO 
CONTE COMIGO.  
ALUNO: DANIELLE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA (04496970457)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0393  
TÍTULO: SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL DE 1920 ATÉ OS DIAS ATUAIS: UM BREVE 
HISTÓRICO  
ALUNO: LUCIANA OLINTO DO BÚ (91099250404)  
ORIENTADOR: CLÉLIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA (05261856272)  
CO-AUTOR: KARENINA ELICE GUIMARÃES CARVALHO (04809287467)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0397  
TÍTULO: A ENFERMAGEM NO PROCESSO DE CUIDAR DE UM INDIVÍDUO COM 
TRANSTORNO MENTAL  
ALUNO: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (05856222482)  
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA COSTA TRINDADE (01188802410)  
CO-AUTOR: JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE (05073696450)  
CO-AUTOR: TÁZIA ARAÚJO DA SILVA (04261703424)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0399  
TÍTULO: AVALIAÇÃO GENOTÓXICA DA ÁGUA TRATADA PELA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS DA UFRN  
ALUNO: LUCIANA FENTANES MOURA DE MELO (03149253411)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA ESTEVAM DOS SANTOS (02153210496)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
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CÓDIGO: SB0400  
TÍTULO: FREQUENCIA DE ANTICORPOS ANTI-HCV EM UM GRUPO DE 
MULHERES GESTANTES NA CIDADE DO NATAL-RN  
ALUNO: MARKÊNIA KELIA SANTOS ALVES (03700190409)  
ORIENTADOR: VALERIA CRISTINA RIBEIRO DANTAS (56578598472)  
CO-AUTOR: RALFO CAVALCANTI DE MEDEIROS (49829777472)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0403  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE VARIANTES ESTRUTURAIS DA HEMOGLOBINA 
NA POPULAÇÃO DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE: DADOS PRELIMINARES  
ALUNO: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ROSÂNGELA TORRES DA SILVA (01054403457)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0404  
TÍTULO: ALCOOLISMO E DROGADIÇÃO EM PACIENTES ATENDIDOS NO 
PRONTO SOCORRO DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (45175993615)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
CO-AUTOR: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0406  
TÍTULO: ANÁLISE DO ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO PSIQUIÁTRICO  
ALUNO: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (45175993615)  
CO-AUTOR: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
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CÓDIGO: SB0408  
TÍTULO: ALCOOLISMO E HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA DO HOMEM COMO FATORES PREDITORES DA AGRESSÃO À 
MULHER NA VIDA ADULTA  
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (45175993615)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
CO-AUTOR: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0412  
TÍTULO: “MALUCO BELEZA” RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  
CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0413  
TÍTULO: CUIDANDO DE UM PACIENTE COM TRANSTORNO OBSESSIVO-
COMPULSIVO À LUZ DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E TERAPÊUTICO 
DE HILDEGARD E. PEPLAU – ESTUDO DE CASO.  
ALUNO: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
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CÓDIGO: SB0415  
TÍTULO: CONDIÇÕES DE TRABALHO E RISCOS OCUPACIONAIS: A ÓTICA DOS 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO  
ALUNO: JONAS SÂMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (03592644416)  
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
CO-AUTOR: JONAS SÂMI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (03592644416)  
CO-AUTOR: MARIA LUCIA AZEVEDO FERREIRA DE MACEDO (40740749404)  
CO-AUTOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0425  
TÍTULO: O MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE BUCAL NO PSF NA VISÃO DE 
GESTORES E DENTISTAS  
ALUNO: HUGO FERNANDES CORREA (04882454432)  
ORIENTADOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)  
CO-AUTOR: HUGO FERNANDES CORREA (04882454432)  
CO-AUTOR: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI DA C OLIVEIRA (42313384420)  
CO-AUTOR: TATYANA MARIA SILVA DE SOUZA (03508844471)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0430  
TÍTULO: PERFIL DO ESTÁGIO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO EM 
UNIVERSITÁRIOS DA UFRN COM SOBREPESO  
ALUNO: FILIPE FERREIRA DA COSTA (01229088482)  
ORIENTADOR: JOAO ROBERTO LIPAROTTI (20090331915)  
CO-AUTOR: HORACIO ACCIOLY JUNIOR (27040550768)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0434  
TÍTULO: ENTOMOFAUNA COLETADA EM ARMADILHA MCPHAIL NO 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN  
ALUNO: MÁRCIA GONÇALVES DE LIMA ROCHA (68415109253)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453)  
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CÓDIGO: SB0439  
TÍTULO: CARTAS CELESTES DO SERIDÓ NORTE-RIO-GRANDENSE  
ALUNO: BRUNO GOMES DE ARAÚJO (05302194414)  
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0447  
TÍTULO: COMPORTAMENTO AGONÍSTICO NA ESPÉCIE DA MOSCA-DA-FRUTA 
ANASTREPHA ZENILDAE (DIPTERA: TEPHRITIDAE).  
ALUNO: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483)  
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0453  
TÍTULO: ESTRUTURA E ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DA HEPARINA 
ISOLADA DA CABEÇA DO CAMARÃO CINZA (LITOPENAEUS VANNAMEI)  
ALUNO: ADRIANA DA SILVA BRITO (05059628450)  
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE (82910383415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0455  
TÍTULO: PURIFICAÇÃO PARCIAL DE UMA B-D-FUCOSIDASE DO 
INVERTEBRADO MARINHO ARTEMIA FRANCISCANA  
ALUNO: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
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CÓDIGO: SB0456  
TÍTULO: O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO SOB O OLHAR DA CRIANÇA: UM 
ESTUDO DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL  
ALUNO: BRISA DE OLIVEIRA (04718680433)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0457  
TÍTULO: ESTUDO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO DE UMA B-
N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EM DACRON FERROMAGNÉTICO  
ALUNO: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0459  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE SELANTES DE FÓSSULAS E FISSURAS 
COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA  
ALUNO: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: AMANDA OLIVEIRA GUIMARÃES (02159414480)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0463  
TÍTULO: SAÚDE E CIDADANIA: EM FOCO TRANSEUNTES DA ZONA SUL DE 
NATAL /RN – RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DA 
UFRN.  
ALUNO: ISABELE DOS ANJOS PAIVA (04809205401)  
ORIENTADOR: VERONICA SIMONE DUTRA VERAS (57550930406)  
CO-AUTOR: ANA CARLA DE MELO E SILVA (05322069402)  
CO-AUTOR: ALYNE DE FARIAS PORTO (05853020498)  
CO-AUTOR: FLÁVIA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (00905676416)  
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CÓDIGO: SB0470  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE GESTANTES SOBRE OS CUIDADOS CONSIGO MESMA E 
COM O BEBÊ: O QUE MUDOU NOS ÚLTIMOS ANOS  
ALUNO: ADREILDO NEVES DE ALMEIDA SANTOS (04814344457)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: REGINA COELI LOPES SOARES (62711458415)  
CO-AUTOR: KATYANE SOARES DE ALMEIDA JALES (02712546458)  
CO-AUTOR: FÁTIMA MARIA DE ARAÚJO (15557936491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0474  
TÍTULO: ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DO PSF: 
UM ESTUDO DE CASO  
ALUNO: LAMARA KADIDJA GUMAIA (05836030413)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423)  
CO-AUTOR: GKEYSSON MATIAS DE ASSIS (04611035409)  
CO-AUTOR: FLÁVIA ANDREA BELARMINO MEDEIROS (70306010410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0481  
TÍTULO: O MÉTODO DE HOCHSTETTER NA ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS 
PELA VIA INTRAMUSCULAR: PRÉ-TESTE DE INSTRUMENTO.  
ALUNO: DANIELLE CHACON DOS SANTOS (04980682421)  
ORIENTADOR: CICERA MARIA BRAZ DA SILVA (13913204415)  
CO-AUTOR: GISELE MEDEIROS DOS SANTOS (05202190409)  
CO-AUTOR: ALINE CRISTIANE DE MOURA MATIAS (05473137282)  
CO-AUTOR: EURIDES ARAÚJO B. DE MACEDO (05596463485)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0488  
TÍTULO: ESTRUTURA POPULACIONAL DE CENTROPOMUS UNDECIMALIS 
BLOCH, 1972 (PERCIFORMES, CENTROPOMIDAE), DO ESTUÁRIO DO RIO 
POTENGÍ, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL  
ALUNO: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO (04623697495)  
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
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CÓDIGO: SB0491  
TÍTULO: ATIVIDADES DE LAZER DESENVOLVIDAS COM IDOSOS ASILADOS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (25790005772)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0494  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE CÂNCER PRIMÁRIO DA VESÍCULA 
BILIAR  
ALUNO: JOÃO EUDES MORAIS DE AGUIAR JÚNIOR (86996959349)  
ORIENTADOR: ALESSANDER LAURENTINO DE MELO RAMOS (65529863434)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
CO-AUTOR: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)  
CO-AUTOR: GIOVANNA PERANTONI PEREIRA (05723808443)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0500  
TÍTULO: EXPLORANDO A VELOCIDADE DE ESCOAMENTO NO SISTEMA 
CIRCULATÓRIO  
ALUNO: JORDANA DA COSTA BARBALHO (05090661430)  
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
CO-AUTOR: EMERSON DE MEDEIROS SOUSA (04969445419)  
CO-AUTOR: MARIA VITÓRIA ÉLIDA DO NASCIMENTO (00961343486)  
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CÓDIGO: SB0506  
TÍTULO: EXPRESSÃO DA FIBRONECTINA E DA TENASCINA NOS DIVERSOS 
PADRÕES HISTOLÓGICOS DO AMELOBLASTOMA  
ALUNO: JULIANO PINHEIRO DANTAS (03505252425)  
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: CAMILLA CAVALCANTI DANTAS (01258560402)  
CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)  
CO-AUTOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (14068850453)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0512  
TÍTULO: MONITORAMENTO MICROBIOLÓGICO DE ÁGUAS MINERAIS  
ALUNO: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)  
ORIENTADOR: MAIZA ROCHA DE ABRANTES (27906833449)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0513  
TÍTULO: INSERÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO PSF DE MOSSORÓ-RN: PERCEPÇÃO 
DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS PARTICIPANTES  
ALUNO: VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES NOGUEIRA (92795013304)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: ANDRÉ COSTA CARTAXO (05047764443)  
CO-AUTOR: CIBELLY LEITE ALMEIDA DE MEDEIROS (01863130470)  
CO-AUTOR: MARA DALILA DUARTE DE QUEIRÓZ (02687649481)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0515 
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E VARIAÇÃO SAZONAL DO FITOPLÂNCTON, COM 
ÊNFASE EM CIANOBACTÉRIAS, EM VIVEIROS DE CARCINICULTURA NO 
ESTUÁRIO DO RIO CAVALOS/MACAU/RN  
ALUNO: SHEYLLA WEIL RAMOS MARQUES (01230154485)  
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
CO-AUTOR: JUSKA MILENA DOS SANTOS MENDONÇA (01015999433)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
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CÓDIGO: SB0516 
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSAMINOGLICANOS 
EM FLUIDOS PLEURAIS DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  
ALUNO: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443)  
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404)  
CO-AUTOR: ELIZABETH MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE (03384104498)  
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE (17563194487)  
CO-AUTOR: ANA KATARINA MENEZES DA CRUZ (87588986468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0518  
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE DISTÚRBIOS POSTURAIS EM ESCOLARES DE 04 A 12 
ANOS DO PROJETO CRIANÇA 2000 – ANO 2004  
ALUNO: JOANNA ANGÉLICA DE MARILLACK BORBA (04463477441)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: HETE MARINA CAVALCANTI SALUSTRE (00827083475)  
CO-AUTOR: FABÍOLA RODRIGUES DE FRANÇA (79129277434)  
CO-AUTOR: ANNA CATHARINA MARQUES TRINDADE (01048772438)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0522  
TÍTULO: ISOLAMENTO E CULTIVO DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE 
TÓXICAS DE AMBIENTES AQUÁTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: JUSKA MILENA DOS SANTOS MENDONÇA (01015999433)  
CO-AUTOR: SHEYLLA WEIL RAMOS MARQUES (01230154485)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0526  
TÍTULO: USO DO ESPAÇO E PERÍODO DE ATIVIDADE DE DUAS ESPÉCIES 
SIMPÁTRICAS DE LAGARTOS (SQUAMATA, GEKKONIDAE), NA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ-RN.  
ALUNO: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
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CÓDIGO: SB0529  
TÍTULO: PERFIL GRANULOMÉTRICO DE EMULSÕES O/A COMO PARÂMETRO DE 
AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE A LONGO PRAZO  
ALUNO: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
CO-AUTOR: FÁBIO ROCHA FORMIGA (00986611409)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0532  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE ATIVIDADE FÚNGICA INDUZIDA POR 
DUAS MARCAS COMERCIAIS DE ANFOTERICINA B  
ALUNO: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ISABEL ANTAS URBANO (05486990464)  
CO-AUTOR: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)  
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(91616751487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0534  
TÍTULO: PROTEÍNAS LIGANTES DE CÁLCIO NOS CENTROS CIRCADIANOS DO 
MOCÓ (KERODON RUPESTRIS).  
ALUNO: ANA PATRÍCIA TERTULIANO DOS SANTOS (03028575400)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
CO-AUTOR: LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL (01196440450)  
CO-AUTOR: DANILO VERAS LOBO DE PAIVA (01270356488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0535  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO SOBRE OS SQUAMATA DO PARQUE ESTADUAL DAS 
DUNAS DE NATAL-RN.  
ALUNO: CAROLINA Mª C. A. LISBOA (04929542405)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
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CÓDIGO: SB0541  
TÍTULO: O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – EM BUSCA 
DE UMA VIDA SEXUAL SAUDÁVEL: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
ORIENTADOR: AURELICE PIRES GAMA (45612463472)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  
CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0547  
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DOS FUNGOS QUERATINOFÍLICOS ISOLADOS DE 
CASOS DE DEMATOFITOSES EM CRIANÇAS DO SEMI-ÁRIDO  
ALUNO: RENATO MELO TORRES (06555353490)  
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)  
CO-AUTOR: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)  
CO-AUTOR: JADSON DUQUE DE BARROS (02399616413)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0549  
TÍTULO: PARTICIPAÇÀO DO MARIDO/COMPANHEIRO NO PERÍODO 
PUERPERAL: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO  
ALUNO: FERNANDA LOUISE ALVES DE CARVALHO (04073933400)  
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0551  
TÍTULO: DIFERENÇAS NO PERFIL DE ATIVIDADE LOCOMOTORA ENTRE 
MACHOS E FÊMEAS ADULTOS DE LITOPENAEUS VANNAMEI.  
ALUNO: PATRÍCIA LUIZA DA SILVA CARMO (05009350416)  
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (46662243434)  
CO-AUTOR: JEFFERSON ELTON SOUSA DA SILVA (03389799486)  
CO-AUTOR: MELQUIEGES SOUZA DE MEDEIROS (03445412405)  
CO-AUTOR: CLAUDIANNE NOGUEIRA DA COSTA (00751590401)  
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CÓDIGO: SB0555  
TÍTULO: HEMATURIA MICROSCOPICA E DISMORFISMO ERITROCITARIO: 
ACHADOS FREQUENTES OU ESPORADICOS?  
ALUNO: LUCIANA LARISSA FONSECA LOPES (01069550477)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
  
 

 
 
CÓDIGO: SB0557  
TÍTULO: CORPO, APARÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA  
ALUNO: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)  
CO-AUTOR: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
CO-AUTOR: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
CO-AUTOR: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0558  
TÍTULO: RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES – AVALIAÇÃO DA 
PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM DIFERENTES CONDIÇÕES  
ALUNO: RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481)  
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)  
CO-AUTOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: ELVIRA MARIA MAFALDO SOARES (29507472487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0560  
TÍTULO: COMO A CRIANÇA REPRESENTA SEU CORPO ATRAVÉS DO DESENHO  
ALUNO: L AURO COSTA DE AZEVEDO JUNIOR (00861845471)  
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)  
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CÓDIGO: SB0561  
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: RENAN CABRAL DE FIGUEIRÊDO (04982832404)  
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402)  
CO-AUTOR: DANIELA NOVAIS EVANGELISTA (03023259640)  
CO-AUTOR: RENAN CABRAL DE FIGUEIRÊDO (04982832404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0563  
TÍTULO: ESTIMATIVA DA ROTA DE FORRAGEIO DA DINOPONERA QUADRICEPS 
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE, PONERINAE)  
ALUNO: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434)  
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0564  
TÍTULO: POTENCIAL PRODUTIVO DAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DO 
SORGO (SORGUM BICOLOR, MOENCH.) NO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ()  
ORIENTADOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: MAISA OLIVEIRA DE FREITAS (03396778480)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0567  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MACRONUTRIENTES NA TAINHA (MUGIL 
BRASILIENSIS).  
ALUNO: EDUARDO PHILIPP MEDEIROS COELHO (90411854453)  
ORIENTADOR: MARCO VINICIUS MONTEIRO NAVARRO (32851146491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: CLEBER TORRES GALINDO (03433613451)  
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CÓDIGO: SB0568  
TÍTULO: TERAPÊUTICA POPULAR PARA O CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA  
ALUNO: ADÉLIA UNA DANTAS MACHADO (01043203460)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA (04994459452)  
CO-AUTOR: JULIANA PAULA CAMPOS (06156937412)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0572  
TÍTULO: ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE HÁBITOS BUCAIS DE SUCÇÃO NÃO 
NUTRITIVA E DE SEUS FATORES DE RISCO, EM CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS DE 
IDADE, DO MUNICÍPIO DE NATAL - RN.  
ALUNO: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ALEXANDRE DOS SANTOS (02843695430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0573  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MINERAIS NA TAINHA (MUGIL BRASILIENSIS), 
NO RN.  
ALUNO: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408)  
ORIENTADOR: MARCO VINICIUS MONTEIRO NAVARRO (32851146491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0574  
TÍTULO: UMA ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANSIEDADE DOS PROFESSORES DO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SUAS ATIVIDADES DOCENTES  
ALUNO: EVA SALDANHA DE MELO (04424181405)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: ÉRICA DANIELLE SOUSA DE MACEDO (01080510486)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
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CÓDIGO: SB0579  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DOS SÍTIOS DE INTERAÇÃO EM INIBIDORES DE 
PAPAÍNA E TRIPSINA PURIFICADOS DE SEMENTES DE PROSOPIS JULIFLORA, 
ACÁCIA CONFUSA E ADENANTHERA PAVONINA  
ALUNO: LUDOVICO MIGLIOLO (04312172463)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  
CO-AUTOR: RODRIGO OLIVEIRA DE AQUINO (00992908477)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0582  
TÍTULO: EXPRESSÃO DE GENES DE REPARO EM CANA-DE-AÇÚCAR.  
ALUNO: RALFO GOES PACCHIONI (04644739421)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (00969717466)  
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0586  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA DO COMPORTAMENTO 
DE OVIPOSIÇÃO DA MOSCA-DAS-FRUTAS ANASTREPHA ZENILDAE (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE)  
ALUNO: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
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CÓDIGO: SB0592  
TÍTULO: POTENCIAL ANTICOAGULANTE DE POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS 
DE ALGAS MARINHAS  
ALUNO: LENDRO SILVA COSTA (04647720446)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: EDUARDO HENRIQUE CUNHA DE FARIAS (01164378473)  
CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (02134003405)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0603  
TÍTULO: A MULHER COMO OBJETO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE – 1993 A 2003  
ALUNO: JULYANA VILAR DE FRANÇA MANGUINH (05276719403)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: PATRICIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL (05253943463)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0607  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE FLORAÇÃO TÓXICA DE CIANOBACTÉRIA 
(MICROCYSTIS AERUGINOSA) NO RESERVATÓRIO ARMANDO RIBEIRO 
GONÇALVES, ASSU/RN  
ALUNO: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
CO-AUTOR: JUSKA MILENA DOS SANTOS MENDONÇA (01015999433)  
CO-AUTOR: SHEYLLA WEIL RAMOS MARQUES (01230154485)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0610  
TÍTULO: FENOLOGIA E VARIAÇÃO SAZONAL DE NITROGÊNIO EM ESPÉCIES DA 
CAATINGA.  
ALUNO: FILIPE AUGUSTO MORAES SOARES (06864432416)  
ORIENTADOR: ARISTOTELINO MONTEIRO FERREIRA (60062711768)  
CO-AUTOR: AÉCIO SANTOS DANTAS (06936666418)  
CO-AUTOR: ADRIANA CARRHÁ LEITÃO (26162431304)  
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CÓDIGO: SB0616  
TÍTULO: A ESQUIZOFRENIA SOBRE A ÓTICA DOS ACADÊMICOS DE 
ENFERMAGEM: ESTUDO DE CASO  
ALUNO: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493)  
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (23039310453)  
CO-AUTOR: CARLENA LOUIZE DANTAS SOUZA (00946946485)  
CO-AUTOR: GEÓRGIA JARDIM FREITAS (05229734426)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0619  
TÍTULO: PESQUISA SOROLÓGICA DA SÍFILIS  
ALUNO: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAÚJO (01216491488)  
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JÚNIOR (108612034-5)  
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0625  
TÍTULO: PLANTAS COM FINALIDADES MEDICINAIS EM COMUNIDADES DOS 
MUNICÍPIOS DE NATAL E SANTA CRUZ - RN  
ALUNO: VANESSA PEREIRA MOSCA (02961900476)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0627  
TÍTULO: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DA E-CADERINA E BETA-CATENINA 
COM METÁSTASE NODAL EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL  
ALUNO: TABITA FERNANDES TORRES (01348053488)  
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)  
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA LOPES (40916359387)  
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400)  
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CÓDIGO: SB0635  
TÍTULO: REPRODUÇÃO DO PEIXE PAULISTINHA BRACHYDANIO RERIO 
(HAMILTON, 1822) EM LABORATÓRIO  
ALUNO: ARILSON CARLOS BARBOSA DE LIMA (07912205756)  
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0639  
TÍTULO: CUIDADO CULTURAL COERENTE: APLICANDO O PROCESSO DE 
ENFERMAGEM COM BASE NA TEORIA DE MADELEINE LEININGER.  
ALUNO: CLÁUDIA COSTA TRINDADE (01188802410)  
ORIENTADOR: HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA (42930960434)  
CO-AUTOR: JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE (05073696450)  
CO-AUTOR: TÁZIA ARAÚJO DA SILVA (04261703424)  
CO-AUTOR: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (05856222482)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0645  
TÍTULO: CRESCIMENTO DA OSTRA NATIVA, CRASSOSTREA RHIZOPHORAE 
(GUILDING, 1828) EM CONSORCIO COM O CAMARÃO ORGÂNICO.  
ALUNO: FRANCIDALVA SILVA DOS REIS (51655217291)  
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0648  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL: UM ESTUDO DELPHI  
ALUNO: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (94292280487)  
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
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CÓDIGO: SB0659  
TÍTULO: CURVA DE CRESCIMENTO EM MEIO ACELULAR DE CEPAS DE 
TRYPANOSOMA CRUZI ISOLADAS DE TRIATOMÍNEOS COLETADOS NO 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.  
ALUNO: JOAO PAULO DIAS DA SILVA (05616534455)  
ORIENTADOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)  
CO-AUTOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
CO-AUTOR: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (01164912488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0662  
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL IN VITRO ATRAVÉS DA 
CURVA DE CALIBRAÇÃO DE HEMOGLOBINA E POTÁSSIO EM CÉLULAS 
HUMANAS.  
ALUNO: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0669  
TÍTULO: INSETOS COLETADOS COM ARMADILHAS MALAISE EM 
MONOCULTURAS DE COCOS NUCIFERA VAR. GIGANTE E ANÃO (ARECACEAE), 
ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. ANÃO PRECOCE (ANACARDIACEAE) E EM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NA FAZENDA EMPARN -JIQUI, 
PARNAMIRIM, RN.  
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
CO-AUTOR: ITACIARA CAVALCANTI DE FREITAS (03465011481)  
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CÓDIGO: SB0672  
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS PRINCIPAIS CHÁS CONSUMIDOS NA 
CIDADE DO NATAL –RN  
ALUNO: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
CO-AUTOR: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
CO-AUTOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0676  
TÍTULO: INSETOS CAPTURADOS COM ARMADILHA MALAISE NA FAZENDA DA 
EMPARN - JIQUI, PARNAMIRIM-RN.  
ALUNO: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
CO-AUTOR: JUCICLÉA SILVA DE GOIS (00965124401)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0680  
TÍTULO: ATIVIDADES DE FRAÇÕES PROTÉICAS DE ERYTHRINA VELUNTINA 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO LARVAL DE CERATITIS CAPITATA 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE)  
ALUNO: ITALO JOSE MENEZES MAIA (05066442430)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  
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CÓDIGO: SB0683  
TÍTULO: PLANTAS MEDICINAIS INDICADAS PARA AS DOENÇAS DO SISTEMA 
RESPIRATÓRIO  
ALUNO: PATRÍCIA FERNANDES MEIRELES (04776924439)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: DANIELLY RAQUEL DE SOUZA FERNANDES (04996543400)  
CO-AUTOR: CANDICE ABDON MIRANDA (05172028404)  
CO-AUTOR: MARILIA KARINE MEDEIROS DE ARAÚJO (01312412496)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0684  
TÍTULO: CONSUMO E INFLUÊNCIA DA CAFEÍNA SOBRE O RENDIMENTO 
INTELECTUAL DOS ESTUDANTES DO CCS MATRICULADOS NA DISCIPLINA DE 
FISIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ALANA KAREN MELO DE FARIAS (04916926412)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
CO-AUTOR: DANIELE DE SOUZA MARINHO (05052397445)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0696  
TÍTULO: A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF).  
ALUNO: ADRIANA PERES DUARTE (00953749495)  
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0699  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DE UMA FOSFATASE EXTRAÍDA DE 
LINFÓCITOS HUMANOS  
ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
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CÓDIGO: SB0705  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA DOSAGEM DO MALONDIALDEÍDO (MDA) COMO 
PARÂMETRO PRÓ-OXIDANTE EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS.  
ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469)  
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: MARIANA ANGÉLICA OLIVEIRA BITENCOURT (04524043470)  
CO-AUTOR: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
CO-AUTOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS (03143301600)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0709  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITAS EM CRIANÇAS DO BAIRRO DE 
CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN.  
ALUNO: KARLA DILLANY GOMES BESSA (01248670493)  
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
CO-AUTOR: ERICA AIRES GIL (02621590403)  
CO-AUTOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0710  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO RENAL EM PACIENTES COM 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  
ALUNO: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (04871349403)  
CO-AUTOR: ROSANINNY MARIA MOURA LIMA (05174611450)  
CO-AUTOR: WANESA RODRIGUES (01013698401)  
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CÓDIGO: SB0711  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE GLUTATIONA REDUZIDA (GSH) EM INDIVÍDUOS 
SAUDÁVEIS.  
ALUNO: MARIANA ANGÉLICA OLIVEIRA BITENCOURT (04524043470)  
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469)  
CO-AUTOR: KARLA DILLANY GOMES BESSA (01248670493)  
CO-AUTOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS (03143301600)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0712  
TÍTULO: AUTO-RELATO DE SINTOMAS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS 
POLICÍSTICOS (SOP) COMO FATOR DE RISCO PARA DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES NA PÓS-MENOPAUSA.  
ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0714  
TÍTULO: EXCESSO DE PESO EM PRÉ-ESCOLARES DE REDES PÚBLICA E 
PRIVADA DE ENSINO DA CIDADE DO NATAL  
ALUNO: JULIANA CARVALHO RODRIGUES (02872507418)  
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GRANGEIRO BARRETO 
(83878297491)  
CO-AUTOR: JULIANA COSTA REIS (71194690106)  
CO-AUTOR: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDÃO (01258226421)  
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CÓDIGO: SB0716  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TENSOATIVO NA DISSOLUÇÃO DO 
BENZOILMETRONIDAZOL A PARTIR DE ÓVULOS DE QUITOSANA  
ALUNO: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
CO-AUTOR: ROSSANA MELO VERAS (03167250488)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0717  
TÍTULO: O PROFESSOR COMO IDENTIFICARO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 
AMBIENTE ESCOLAR  
ALUNO: LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA (03950723447)  
ORIENTADOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: JULYANA VILAR DE FRANÇA MANGUINH (05276719403)  
CO-AUTOR: MARIANA PEREIRA DA SILVA (06070389425)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0722  
TÍTULO: PERFIL DOS ADOLESCENTES DE UM BAIRRO DO MUNICÍPIO DE 
NATAL-RN  
ALUNO: CHARLENE PEREIRA DE MEDEIROS (01206387467)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: ROSALBA PESSOA DE SOUZA TIMOTEO (12355844453)  
CO-AUTOR: JOVENAL DANTAS DE MEDEIROS (01103484435)  
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CÓDIGO: SB0723  
TÍTULO: ESTUDO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL, EM USUÁRIOS E NÃO 
USUÁRIOS DE FUMO E ÁLCOOL, NO HOSPITAL DR. LUIZ ANTÔNIO , EM 
NATAL/RN.  
ALUNO: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO (05143199417)  
ORIENTADOR: LEÃO PEREIRA PINTO (01608789420)  
CO-AUTOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MARIE MATSUNO (52622266200)  
CO-AUTOR: MARINA CASTRO LEMMOS (00874856485)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0729  
TÍTULO: CONTRLE DE QUALIDADE NA MATÉRIA-PRIMA BAUHINIA 
MONANDRA  
ALUNO: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0734  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE ENTRE LOTES DOS DILUENTES 
MAIS UTILIZADOS NA INDUSTRIA FARMACÊUTICA  
ALUNO: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
CO-AUTOR: TUIZA GALGANE DE ALMEIDA PEREIRA (04940629406)  
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CÓDIGO: SB0736  
TÍTULO: ESTUDO CLINICOPATOLÓGICO DE NEOPLASIAS BENIGNAS E 
MALIGNAS DE GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES E MENORES  
ALUNO: CHRYSTIANE GUEDES DE OLIVEIRA (00844386499)  
ORIENTADOR: ANTONIO DE LISBOA LOPES COSTA (32381611487)  
CO-AUTOR: CYNTIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO (01235589480)  
CO-AUTOR: MARIA DE LOURDES S. DE ARRUDA (47447311472)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0740  
TÍTULO: PRÁTICAS E CONHECIMENTOS SOBRE ANEMIA FERROPRIVA ENTRE 
PEDIATRAS  
ALUNO: JULIANA COSTA REIS (71194690106)  
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404)  
CO-AUTOR: VALÉRIA LIMA BORGES GOUVEIA (01981885448)  
CO-AUTOR: JULIANA CARVALHO RODRIGUES (02872507418)  
CO-AUTOR: PRISCILLA VARGAS WALSH GONÇALVES DOS SANTOS 
(01184609438)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0742  
TÍTULO: AÇÃO DA Β-1,3 GLUCANA INSOLÚVEL NA MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA 
EM CAMUNDONGOS BALB/C  
ALUNO: SARAH DANTAS VIANA MEDEIROS (01057171425)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: ITAMAR NUNES MEDEIROS (01142892476)  
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CÓDIGO: SB0746  
TÍTULO: O NASCIMENTO DO FILHO COMO EXPECTATIVAS NO PROCESSO 
PARTURITIVO  
ALUNO: ANA MARIA LIMA DO RÊGO (63516721200)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: WILLIANY ROSÁLIA VIANA E SILVA (00832925438)  
CO-AUTOR: PRISCILA APARECIDA DANTAS LOURENÇO (00986433470)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0747  
TÍTULO: O ATO DE AMAMENTAR: COMO FAZÊ-LO?  
ALUNO: MARIANA PEREIRA DA SILVA (06070389425)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)  
CO-AUTOR: EVA SALDANHA DE MELO (04424181405)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0750  
TÍTULO: ANÁLISE DA GENOTOXICIDADE DAS ÁGUAS DA LAGOA DE 
EXTREMOZ, DO EFLEUNTE TRATADO NA ETE DE PONTA NEGRA, E EFLUENTE 
DE DESPESCA DE VIVEIRO DE CAMARÃO.  
ALUNO: JEFFERSON DA SILVA BARBOSA (04905454409)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: FERNANDA LIMA CAVALCANTE (04924463426)  
CO-AUTOR: MARCELA GOMES DA SILVA (03412495484)  
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CÓDIGO: SB0754  
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DE FATORES ANTINUCLEARES E 
ANTICORPOS ANTI-DNANATIVO NO DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS AUTO-
IMUNES  
ALUNO: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA (01057171425)  
CO-AUTOR: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
CO-AUTOR: ALBERTO DE PONTES JARDIM JÚNIOR (62144928304)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0756  
TÍTULO: SÍNDROME HELLP: ANÁLISE DESCRITIVA DE 15 CASOS  
ALUNO: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: RUY MEDEIROS DE OLIVEIRA JÚNIOR (01290776407)  
CO-AUTOR: THIAGO ROBERTO MACIEL GROSSI (04600659473)  
CO-AUTOR: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0758  
TÍTULO: DETECÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS TÓXICAS EM AÇUDES DO RN PELO 
MÉTODO DE PCR  
ALUNO: YULYANNA MOREIRA RODRIGUES (05190890490)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: CHRISTINA PACHECO SANTOS MARTIN (04892123447)  
CO-AUTOR: YULYANNA MOREIRA RODRIGUES (05190890490)  
CO-AUTOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
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CÓDIGO: SB0761  
TÍTULO: PARTO PRÉ-TERMO: ASPECTOS OBSTÉTRICOS E PERINATAIS  
ALUNO: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
CO-AUTOR: JÚLIA VIRGÍNIA CHAVES DE FREITAS (04615762445)  
CO-AUTOR: ROSA MARIA VAZ DOS SANTOS (43322352749)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0762  
TÍTULO: PARTO PRÉ-TERMO: ASPECTOS PERINATAIS  
ALUNO: JÚLIA VIRGÍNIA CHAVES DE FREITAS (04615762445)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
CO-AUTOR: ROSA MARIA VAZ DOS SANTOS (43322352749)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0768  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE TRIPANOSOMATÍDEOS INFECTANDO 
NATURALMENTE VETORES E ANIMAIS SILVESTRES CAPTURADOS NO SERIDÓ 
POTIGUAR  
ALUNO: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (01164912488)  
ORIENTADOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)  
CO-AUTOR: JOAO PAULO DIAS DA SILVA (05616534455)  
CO-AUTOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0769  
TÍTULO: O POTENCIAL TOXIGÊNICO DE CIANOBACTÉRIAS CULTIVADAS IN 
VITRO AVALIADO PELA TÉCNICA DE PCR  
ALUNO: NIRLLEY YONIKI PAMPLONA FERNANDES GURGEL (01211119467)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: NIRLLEY YONIKI PAMPLONA FERNANDES GURGEL (01211119467)  
CO-AUTOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
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CÓDIGO: SB0770  
TÍTULO: AVALIAÇÃO MATERNA SOBRE A ASSISTENCIA HOSPITALAR AO 
BINÔMIO MÃE –FILHO EM UM HOSPITAL ESCOLA.  
ALUNO: NILBA LIMA DE SOUZA (42997186404)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0772  
TÍTULO: FORMAS CLÍNICAS DE EPILEPSIA E SUA INCIDÊNCIA SEGUNDO O 
SEXO  
ALUNO: ISABEL CRISTINA DE ARAGÃO RÊGO (00949936456)  
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: GIOVANNA MONTENEGRO MATOS (03384432401)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0775  
TÍTULO: UMA VISÃO SOBRE O CONSELHO TUTELAR A PARTIR DA VIVÊNCIA 
NO TRILHAS POTIGUARES.  
ALUNO: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (02032604817)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0787  
TÍTULO: CRIAÇÃO DE UM BANCO DE MUTANTES PARA O LYCOPERSICON 
ESCULENTUM ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO IN PLANTA  
ALUNO: TAULLI BRAGA LIMA (71670890104)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304)  
CO-AUTOR: THIAGO VARELLA DE FIGUEIREDO (05911161460)  
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CÓDIGO: SB0789  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE FUCANAS EXTRAÍDAS DA 
ALGA MARROM LOBOPHORA VARIEGATA NA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE  
ALUNO: VIVIANE SILVA FÉLIX (04917010470)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
CO-AUTOR: CAROLINE ADDISON CARVALHO XAVIER (00830788433)  
CO-AUTOR: FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA (03470499403)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0795  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DAS VIROSES DO 
MAMOEIRO CAUSADAS PELOS AGENTES PRSV, PMEV E PMV.  
ALUNO: LUÍZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488)  
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: RUI SALES JUNIOR (87634325449)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0797  
TÍTULO: TAXAS DE FILTRAÇÃO E INGESTÃO DE CYLINDROSPERMOPSIS 
RACIBORSKII PELA TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS)  
ALUNO: GUSTAVO MOURA CANTANHEDE (05508865403)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA DOS SANTOS MESQUITA (00956870414)  
CO-AUTOR: GUSTAVO MOURA CANTANHEDE (05508865403)  
CO-AUTOR: JOSE LUIZ DE ATTAYDE (03130326707)  
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CÓDIGO: SB0799  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO CICLO OVARIANO DA FÊMEA SOBRE O PERFIL 
CIRCADIANO DOS COMPORTAMENTOS DE PROXIMIDADE E MARCAÇÃO DE 
CHEIRO EM SAGÜIS MACHOS (CALLITHRIX JACCHUS)  
ALUNO: PAULA ROCHA DE MELO (01277942471)  
ORIENTADOR: CAROLINA VIRGINIA MACEDO DE AZEVEDO (61903680425)  
CO-AUTOR: CHRISTINA DA SILVA CAMILLO (52904911049)  
CO-AUTOR: CRHISTIANE ANDRESSA DA SILVA (01048887413)  
CO-AUTOR: ALINE SILVA BELÍSIO (05881789423)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0802  
TÍTULO: EXPERIMENTOS PRELIMINARES DE CLONAGEM DE GENES QUE 
CODIFICAM TIORREDOXINAS CITOPLASMÁTICAS EM CANA DE AÇÚCAR  
ALUNO: TIARA SOUSA CABRAL (05582173463)  
ORIENTADOR: PAULO SERGIO MARINHO LUCIO (49188178404)  
CO-AUTOR: LUIZA LANE DE BARROS DANTAS (05183873488)  
CO-AUTOR: AMANDA LARISSA MARQUES DE MEDEIROS (04726867474)  
CO-AUTOR: LUCIANA MARIA ARAÚJO RABELO (04839456410)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0810  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS EM MOLUSCO DE ESTUÁRIOS 
POTIGUARES  
ALUNO: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
ORIENTADOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
CO-AUTOR: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
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CÓDIGO: SB0811  
TÍTULO: ESTUDO DE VALIDAÇÃO DIAGNÓSTICA DO EXAME 
MICROBIOLÓGICO NO DIAGNÓSTICO DAS VULVOVAGINITES  
ALUNO: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES (42252725400)  
CO-AUTOR: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEICAO MESQUITA CORNETTA (35303646491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0812  
TÍTULO: ESTUDO DE VALIDAÇÃO DA CITOLOGIA ONCOLÓGICA E 
COLPOSCOPIA NO RASTREAMENTO DE LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DE 
COLO UTERINO  
ALUNO: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES (42252725400)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
CO-AUTOR: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEICAO MESQUITA CORNETTA (35303646491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0813  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE VULVOVAGINITES EM GRÁVIDAS DIABÉTICAS  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
ORIENTADOR: ANA KATHERINE DA SILVEIRA GONCALVES (42252725400)  
CO-AUTOR: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
CO-AUTOR: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
CO-AUTOR: MARIA DA CONCEICAO MESQUITA CORNETTA (35303646491)  
 
 

 



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 

 
66/88 

CÓDIGO: SB0818  
TÍTULO: A GASTRECTOMIA A 2/3 E A 4/5 SÃO TÃO EFETIVAS QUANTO A 
GASTRECTOMIA TOTAL NA TERAPÊUTICA DO CÂNCER GÁSTRICO?  
ALUNO: REGINAURO ALVES DA SILVA NUNES (98392310306)  
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0819  
TÍTULO: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DO CÂNCER DE MAMA NO 
SERVIÇO DE MASTOLOGIA DA LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O 
CÂNCER (LNRCC)  
ALUNO: FABIANA MICHELLE DE FREITAS TERTULINO (01082463450)  
ORIENTADOR: MACIEL DE OLIVEIRA MATIAS (05770076453)  
CO-AUTOR: HINGRID SILVERIO CORREIA (01079737405)  
CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)  
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0822  
TÍTULO: MORBI-MORTALIDADE DAS GASTRECTOMIAS RADICAIS CURATIVAS 
R0, D2.  
ALUNO: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)  
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: REGINAURO ALVES DA SILVA NUNES (98392310306)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
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CÓDIGO: SB0825  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE LIPODISTROFIA 
GENERALIZADA CONGÊNITA (SÍNDROME DE SEIP-BERARDINELLI) NO RIO 
GRANDE DO NORTE  
ALUNO: JOSÉ INÁCIO PEREIRA MARIZ MAIA (05098754402)  
ORIENTADOR: ANTONIO GUEDES DO REGO (04384059434)  
CO-AUTOR: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0827  
TÍTULO: NIVEIS DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO EM INDIVIDUOS COM 
DIFERENTES HÁBITOS ALIMENTARES  
ALUNO: RODRIGO DOS SANTOS DINIZ (01164991418)  
ORIENTADOR: VALERIA CRISTINA RIBEIRO DANTAS (56578598472)  
CO-AUTOR: RALFO CAVALCANTI DE MEDEIROS (49829777472)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0828  
TÍTULO: ANÁLISE DO PERFIL SOROLÓGICO FRENTE AO TOXOPLASMA GONDII 
EM UMA POPULAÇÃO DA GRANDE NATAL-RN  
ALUNO: RENAN ARAÚJO GOIS (04952302431)  
ORIENTADOR: VALERIA CRISTINA RIBEIRO DANTAS (56578598472)  
CO-AUTOR: RALFO CAVALCANTI DE MEDEIROS (49829777472)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
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CÓDIGO: SB0831  
TÍTULO: INTERFERÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA FETAL (HF) 
NOS PARÂMETROS DE MONITORAMENTO DO PACIENTE DIABÉTICO.  
ALUNO: AMÁLIA CINTHIA MENESES DO RÊGO (78914450368)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
CO-AUTOR: ROSÂNGELA TORRES DA SILVA (01054403457)  
CO-AUTOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0832  
TÍTULO: ANÁLISE DE MDA PLASMÁTICO EM PACIENTES COM 
ATEROSCLEROSE.  
ALUNO: DANIELE DE SOUZA MARINHO (05052397445)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  
CO-AUTOR: NIETHIA REGINA DANTAS LIRA (02407378490)  
CO-AUTOR: ULISVALDO BRUNNO DE OLIVEIRA MACEDO (02843857430)  
CO-AUTOR: GISLAINE TCHARLIANE CARDOSO PEREIRA (04894938405)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0843  
TÍTULO: ALTERAÇÕES NO SUMÁRIO DE URINA E PRESENÇA DE ANTICORPOS 
ANTI-DNA NATIVO EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  
ALUNO: MILENA THAÍSA FIGUEIREDO DE ARAÚJO (01305768400)  
ORIENTADOR: VALERIA SORAYA DE FARIAS SALES (25069144472)  
CO-AUTOR: DYNÁ MARCELINO ATANÁSIO (00739102443)  
CO-AUTOR: SARAH DANTAS VIANA (01057171425)  
CO-AUTOR: ELTON CARLOS LEONARDO NOGUEIRA (01059472457)  
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CÓDIGO: SB0853  
TÍTULO: COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO CAMARÃO MARINHO 
LITOPENAEUS VANNAMEI E SUA RELAÇÃO COM A MUDA  
ALUNO: MELQUIEGES SOUZA DE MEDEIROS (03445412405)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
CO-AUTOR: CIBELE SOARES PONTES (48100676453)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA PEREIRA DE LIMA (02447181485)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0855  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO HIPOGLICEMIANTE DA BAUHINIA 
MONANDRA (PATA DE VACA) EM RATOS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS POR 
ALOXANA  
ALUNO: MARCELA ABBOTT GALVÃO URURAHY (04530627411)  
ORIENTADOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
CO-AUTOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
CO-AUTOR: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
CO-AUTOR: JOÃO FELIPE BEZERRA (01186161450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0862  
TÍTULO: ANÁLISE DE FETOS GRANDES PARA A IDADE GESTACIONAL (GIG) DE 
MÃES COM DIABETES DURANTE A GRAVIDEZ OU SEM ESSE DIAGNÓSTICO NA 
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRO CICCO (MEJC) NO ANO DE 2004  
ALUNO: GIOVANNA PERANTONI PEREIRA (05723808443)  
ORIENTADOR: MARIA DA CONCEICAO MESQUITA CORNETTA (35303646491)  
CO-AUTOR: ALINE MARIA CAVALCANTE GURGEL (04699112471)  
CO-AUTOR: ANA SÉPHORA COSTA DA SILVA (04597198407)  
CO-AUTOR: ALEIDE TAVARES E SILVA (02569081418)  
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CÓDIGO: SB0872  
TÍTULO: ANÁLISE DE SEQÜÊNCIA COMPORTAMENTAL DO BOTO CINZA 
(SOTALIA FLUVIATILIS)  
ALUNO: MARCIA LYANE RIBEIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (00845959492)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
CO-AUTOR: LÍDIO FRANÇA DO NASCIMENTO (79220118491)  
CO-AUTOR: RENATA GONÇALVES FERREIRA (90501420444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0877  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 
INCAPACIDADE E SAÚDE E AS FUNÇÕES DO CORPO EM RELATIVAS A 
PACIENTES ACOMETIDOS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL  
ALUNO: GILMARA JULIANA MARTINS DA SILVA (00933564473)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: PATRICIA CAVALCANTI DA ROCHA (01057262498)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0878  
TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 
INCAPACIDADE E SAÚDE E AS FUNÇÕES DO CORPO RELATIVAS A PACIENTES 
ACOMETIDOS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL  
ALUNO: GILMARA JULIANA MARTINS DA SILVA (00933564473)  
ORIENTADOR: VERA MARIA DA ROCHA (32529228000)  
CO-AUTOR: PATRICIA CAVALCANTI DA ROCHA (01057262498)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
CO-AUTOR: DIANA LÍDICE ARAÚJO DA SILVA (03275976400)  
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CÓDIGO: SB0879  
TÍTULO: ESTUDO DE PACIENTES COM NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA 
GESTACIONAL NA MEJC ENTRE 2003 E 2004  
ALUNO: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)  
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)  
CO-AUTOR: THIARA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS (05232053418)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: RAFAELA CRISTINY REMIGIO PITOMBEIRA (93276176300)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0880  
TÍTULO: A POÉTICA DO CANTO: A NATUREZA SENSÍVEL DA VIDA DE 
PROFESSORES(AS) DE CANTO DA UFRN  
ALUNO: ARTEMISA DE ANDRADE E SANTOS (02785564421)  
ORIENTADOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
CO-AUTOR: ARTEMISA DE ANDRADE E SANTOS (02785564421)  
CO-AUTOR: EDMILSON FERREIRA PIRES (08599572415)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0888  
TÍTULO: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA NA 
ATUALIDADE  
ALUNO: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0890  
TÍTULO: FUNCIONALIDADE E ESTADO NUTRICIONAL DOS PACIENTES COM 
DOENÇA NEUROMUSCULAR ATENDIDOS NO HOSPED/UFRN EM 2004.  
ALUNO: VANESSSA PATRÍCIA SOARES DE SOUSA (05632230490)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
CO-AUTOR: DAYSE ALEIXO BEZERRA (06045372476)  
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CÓDIGO: SB0894  
TÍTULO: ECLÂMPSIA 33 CASOS-ANALISE DESCRITIVA  
ALUNO: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
ORIENTADOR: MARIA HEBE NOBREGA DE OLIVEIRA (07421150463)  
CO-AUTOR: BRENO VICTOR TOMAZ GALVÃO (0496715844)  
CO-AUTOR: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
CO-AUTOR: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0896  
TÍTULO: ANALISE RETROSPECTIVA DOS PACIENTES COM ADENOCARCINOMA 
DE RETO TRATADOS NA LIGA NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER  
ALUNO: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)  
ORIENTADOR: EDILMAR DE MOURA SANTOS (72551496349)  
CO-AUTOR: DOMINIHEMBERG DE VASCONCELOS FERREIRA (88041948391)  
CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)  
CO-AUTOR: GENTIL FERNANDES DE ARAUJO FILHO (03797510462)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0897  
TÍTULO: SÍNDROME HIPERTENSIVA NA GRAVIDEZ: ASPECTOS PERINATAIS  
ALUNO: VINÍCIUS FERNANDES ARAÚJO (03412282499)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: LORENA MEDEIROS MARQUES (01244548448)  
CO-AUTOR: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (0539523046)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0899  
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL LIPÍDICO EM UM GRUPO DE OBESOS  
ALUNO: JOSÉ DE SANTANA NETO (04988512495)  
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA PAIVA BARACHO (04815718415)  
CO-AUTOR: MARCEL ÁLVARES GUEDES DO RÊGO (01025462408)  
CO-AUTOR: JOSÉ INÁCIO PEREIRA MARIZ MAIA (05098754402)  
CO-AUTOR: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
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CÓDIGO: SB0900  
TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM PACIENTES COM SÍNDROME DOS 
OVÁRIOS POLICÍSTICOS E RESISTÊNCIA INSULÍNICA - RELAÇÃO COM O RISCO 
CARDIOVASCULAR  
ALUNO: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)  
CO-AUTOR: FABIANA MICHELLE DE FREITAS TERTULINO (01082463450)  
CO-AUTOR: HINGRID SILVERIO CORREIA (01079737405)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0901  
TÍTULO: VIVÊNCIA MATERNA COM O RECÉM-NASCIDO PREMATURO- UMA 
ANÁLISE QUALITATIVA  
ALUNO: NILBA LIMA DE SOUZA (42997186404)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: ROSA MARIA VAZ DOS SANTOS (43322352749)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0905  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE DESLIZANTES E LUBRIFICANTE 
UTILIZADOS NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  
ALUNO: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
CO-AUTOR: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
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CÓDIGO: SB0906  
TÍTULO: INVENTÁRIO DOS MACROINVERTEBRADOS DE FOLHIÇO EM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA DA ESTAÇÃO DE PESQUISA ROMMEL 
MESQUITA DE FARIA (MATA DO JIQUI) PARNAMIRIM, RN  
ALUNO: DANIEL REIS MAIOLINO DE MENDONÇA (04530724450)  
ORIENTADOR: ELINEI ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
CO-AUTOR: MARCEL SERRA COELHO (94856842315)  
CO-AUTOR: RAISSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHÃES (00985479418)  
CO-AUTOR: THAISE SOUSA DA SILVA (01227486464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0907  
TÍTULO: TRIAGEM DE CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS COM 
SENSIBILIDADE INTERMEDIÁRIA A VANCOMICINA (VISA) NO LABORATÓRIO 
DE BACTERIOLOGIA DO DMP/ CB – UFRN.  
ALUNO: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409)  
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
CO-AUTOR: ANDRESSA NORONHA BARBOSA DA SILVA (04929518458)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0908  
TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DE SEQÜÊNCIAS DE PROTEÍNAS 
LIGANTES À QUITINA ENVOLVIDAS NA RESISTÊNCIA DE PLANTAS  
ALUNO: RODRIGO OLIVEIRA DE AQUINO (00992908477)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: LUDOVICO MIGLIOLO (04312172463)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
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CÓDIGO: SB0910  
TÍTULO: MACROINVERTEBRADOS DE FITOTELMO DE BROMELIACEAS DE 
AMBIENTES DUNARES DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL (NATAL, RN).  
ALUNO: MARCEL SERRA COELHO (94856842315)  
ORIENTADOR: ELINEI ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
CO-AUTOR: DANIEL REIS MAIOLINO DE MENDONÇA (04530724450)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0913  
TÍTULO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE EXTRATO SECO POR 
ASPERSÃO DA SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS RADDI  
ALUNO: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
ORIENTADOR: TULIO FLAVIO ACCIOLY DE LIMA E MOURA (13138863434)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: ANDREZA AZEVEDO DE MEDEIROS (02155950411)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0915  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE LUBRIFICANTE E DESLIZANTES 
UTILIZADOS NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  
ALUNO: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: ANDREZA AZEVEDO DE MEDEIROS (02155950411)  
CO-AUTOR: THAÍS JUSSARA DE ARAÚJO FERREIRA (05205393467)  
CO-AUTOR: RENATA ARAÚJO CRUZ (01252758464)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0916  
TÍTULO: SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ NO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ANTÔNIO NEI NOGUEIRA MARTINS JÚNIOR (01191676463)  
ORIENTADOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: MÁRIO EMÍLIO TEIXEIRA DOURADO JÚNIOR (43835872400)  
CO-AUTOR: MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO (04680122498)  
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CÓDIGO: SB0920  
TÍTULO: LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DA ESQUISTOSSOMOSE NO 
LITORAL NORTE-RIO-GRANDENSE: IMPLICAÇÃO PARA ESTUDOS DE MEDIDAS 
DE CONTROLE E ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE  
ALUNO: EDUCLEUDES MARROCOS DE MORAIS (04211534408)  
ORIENTADOR: CARLOS CAPISTRANO GONCALVES DE OLIV (07496850420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0921  
TÍTULO: VIVENCIA FAMILIAR PÓS-UTI COM O RECÉM-NASCIDO PREMATURO  
ALUNO: NILBA LIMA DE SOUZA (42997186404)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: CRISTHIANE DE ARAUJOTORRES (00966447450)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
CO-AUTOR: MANOELLA DO MONTE ALVES (05536562444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0926  
TÍTULO: SÍNDROME HELLP COMPLETA:REDUÇÃO DE MORBIMORTALIDADE  
ALUNO: ANA KALINE JERÔNIMO SILVA (03591554480)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
CO-AUTOR: MARCOS DIAS LEÃO (22190074487)  
CO-AUTOR: PATRICIA COSTA FONSECA MEIRELLES BEZERRA (33629781420)  
CO-AUTOR: SELMA MARIA BEZERRA JERONIMO (15603016434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0928  
TÍTULO: IMPACTO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NAS INTERCORRÊNCIAS COM 
O RECÉM-NASCIDO  
ALUNO: MAYARA MYTZI DE AQUINO SILVA (05209973441)  
ORIENTADOR: MARIA DO CARMO LOPES DE MELO (03370925400)  
CO-AUTOR: JOSÉ RIBAMAR DA COSTA FILHO (00792509471)  
CO-AUTOR: THIAGO TRIGUEIRO MORAIS DE PAIVA (85285668468)  
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CÓDIGO: SB0932  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE INSULINA E LEPTINA NA 
LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA  
ALUNO: ARTUR QUINTILIANO BEZERRA DA SILVA (04846227499)  
ORIENTADOR: MARIA GORETTI DO NASCIMENTO SANTOS (03943550400)  
CO-AUTOR: JOSÉ INÁCIO PEREIRA MARIZ MAIA (05098754402)  
CO-AUTOR: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
CO-AUTOR: MARCEL ÁLVARES GUEDES DO RÊGO (01025462408)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0933  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE REPARO DE DNA EM LITOPENAEUS 
VANNAMEI TAVARES, JCM; DUARTE, DM;; DA SILVA, RCB; AIRES, MM; AGNEZ-
LIMA, LF; BATISTUZZO DE MEDEIROS, SR LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR E GENÔMICA, DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E 
GENÉTICA, UN  
ALUNO: JOANA CRISTINA M. TAVARES (05623250424)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
CO-AUTOR: DENISE DE MEDEIROS DUARTE (02899250450)  
CO-AUTOR: MICHELLE AIRES (03525039476)  
CO-AUTOR: RITA DE CÁSSIA BARRETO DA SILVA (03445655480)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0937  
TÍTULO: EFICÁCIA DO BOCHECHO DE QUITOSANA A 0,4% COM ALTO PESO 
MOLECULAR E ALTO GRAU DE DESACETILAÇÃO SOBRE O BIOFILME E 
BACTÉRIAS ORAIS  
ALUNO: MÁRCIO GUTEMBERG PEREIRA (00795096496)  
ORIENTADOR: KENIO COSTA DE LIMA (50337157472)  
CO-AUTOR: LIZA BARRETO VIEIRA (63283832315)  
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CÓDIGO: SB0939  
TÍTULO: ESTUDO DE COMPATIBILIDADE ENTRE PROPRANOLOL E 
EXCIPIENTES ATRAVÉS DA CALORIMETRIA DE VARREDURA DIFERENCIAL  
ALUNO: LENILTON SILVA DA SILVEIRA JÚNIOR (01295547406)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: ELIENE SILVA DE B. N. MACHADO (62616510430)  
CO-AUTOR: ANDREZA AZEVEDO DE MEDEIROS (02155950411)  
CO-AUTOR: MARCO VINICIUS MONTEIRO NAVARRO (32851146491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0940  
TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE CASO DE AMIOTROFIA ESPINHAL 
PROGRESSIVA TIPO I E O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO  
ALUNO: GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA LIMA (04368480406)  
ORIENTADOR: AUREA NOGUEIRA DE MELO (07428219434)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: LUCIRENE ALVES DE AQUINO (01182716440)  
CO-AUTOR: GIOVANA CARLA SILVA DE QUEIROZ (01277297479)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0941  
TÍTULO: PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM 
DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO NO 
HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL  
ALUNO: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)  
ORIENTADOR: MÁRIO EMÍLIO TEIXEIRA DOURADO JÚNIOR (43835872400)  
CO-AUTOR: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
CO-AUTOR: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
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CÓDIGO: SB0942  
TÍTULO: PERFIL DOS PACIENTES COM CÂNCER DE BEXIGA DA LIGA NORTE-
RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER (1999/2003)  
ALUNO: ALINE FALEAN ALVES MAGALHÃES (01185078428)  
ORIENTADOR: PAULO JOSÉ DE MEDEIROS (56744820478)  
CO-AUTOR: PAULO ROCHA DE ARRUDA CÂMARA (01055245499)  
CO-AUTOR: LUCIANA FREITAS LEMOS DE OLIVEIRA (04911536438)  
CO-AUTOR: EDSON JOVINO DE OLIVEIRA JUNIOR (59584343491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0943  
TÍTULO: INDICADORES PROGNÓSTICOS DE CARCINOMA DE BEXIGA EM 
PACIENTES ATENDIDOS NA LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER  
ALUNO: LICÍNIA LOPES MATOS (01057834475)  
ORIENTADOR: PAULO JOSÉ DE MEDEIROS (56744820478)  
CO-AUTOR: EDSON JOVINO DE OLIVEIRA JUNIOR (59584343491)  
CO-AUTOR: PAULO ROCHA DE ARRUDA CÂMARA (01055245499)  
CO-AUTOR: LUCIANA FREITAS LEMOS DE OLIVEIRA (04911536438)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0945  
TÍTULO: PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM 
DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO NO HOSPITAL 
MONSENHOR WALFREDO GURGEL.  
ALUNO: ORLANDIL DONATO ROCHA (02257891406)  
ORIENTADOR: MÁRIO EMÍLIO TEIXEIRA DOURADO JÚNIOR (43835872400)  
CO-AUTOR: ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (01191676463)  
CO-AUTOR: MARCELO MARINHO DE FIGUEIREDO (04680122498)  
CO-AUTOR: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0949  
TÍTULO: HANSENÍASE: CAPACITAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA 
UFRN NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE.  
ALUNO: LIDIANNY MICHELLE DA SILVA (01077050445)  
ORIENTADOR: CLÉLIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA (05261856272)  
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CÓDIGO: SB0950  
TÍTULO: IMPACTO DA HOSPITALIZAÇÃO NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
PACIENTES IDOSOS INGRESSADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE 
LOPES – RN – UM ESTUDO PILOTO  
ALUNO: EVELINE TOSTES MIRANDA BARROSO (01230371400)  
ORIENTADOR: RICARDO OLIVEIRA GUERRA (39643069400)  
CO-AUTOR: EVELINE TOSTES MIRANDA BARROSO (01230371400)  
CO-AUTOR: SYLVIA LISE MENDES DA VEIGA PESSOA (03576916440)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0954  
TÍTULO: LEVANTAMENTO DE POLIQUETAS (ANNELIDA) ASSOCIADOS AOS 
BANCOS DE BRACHIDONTES SP. (MOLLUSCA: BIVALVIA) DA PRAIA DO MEIO, 
NATAL, RN  
ALUNO: RAISSA ELIZABETH DE CASTRO MAGALHÃES (00985479418)  
ORIENTADOR: ELINEI ARAÚJO DE ALMEIDA (29518300410)  
CO-AUTOR: THAISE SOUSA DA SILVA (01227486464)  
CO-AUTOR: THEOMARA OTTONI BATISTA DOS SANTOS (02751520499)  
CO-AUTOR: JURANDIR RODRIGUES DE MENDONÇA (05531097409)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0957  
TÍTULO: EFEITO DO TAMOXIFENO NO PERFIL DAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 
EM ANIMAIS DIABÉTICOS EXPERIMENTAIS POR ESTREPTOZOTOCINA NO 
PERÍODO DE 30 DIAS  
ALUNO: JOÃO FELIPE BEZERRA (01186161450)  
ORIENTADOR: ADRIANA AUGUSTO DE REZENDE PIATTI (05410395808)  
CO-AUTOR: MARIA MARGARETH CÂMARA DE ALMEIDA (46663339400)  
CO-AUTOR: TERESA CRISTINA PAIVA DA SILVA (03273649470)  
CO-AUTOR: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA THORNTON (20054548420)  
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CÓDIGO: SB0961  
TÍTULO: REESTABELECIMENTO DE GRUPOS DE SAGÜI COMUM (CALLITHRIX 
JACCHUS) NA ÁREA PÚBLICA DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL  
ALUNO: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: RICARDO AUGUSTO MELO TORRES (05174338427)  
CO-AUTOR: SHEYLA VARELA LUCENA (03738958444)  
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0963  
TÍTULO: DADOS PRELIMINARES SOBRE UMA COMUNIDADE EM MORRO 
BRANCO: ATIVIDADES COM IMPACTO SOBRE A POPULAÇÃO DE SAGÜIS 
(CALLITHRIX JACCHUS) QUE VIVE NO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL  
ALUNO: WAGNER DE FRANÇA ALVES (04644902438)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: JOSÉ ARIMATÉIA DUARTE (03196191419)  
CO-AUTOR: GLEYDSON PATRICK MELO DE PAULA (01250583497)  
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0966  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E FITOQUÍMICA DAS FOLHAS DE 
NERIUM OLEANDER  
ALUNO: KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO (05127665417)  
ORIENTADOR: VICENTE TOSCANO DE ARAUJO JUNIOR (10650229487)  
CO-AUTOR: MELINA GADELHA CARVALHO (05539648447)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAUJO ALEMIDA (05092987456)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
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CÓDIGO: SB0982  
TÍTULO: VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE CORTISOL E ANDRÓGENOS EM MACHOS 
DE CALLITHRIX JACCHUS ACASALADOS EM CATIVEIRO QUANDO 
SUBMETIDOS A MUDANÇAS AMBIENTAIS E SOCIAIS  
ALUNO: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: IZABEL CALIXTA DE ANCÂNTARA (44465815468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0987  
TÍTULO: NÍVEIS DE ANDRÓGENOS EM MACHOS REPRODUTORES E NÃO 
REPRODUTORES DE CALLITHRIX JACCHUS NO AMBIENTE NATURAL  
ALUNO: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: MARIANA CHISTE PONTES (27326982880)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0988  
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL DE DIADES ISOSSEXUAIS DE MACHOS 
DE CALLITHRIX JACCHUS ÀS MUDANÇAS AMBIENTAIS E SOCIAIS  
ALUNO: NICOLE LEITE GALVÃO COELHO (00847910474)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB0992  
TÍTULO: INDICAÇÃO DE COMPETIÇÃO INTRA-SEXUAL A PARTIR DA RESPOSTA 
COMPORTAMENTAL DE FÊMEAS DE CALLITHRIX JACCHUS VIVENDO EM 
DÍADES HETEROSSEXUAIS E ISOSSEXUAIS  
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: IZABEL CALIXTA DE ANCÂNTARA (44465815468)  
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CÓDIGO: SB0993  
TÍTULO: FAUNA DE COLEOPTERA COLETADA COM ARMADILHA DO TIPO 
MALAISE NA ÁREA DA EMPARN - PARNAMIRIM, RN  
ALUNO: ITACIARA CAVALCANTI DE FREITAS (03465011481)  
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
CO-AUTOR: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
CO-AUTOR: JUCICLÉA SILVA DE GOIS (00965124401)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1002  
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO ASPARTAME  
ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1003  
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA SACARINA SÓDICA  
ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1005  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CIANETO NO SORGO (SORGHUM BICOLOR L. 
MOENCH)  
ALUNO: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
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CÓDIGO: SB1006  
TÍTULO: INTERAÇÃO PREDADOR-PRESA ENTRE ASTYANAX BIMACULATUS E 
LARVAS DE AEDES AEGYPTI  
ALUNO: GLÁUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (05318454437)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1007  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DANO EM PACIENTES COM LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO DE INÍCIO RECENTE  
ALUNO: FERNANDO GALDENÇO DE OLIVEIRA FILHO (03443653448)  
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: CHIARELLI BEZERRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (01115334492)  
CO-AUTOR: ROBERTA XABREGAS FERREIRA BRINGEL (01258706474)  
CO-AUTOR: ELAINE LIRA MEDEIROS BEZERRA (50339060468)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1010  
TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DE PORTADORES DE HÉRNIAS INGUINAIS 
COMPLEXAS, SUBMETIDOS A DOIS TIPOS DE TECNICA CIRÚRGICA.  
ALUNO: WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES (01070486477)  
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: REGINAURO ALVES DA SILVA NUNES (98392310306)  
CO-AUTOR: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1014  
TÍTULO: ESTILOS DE APRENDIZAGEM EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO  
ALUNO: ÁLVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (05817785455)  
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
CO-AUTOR: ÁLVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (05817785455)  
CO-AUTOR: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479)  
CO-AUTOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
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CÓDIGO: SB1017  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS CLIMATÉRICOS EM MULHERES RURAIS 
E URBANAS DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: JOÃO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1019  
TÍTULO: IMPACTO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS EM POMAR COMERCIAL DE 
GOIABA (PSIDIUM GUAJAVA L.)  
ALUNO: ANDRÉ LUIZ GUEDES DE SOUSA (04719420494)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453)  
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1022  
TÍTULO: LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE ESPÉCIES DE MOSCAS-DAS-
FRUTAS DE INTERESSE ECONÔMICO NA ÁREA DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN  
ALUNO: ÚRSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (01103767496)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
CO-AUTOR: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1024  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MINERAIS EM MOLUSCO DE ESTUÁRIO 
POTIGUAR  
ALUNO: JANAINE CARLA XAVIER (01139227440)  
ORIENTADOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
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CÓDIGO: SB1025  
TÍTULO: CRIAÇÃO DE UM BANCO DE MUTANTES PARA O LYCOPERSICON 
ESCUNLETUM ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO IN PLANTA  
ALUNO: TAULLI BRAGA LIMA (71670890104)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: SIMONE ASFORA FERNANDES (04623838498)  
CO-AUTOR: THIAGO VARELLA DE FIGUEIREDO (05911161460)  
CO-AUTOR: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1026  
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS PACIENTES COM CÂNCER DE 
ENDOMÉTRIO NO RIO GRANDE DO NORTE DE 1997 A 2001  
ALUNO: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454)  
ORIENTADOR: FRANCISCO EDILSON LEITE PINTO JUNIOR (42381010491)  
CO-AUTOR: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)  
CO-AUTOR: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)  
CO-AUTOR: RECIDIA RAYANE REBOUÇAS FERNANDES (04608903446)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1029  
TÍTULO: CENSO DE SAGÜIS (CALLITHRIX JACCHUS) NO PARQUE ESTADUAL 
DUNAS DO NATAL  
ALUNO: JOSÉ CLEDEMILSON DE C. BEZERRA (00882787438)  
ORIENTADOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
CO-AUTOR: GALILEU PETRONILO DA SILVA DANTAS (03842798482)  
CO-AUTOR: FRANCISCO RIVIERA DE VASCONCELOS (05196257497)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1036  
TÍTULO: CORPOREIDADE NA ESCOLA: TECENDO NOVOS SABERES PARA A 
PRÁTICA DOCENTE  
ALUNO: FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA (01163209406)  
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE (18822665449)  
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CÓDIGO: SB1042  
TÍTULO: TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO CROMOSSÔMICA EM 
TETRAODONTIFORMES: DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA EM CANTHERHINES 
MACROCERUS (BALISTIDAE).  
ALUNO: LORENA CORINA BEZERRA DE LIMA (51652900268)  
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1044  
TÍTULO: APLICAÇÃO DO MÉTODO DA SEGMENTAÇÃO NA ANÁLISE DE 
ANTENAS DE MICROFITA COM ABERTURAS NO PATCH CONDUTOR  
ALUNO: YURE MARCEL FARIAS DE CARVALHO (04366070421)  
ORIENTADOR: ADAILTON GOMES DA ASSUNCAO (03375447434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1046  
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA USO DE TESTE 
IMUNOENZIMÁTICO NA DETERMINAÇÃO DAS FONTES DE ALIMENTO DE 
FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: PSYCHODIDAE).  
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
 
 

 
 
CÓDIGO: SB1049  
TÍTULO: ANÁLISE FAUNÍSTICA E ATIVIDAE DIÁRIA DE ANASTREPHA 
ALVEATA STONE  
ALUNO: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
ORIENTADOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
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CÓDIGO: SB1050  
TÍTULO: IMUNIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA: O OLHAR DOS TRABALHADORES 
DE ENFERMAGEM DE NÍVEL MÉDIO  
ALUNO: EUZA EMÍLIA TORRES MAIA (05615638451)  
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
CO-AUTOR: CLEONICE ANDREA ALVES CAVALCANTE (83751076468)  
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CÓDIGO: SB0002  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TAXA DE GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE 
DUAS VARIEDADES DE TAMAREIRA  
ALUNO: NAJARA MARIA DE SENA COSTA (03127000405)  
ORIENTADOR: MAGDI AHMED IBRAHIM ALOUFA (46609954453)  
CO-AUTOR: JAILMA ALMEIDA DE LIMA (05116158411)  
  

 

Resumo:  
 

A tamareira (Phoenix dactylifera L.) é uma palmeira originária do Oriente Médio e apresenta 
características que a torna uma ótima opção para a cultura de frutas adaptadas ao Nordeste 
brasileiro. A germinação de sementes é de primordial importância para a cultura in vitro de 
tecidos de plantas. Este trabalho teve como objetivo estudar a germinação de sementes de 
tamareira das variedades Khadrawy e Medjool, focalizando os parâmetros porcentagem e 
velocidade de germinação. Considerou-se germinada a semente da qual emergiu a radícula. 
Para análise estatística foi aplicado o teste t (5%). A assepsia das sementes foi feita mediante 
imersão das sementes em etanol e hipoclorito de sódio, seguida da lavagem em água destilada 
autoclavada. As sementes foram inoculadas em tubos de ensaio contendo água destilada sobre 
pontes de papel filtro. As porcentagens de germinação diferiram grandemente entre as 
referidas variedades. Altas taxas de germinação foram verificadas para a variedade Khadrawy 
(média de 90,57%), ao passo que a variedade Medjool apresentou porcentagem média de 
11,94%, podendo ser devido à viabilidade reduzida por más condições de armazenamento ou 
dormência. As médias de velocidade de germinação não diferiram entre si segundo o teste 
estatístico. Em conclusão, a alta germinabilidade apresentada pelas sementes de tamareira da 
variedade Khadrawy mostrou que a referida variedade pode ser utilizada como uma eficiente 
fonte de explantes para trabalhos de cultura de tecidos. 

Palavras chave: tamareira, sementes, germinação      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0014  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS LIPÍDICOS NO LEITE MATERNO E SUA 
RECOMENDAÇÃO PARA LACTENTES.  
ALUNO: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: LIDIANE DE LIMA FERNANDES (01107622409)  
CO-AUTOR: RAQUEL MARIA DA SILVA LORENÇO (03012150498)  
CO-AUTOR: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
 

 

Resumo:  
 

-Introdução: O leite é uma fonte essencial de nutrientes para os bebês. Sua formação consiste 
de três etapas: colostro, transição e o maduro. Durante a infância os lipídeos atuam no 
crescimento e desenvolvimento visual e neurológico. -Objetivo: Analisar o teor de gordura no 
leite materno de lactantes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), 
Natal/RN, e verificar se atende as necessidades dos infantes. -Metodologia: Foram coletadas 
amostras de leite colostro (n=29), transição (n=35) e maduro (n=34) de lactantes a termo, 
assistida na MEJC, através da expressão manual de uma das mamas, uma hora após a última 
mamada. O teor de gordura foi determinado por crematócrito conforme Lucas et al (1978) e 
para análise estatística foi utilizado o Test-t Student (p <0,05). -Resultados e Discussão: O 
valor médio de lipídeos presente no leite colostro, transição e maduro, em g/dL, é, 
respectivamente, 1,87±1,14, 3,25±1,31 e 3,36±1,67, e fornece, respectivamente, 118, 205 e 
212 Kcal/dia, mostrando uma diferença significativa entre o leite colostro e transição 
(p<0,0001) e entre o colostro e maduro (p<0,0001). Baseado na Dietary Reference Intake 
(2001), a ingestão adequada de gordura para bebês entre 0-6 meses é de 279 kcal/dia. 
Considerando um consumo médio diário de 700mL de leite nessa fase, os lipídeos não 
atendem as recomendações calóricas de gordura para os infantes, assim é importante aumentar 
o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos essenciais pelas lactantes. 

Palavras chave: lipídeo, leite materno, recomendação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0016  
TÍTULO: EMERITA BRASILIENSIS (TATUÍ): FONTE ALIMENTAR DE PROTEÍNA E 
VITAMINAS?  
ALUNO: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
ORIENTADOR: ROBERTO DIMENSTEIN (18095640425)  
CO-AUTOR: CREUZA BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO (07720831420)  
CO-AUTOR: ERICA NATÁLIA DE ALBUQUERQUE (01042511403)  
CO-AUTOR: FERNANDA BARROS SOARES (05204522409)  
 

 

Resumo:  
 

Alimentos alternativos para o combate à fome, como o crustáceo Emerita brasiliensis (Tatuí), 
têm recebido atenção no Brasil nos últimos anos. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 
composição centesimal e a influência da temperatura sobre a concentração de vitaminas A e E 
do Tatuí. Recolhidas na praia de Ponta Negra-Natal (RN), as amostras foram analisadas 
segundo AOAC (1984) e BLIGH, DYER (1959) para determinar sua composição centesimal. 
Na análise das vitaminas, uma triplicata de homogenado do Tatuí a 50% em solução 
fisiológica foi exposta a 100°C por 10 e 30 minutos e comparada com o material fresco, sendo 
quantificadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para análise estatística utilizou-se 
o teste “t” de Student (p<0,05). Os resultados em extrato seco foram 44,55% proteína; 9,5% 
lipídios; 5,37% umidade; 27% cinzas; 13,58% carboidratos. São dados próximos aos da 
farinha de camarão e do camarão seco industrial, segundo Franco (1998). Comparando-se 
com alimentos da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (2004), a 
quantidade de proteínas apresenta-se maior que muitos dos produtos cárneos. Não foi 
detectado retinol, mas o tatuí parece ser excelente fonte de vitamina E (0,735 ± 5,7 mg/100g), 
valor próximo ao do leite integral em pó. Não foram encontradas diferenças significativas 
entre a amostra fresca e as submetidas a 100°C (p=0,689). O tatuí é excelente fonte de 
proteínas e vitamina E e a temperatura de cozimento não afetou a concentração da mesma. 

Palavras chave: Emerita brasiliensis (Tatuí), Composição centesimal, Vitamina E 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0021  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DIETÉTICA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS EM USO 
DE QUIMIOTERAPIA - UM ESTUDO PRELIMINAR  
ALUNO: JOSIANE ARAÚJO DA CUNHA (01048187438)  
ORIENTADOR: KARINE CAVALCANTI MAURICIO DE SENA (98142151472)  
CO-AUTOR: SEVERINA CARLA VIEIRA CUNHA LIMA (47473487434)  
CO-AUTOR: VANESSA TEIXEIRA DE LIMA OLIVEIRA (02425634495)  
CO-AUTOR: NIETHIA REGINA DANTAS LIRA (02407378490)  
 

 

Resumo:  
 

O câncer de mama, neoplasia maligna que mais incide em mulheres, é a principal responsável 
pelos casos de morte desta população. A dieta equilibrada durante o seu tratamento, apresenta 
um importante papel na prevenção de reincidivas e o surgimento futuro de doenças 
cardiovasculares. Este estudo teve como objetivo realizar a avaliação dietética de mulheres 
mastectomizadas em uso de quimioterapia atendidas no Hospital Luiz Antônio – Natal/ RN. A 
amostra foi composta por 13 mulheres, em tratamento adjuvante de quimioterapia. Os dados 
dietéticos foram obtidos por meio do registro de 3 dias e analisados pelo programa Virtual 
Nutri 1.0. De acordo com os dados, a maioria das mulheres apresentava idade entre 40 e 50 
anos. Quanto à ingestão de calorias totais, a maioria das pacientes (58%), apresentou um 
consumo acima do recomendado. Houve um maior consumo de proteínas em 58% das 
pacientes. A ingestão de carboidratos esteve dentro das recomendações para 83% das 
pacientes. O consumo de lipídios ficou abaixo da recomendação para a maior parte da 
população. Em relação à ingestão de fibra, detectou-se uma baixa ingestão em 83% das 
pacientes, atribuída ao insuficiente consumo de frutas e verduras. Estes dados ressaltam a 
importância do acompanhamento nutricional nessas pacientes na tentativa de manter e 
adequar o seu estado nutricional, objetivando um melhor resultado do tratamento, bem como 
evitar o desenvolvimento de outras doenças metabólicas recorrentes de maus hábitos 
alimentares. 

Palavras chave: CÂNCER DE MAMA, QUIMIOTERAPIA, DIETA   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0032  
TÍTULO: INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO ESTRATO HERBÁCEO DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ, SERRA NEGRA DO NORTE - RN.  
ALUNO: RUBENS TEIXEIRA DE QUEIROZ (00899450423)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 

 

Resumo:  
 

A Estação Ecológica do Seridó (6º35`-6º40`S e 37º15`-37º20`W) está localizada no município 
de Serra Negra do Norte, a 280 Km de Natal e possui uma área de 1.166, 38 ha. A cobertura 
vegetal predominante é do tipo caatinga hiperxerófila, caracterizada por uma vegetação 
aberta, arbustiva e espinhenta, onde o componente herbáceo está presente apenas durante o 
período chuvoso. Devido à ausência de informações sobre as plantas que constituem o 
componente herbáceo, este estudo objetivou inventariar a flora herbácea na Estação Ecológica 
do Seridó. Foram coletadas e registradas semanalmente as espécies que apresentaram flores 
e/ou frutos entre os meses de abril a junho/2005. As coletas foram realizadas aleatoriamente 
nos diversos ambientes da Reserva. Até o momento, foram encontradas 214 espécies 
pertencentes a 121 gêneros e 46 famílias. As famílias que se destacaram pela riqueza em 
espécies foram Leguminosae (42), Poaceae (28), Asteraceae, Convolvulaceae e 
Euphorbiaceae (cada uma com 13) e as espécies de maior abundância foram Aristida setifolia 
H. B. K., Walteria indica L. e Oxalis euphorbiolides A. St. -Hil. 

Palavras chave: Floristica, Estação Ecologica, Seridó     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0033  
TÍTULO: ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA EM 
PARNAMIRIM/RN  
ALUNO: ALÍDIA HERNANDES RIBEIRO (01650884788)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 

 

Resumo:  
 

A ocupação dentro do município de Parnamirim-RN iniciou-se de fato após o final da 
Segunda Guerra Mundial, e desde então os cursos d`água em geral vêm sofrendo uma série de 
agressões, como a remoção da mata ciliar, devido à ocupação desordenada de suas margens. 
Esse processo vem ocorrendo, pois, além da ausência de políticas públicas, verifica-se o 
desconhecimento da importância do riacho como fonte de recurso mineral e biológico. 
Antagonizando todo esse processo de devastação, cerca de 5ha encontram-se bastante 
preservados desde 1950 como propriedade particular e que, foi transformada na Área de 
Proteção Ambiental (APA) Hidrominas Santa Maria, que se localiza às margens do riacho 
Águas Vermelhas. No sentido de dar subsídio a conservação e recomposição da mata ciliar, 
duas linhas de trabalho foram iniciadas: o levantamento florístico e a realização de entrevistas 
em um dos bairros que compõem a comunidade ribeirinha (Vale do Sol). Para coleta de 
material botânico, foram realizadas 12 excursões, onde foram registrados 85 taxa. A análise 
comparativa preliminar evidenciou similaridade com outras áreas de mata já inventariadas no 
Rio Grande do Norte, além de espécimes usadas como medicinais e plantas com grande 
potencial ornamental. Os dados obtidos durante as entrevistas revelaram um grande 
desconhecimento do que é uma APA e da existência de uma nas proximidades de suas 
residências. 

Palavras chave: ETNOBOTÂNICA, MATA CILIAR, LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0037  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DE BIOMASSA DE ARTEMIA FRANCISCANA 
COMO ADITIVO ALIMENTAR NO CULTIVO DE LITOPENAEUS SCHMITTI  
ALUNO: ANNA CAROLINE RODRIGUES DE SOUSA (05146446482)  
ORIENTADOR: MARCOS ROGERIO CAMARA (10654640459)  
 

 

 Resumo:  
 

O microcrustáceo Artemia franciscana apresenta perfil nutricional (aminoácidos, HUFAs, 
hormônios, pigmentos) que permite sua inclusão como aditivo alimentar potencial para a 
carcinocultura brasileira. No presente estudo, juvenis (4 g) da espécie autóctone Litopenaeus 
schmitti foram cultivados durante um período de 30 dias em sistema experimental constituído 
por 20 tanques plásticos (22 cm x 14 cm x 12 cm) abastecidos com água do mar. A dieta 
experimental (ração comercial com 35% de proteínas e biomassa congelada de Artemia 
franciscana) foi oferecida diariamente (quantidade equivalente a 10% do peso corporal médio 
dos camarões) nas seguintes proporções: 99/1; 97/3; 95/5 e 100/0 (controle). O ganho de peso 
(crescimento relativo) dos camarões foi utilizado para avaliar o uso de Artemia franciscana 
como aditivo alimentar. Ao fim do período experimental, o monitoramento das variáveis 
hidrológicas (amônia, nitrito, pH, e salinidade) mostrou que os camarões permaneceram em 
condições adequadas durante o experimento. Foram encontrados os seguintes ganhos de peso 
para as tratamentos com diferentes proporções de ração/biomassa de Artemia franciscana: 
11,05% ± 9,10 para os camarões do tratamento 95/5; 9,26% ± 5,82 no tratamento 97/3; 8,02% 
± 7,62 no tratamento controle; e finalmente, 6,91% ± 3,96 no tratamento 99/1. Os resultados 
obtidos sugerem 5% como percentual indicado para o uso de biomassa de Artemia franciscana 
como aditivo alimentar em rações para Litopenaeus schmitti. 

Palavras chave: Aqüicultura, Crustacea, Nutrição      
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0038  
TÍTULO: CRESCIMENTO DE GRACILARIA CERVICORNIS EM UM SISTEMA 
INTEGRADO ALGAS/CAMARÃO  
ALUNO: DINAELZA CASTELO PEREIRA (03383980405)  
ORIENTADOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
CO-AUTOR: DINAELZA CASTELO PEREIRA (03383980405)  
CO-AUTOR: MARCELLA ARAUJO DO AMARAL CARNEIRO (01184748470)  
CO-AUTOR: ELIANE MARINHO SORIANO (18238050430)  
 

 

Resumo:  
 

As macroalgas podem ser cultivadas para a produção de biomassa e para a remoção de 
nutrientes dos efluentes da aqüicultura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
crescimento de Gracilaria cervicornis como biofiltro. Os testes experimentais foram 
realizados em gaiolas posicionadas dentro do viveiro.A biomassa, parâmetros ambientais e 
taxa de crescimento foram registrados quinzenalmente. Durante o período de estudo, a 
temperatura da água e salinidade variaram de 26-29,5ºC e 14,7-24,1‰ respectivamente. O pH 
e oxigênio dissolvido apresentaram variações significativas (p<0,05) com média de 8,1 e 9,4 
mg/L. A média da transparência da água foi de 29,8 cm e das partículas em suspensão de 179 
mg/L. Com relação aos nutrientes, a amônia (0,52-3,04 umol/L), nitrato (0,0-1,11umol/L) e 
ortofosfato (0,03-0,20 umol/L) apresentaram variações altamente significativas (p<0,001). Os 
valores máximos de biomassa (1523,7±57,0 g) e TCR (2,86±0,31%.d-1) foram registradas 
durante os primeiros 30 dias de cultivo. Os valores mínimos de biomassa e TCR coincidiram 
com a diminuição da salinidade, indicando que esta variável afetava o desenvolvimento desta 
espécie. Entre os nutrientes, o nitrogênio mostrou ter uma grande influência sobre o 
crescimento da espécie, sendo confirmada pela correlação positiva com o nitrato (p<0,05) e 
negativa com a amônia (p<0,05). Dentre as variáveis analisadas, a salinidade e os nutrientes 
foram considerados os mais importantes na evolução da biomassa e TCR. 

Palavras chave: Macroalgas, Biofiltro, Efluentes      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0039  
TÍTULO: A FAMÍLIA EUPHORBIACEAE JUSS. NO CAMPUS DA UFRN, NATAL-RN  
ALUNO: RODRIGO DE MELO SOARES (01194700470)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 

 

Resumo:  
 

No Brasil, a família Euphorbiaceae Juss. está representada por cerca de 72 gêneros e 1.100 
espécies, difundidas praticamente em todos os tipos de vegetação. Seus representantes 
destacam-se por possuírem elevado potencial econômico principalmente na alimentação 
humana, extrativismo vegetal, indústria de óleos, bem como na medicina popular. O presente 
trabalho faz parte do projeto “Diversidade Florística do Campus da UFRN, Natal-RN” e tem 
como objetivo determinar e descrever os taxa desta família ocorrentes nesta área. Para a 
realização deste estudo, foram realizadas coletas de campo durante o período de julho de 2004 
a maio de 2005, levantamento bibliográfico e análise da coleção do herbário UFRN. Até o 
momento, foram registradas 13 espécies, sendo o gênero Croton L. o mais representativo em 
número de espécie (04), seguido de Phyllanthus L. (03), Chamaesyce S. F. Gray (03), 
Euphorbia L. (01), Cnidoscolus Pohl. (01) e Sebastiania Spreng (01). O trabalho inclui 
comentários sobre distribuição, chave de identificação para as espécies, descrições 
morfológicas, ilustrações e fotografias. A morfologia da folha, tipo de inflorescência e hábito 
foram as principais características usadas para diferenciar os taxa. A grande maioria das 
espécies encontradas são ruderais. 

Palavras chave: Diversidade Vegetal, Euphorbiaceae, Rio Grande do Norte  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0047  
TÍTULO: PERFIL DO CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS EM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO  
ALUNO: VERÍSSIMO DE MELO NETO (04442804486)  
ORIENTADOR: LUANA CRISTINA LINS DE MEDEIROS BEZERRA (93810890430)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ANDRESSA VIEIRA FREIRE (05166116402)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 

 

Resumo:  
 

O uso racional de antimicrobianos é esencial no controle de infecção hospitalar.A utilização 
de um formulário especifico para análise da prescrição é um instrumento de auditoria eficaz 
no controle do uso destes agentes.Com o objetivo de avaliar o consumo de antimicrobianos 
mais utilizados, foram analisadas 2306 "Fichas de Controle de Antimicrobianos" da Clinica 
Médica e Cirurgia entre agosto de 2004 e janeiro de 2005.Do total, 45,19% pertenciam a 
classe de cefalosporinas;13,36% Quinolonas;11,84% Aminoglicosideos; 10,49% 
Anaerobicida; 5,81% Penicilinas e 13,31% outros.A partir dos dados observou-se que embora 
sendo de alta complexidade o Hospital em estudo possui um baixo consumo dos 
antimicrobianos de reserva terapeutica demonstrando controle rigoroso e racional da 
prescrição médica. 

Palavras chave: Antimicrobianos, Auditoria de antimicrobianos, Uso racional de 
antimicrobianos          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0048  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FICHA DE CONTROLE DE ANTIMICROBIANO DE UM 
HOSPITAL DE ENSINO, TERCIÁRIO COM 180 LEITOS.  
ALUNO: ANDRÉ LUIS GUEDES DA SILVA (04643692405)  
ORIENTADOR: LUANA CRISTINA LINS DE MEDEIROS BEZERRA (93810890430)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAÚJO (01216491488)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 

 

Resumo:  
 

A Ficha de Controle de Antimicrobianos (FCA) é um elemento de auditoria importante na 
avaliação e controle das prescrições destes.Este trabalho objetivou avaliar o preenchimento 
das FCAs a fim de minimizar erros.Analisou-se 2306FCAs, observando: idade,setor de 
internamento,antimicrobiano,posologia e indicação clinica, local da infecção,diagnóstico e 
nome do prescritor. Destas, 16.7% omitiram informações sendo que:3.21% não especificaram 
a duração do tratamento,3.82% a indicação e 9.15% não foi indicada a unidade(enfermaria) e 
em 0.52% a identificação do prescritor.Concluiu-se que só a educação contínua não é 
necessária para reduzir os erros de prescrição e que as informações omitidas podem ser 
facilmente contornadas contactando-se o médico prescritor. 

Palavras chave: Antimicrobianos, Fichas de controle de antimicrobianos, Prescrição 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0050  
TÍTULO: THE EFFECT OF GLUCANTIME™ ON THE LABELING OF BLOOD 
CONSTITUENTS WITH TECHNETIUM-99M  
ALUNO: RODRIGO DE CARVALHO HOLANDA LEITE (04781588409)  
ORIENTADOR: CECILIA MARIA DE C ARVALHO XAVIER HOLANDA 
(20017065453)  
 

 

Resumo:  
 

Purpose: The labeling of red blood cells (C) with 99mTc is employed in clinical nuclear 
medicine for a variety of diagnostic procedures. Drugs can alter this labeling method and 
modify the disposition of the radiopharmaceuticals. In this paper, the influence of glucantime 
on the labeling of blood constituents with 99mTc was reported. Methods: Blood was 
withdrawn from rats and incubated with glucantime. Stannous chloride and 99mTc were 
added. After centrifugation, plasma (P) and (C) were isolated. Samples of P and C were 
precipitated with TCA 5%, centrifuged and insoluble (IF) and soluble fractions (SF) 
separated. The percentages of total activity injected (%ATI) in C, IF-P and IF-C were 
calculated (p<0.05). Results: The %ATI on C decreased from control to following 
concentrations of glucantime (6.25%;12.5%;25%;50%;100%), respectively: 94.06±1.29 
(control) to 77.15±2.79; to 76.68±1.88; to 75.15±2.79; to 72.64±4.40 and to 63.05±3.84. On 
IF-C the %ATI decreased from control to all the concentrations of glucantime 
(3.125%;6.25%;12.5%;25%;50%; 100%), respectively: 93.34±1.18 (control) to 78.81±2.76; 
to 74.76±4.82; to 74.02±5.32; to 64.35±4.82; to 62.81±1.97 and to 54.55±3.58. Conclusions: 
This effect was probably due to products present in this drug that may complex with ions 
(Sn+2 and 99mTcO-4) or have a direct or indirect effect on intracellular stannous ion 
concentration. 

Palavras chave: Glucantime™, Technetium-99m, Red Blood Cells   
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0054  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA DE BIVALVES (FILO MOLLUSCA) DO 
LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: LORENA CANDICE DE ARAUJO ANDRADE (96233559120)  
ORIENTADOR: JORGE EDUARDO LINS OLIVEIRA (14076306449)  
 

 

Resumo:  
 

A grande variedade de substratos encontrados ao longo dos 390Km do litoral Potiguar, 
proporciona diferentes hábitats para fixação, alimentação e reprodução de uma variada fauna 
de invertebrados. Buscando caracterizar a fauna de bivalves do litoral norte do estado, 
amostras foram coletadas desde a linha de costa até a profundidade de 40 metros, pelo projeto 
MAR. As amostras foram triadas, analisadas, fotografadas e identificadas com base em 
bibliografias especializadas no Laboratório de Biologia Pesqueira-UFRN. Ao total foram 
identificados um total de 24 bivalves, sendo eles: Glycymeris longior, Chione pubera, 
Anadara chemnitzi, Anadara notabilis, Anatina anatina, Arca imbricata, Argopecten gibbus, 
Atrina seminuda, Callista maculata, Chione intapurpurea, Chione latilirata, Chione paphia, 
Glycymeris decussata, Glycymeris pectinata, Glycymeris undata, Laevicardium brasilianum, 
Lima lima, Modiolus americanus, Pecten chazaliei, Pinctada imbricata, Tellina lineata, Tivela 
fulminata, Trachycardium magnum, Trachycardium muricatum. Essas espécies são 
consideradas os primeiros registros de ocorrência para o Estado do Rio Grande do Norte, uma 
vez que para esta região, não tinha sido realizado nenhum levantamento da malacofauna até o 
momento. Desta forma, este estudo aporta uma importante contribuição para o conhecimento 
da biodiversidade de bivalves, fundamentais para subsidiar futuros planos de monitoramento e 
conservação do meio marinho em nosso estado. 

Palavras chave: Malacologia, Bivalve, Rio Grande do Norte    
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0060  
TÍTULO: INSTRUMENTO PARA AVALIAR A EFICÁCIA DE ESTRATÉGIAS NÃO 
FARMACOLÓGICAS (ENF) PARA O ALÍVIO DA DOR E DA ANSIEDADE DE 
PARTURIENTES  
ALUNO: JANMILLI DA COSTA DANTAS (04579432460)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
  

 

Resumo:  
 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa selecionado como pré-requisito para tese de 
doutoramento intitulada “Avaliação da eficácia de estratégias não farmacológicas para o 
alívio da dor e da ansiedade de parturientes na fase ativa do período de dilatação no trabalho 
de parto”. Trata-se de um estudo de revisão de literatura no Sistema de Bancos de Dados 
Bireme (Medline e Lilacs) nos últimos 5 anos. Teve-se como objetivo identificar artigos 
referentes a estratégias não farmacológicas de alívio da dor de parto, para subsidiar a 
construção de um instrumento de pesquisa. Foram identificadas 10 referências internacionais 
e 14 nacionais abordando a temática. As ENF encontradas referem-se a: exercícios 
respiratórios, relaxamento muscular, massagem lombar, deambulação, balanço pélvico e 
banho de chuveiro. Na elaboração do instrumento de pesquisa será utilizados o referencial 
teórico da Escala Analógica Visual (EAV) e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(IDATE) traduzido e adaptado à realidade brasileira por Spielberg et al. em 1979. Este 
instrumento constará de 4 partes: a 1ª caracteriza os sujeitos; a 2ª representa o partograma 
como objeto de seguimento na evolução do trabalho de parto; a 3ª consiste na avaliação das 
ENF pela EAV e por último, o IDATE, composto por duas escalas elaboradas para medir 
estado (Parte I) que avalia intensidade do humor e traço (Parte II) de ansiedade que avalia sua 
freqüência. 

Palavras chave: Instrumento de avaliação, Dor, Ansiedade    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Código: SB0066  
Título: USO DE FERRAMENTAS DA BIOINFORMÁTICA PARA ANÁLISES DE 
PROTEÍNAS ENVOLVIDAS COM A FLORAÇÃO (CO, AP2, CRC E HUA1)  
Aluno: Daiane Cristina Cabral Ferreira (04543945433)  
Orientador: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
Co-autor: Francisco Emiliano Gurgel (00858027437)  
Co-autor: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
  

 

Resumo:  
 

A floração consiste na conversão do meristema apical vegetativo em meristema reprodutivo, 
respondendo a sinais internos e externos à planta. Conhecimentos moleculares sobre a 
floração em Arabidopsis thaliana podem ser usados como ferramentas para o estudo desse 
processo em outras plantas. O gene HUA1 está associado à determinação da identidade de 
estames e carpelos, o gene CO envolvido com a iniciação da floração em resposta a interação 
entre o ritmo circadiano e o comprimento do dia, o AP2 está envolvido na determinação do 
meristema floral e identidade das pétalas; e o gene CRC está envolvido na determinação das 
células abaxiais do carpelo. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise in silico destas 
proteínas através da busca de seqüências com a ferramenta BlastP, alinhamentos múltiplos, 
caracterização de domínios funcionais e análises filogenéticas. Para a proteína HUA1 houve 
uma conservação de seqüência no domínio “zincfinger”, e a reconstrução filogenética 
mostrou uma distribuição heterogênea entre as famílias estudadas com algumas duplicações. 
Para CO, observou-se conservação do domínio B-box e a árvore filogenética mostrou 
duplicação de seqüências, porém com uma distribuição distinta entre monocotiledôneas e 
dicotiledôneas. A árvore filogenética para a proteína AP2 mostrou que existem duplicações 
gênicas e estas seqüências encontram-se divididas em três grupos homogêneos. A árvore para 
CRC também mostrou que existem duplicações, e distribuídas em três ramos homogêneos. 

Palavras chave: Floração, Análise in silico, Filogenia     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0069  
TÍTULO: PLANTAS COM FINALIDADES MEDICINAIS EM COMUNIDADES DOS 
MUNICÍPIOS DE NATAL E SANTA CRUZ - RN  
ALUNO: VANESSA PEREIRA MOSCA (02961900476)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
  

 

Resumo:  
 

Objetivou-se neste estudo realizar um levantamento das espécies usadas como medicinais em 
algumas comunidades do estado do Rio Grande do Norte, destacando as plantas que já 
tiveram suas propriedades medicinais comprovadas cientificamente, bem como selecionar 
aquelas com necessidade de comprovação. Para a obtenção de informações sobre as plantas 
foram selecionadas três comunidades, sendo uma no município de Santa Cruz e duas em 
Natal. As informações etnomedicinais foram obtidas mediante duas fontes: pesquisa de 
campo (através de entrevistas) e bibliografia especializada. Em cada comunidade, 100 
moradores foram consultados por meio de formulários padronizados. Foram anotados dados 
sobre a planta como: nome popular, indicação, parte vegetal utilizada e modo de preparo, bem 
como dados pessoais da população consultada. Amostras das plantas citadas foram coletadas 
para produção de exsicatas e inseridas no acervo do herbário da UFRN. Com base nos 107 
nomes populares de plantas citadas pelos entrevistados, foram identificadas até momento 58 
espécies pertencentes a 45 famílias botânicas. 

Palavras chave: plantas, medicinais, Rio Grande do Norte     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Código: SB0070  
TÍTULO: EFEITO DA TEMPERATURA E SUBSTRATO NA GERMINAÇÃO DA 
VARIEDADE 862615 DE CANA-DE-AÇUCAR(SACCHARUM SP.).  
ALUNO: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
  

 

Resumo:  
 

A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, tendo grande importância 
na economia nacional atual. Estudos que analisem o tempo de crescimento vegetativo desta 
espécie são de grande utilidade para os produtores do setor sucroalcooleeiro, tendo em vista 
uma menor entressafra e melhor qualidade das plantas obtidas. Neste contexto, o experimento 
teve como objetivo testar o melhor substrato e temperatura para a germinação da variedade 
RB862615 de cana-de-açúcar. Para isto, foram utilizados rebolos de cana de açúcar, os 
mesmos foram colocados em bandejas plásticas, cobertos com 2 tipos de substrato:um com 
papel toalha umedecido, e outro com uma mistura composta de terra de barranco, torta de 
filtro e pó de coco. Todas as bandejas contendo os rebolos, foram colocados à temperatura de 
25ºC sendo que metade dos rebolos tinham sido previamente acondicionados a 7ºC durante 24 
horas. Durante os experimentos, foram calculadas a velocidade e a taxa de germinação e 
medida a altura das plântulas 15 dias após a germinação. Os resultados mostraram o substrato 
contendo terra de barranco, torta de filtro e pó de coco, favorece de forma significativa à 
velocidade e a taxa de germinação dos rebolos que não foram previamente acondicionados a 
7ºC, e esses dados corroboram com os resultados do crescimento estimado pela altura das 
plântulas, onde estas se desenvolveram bem mais que aquelas germinadas em papel toalha 
umedecido.Bolsista PIBIC – CNPq 

Palavras chave: Cana-de-açucar, Germinação, substratos     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0071  
TÍTULO: GERMINAÇÃO IN VIVO DAS VARIEDADES RB 92579 E SP 867515 DE 
CANA-DE-AÇÚCAR  
ALUNO: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
CO-AUTOR: TANAGRA LIMA DE SIQUIRA NEVES FALÇÃO (06697455454)  
  

 

Resumo:  
 

A cana-de-açúcar é uma gramínea de grande porte. Sua importância econômica é devido à sua 
múltipla utilidade, podendo ser usada in natura, sob forma de forragem, para alimentação 
animal, ou como matéria prima para fabricação de rapadura, melado, aguardente, açúcar e 
álcool. No entanto, sua produtividade deixa a desejar quando a variedade a ser cultivada não 
se adapta as condições edafo-climáticas locais. Diante do exposto, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a germinação e o crescimento de duas variedades de cana-de-açúcar. Para isso 
9 rebolos de cada variedade foram distribuídos em 6 bandejas, 3 para cada variedade, 
contendo um substrato composto por torta de filtro e terra de barranco na proporção de 1:1. O 
experimento foi conduzido durante 21 dias em sala de cultura, com temperatura de 25 ± 2ºC e 
fotoperíodo de 12/12h. Ao final de 21 dias as variedades RB 92579 e SP 867515 
apresentaram respectivamente taxas de germinação de 77 e 44%. Com relação à velocidade de 
germinação, a RB 92579 germinou mais rápido com média de 3,95 dias após o inicio do 
experimento enquanto que a SP 867515 teve media de 7,73 dias. Em termos de crescimento 
vegetativo, estimado pelas médias da altura das plântulas germinadas, a RB 92579 novamente 
desenvolveu-se mais rápido que a SP 867515. Diante de tais resultados, pode-se concluir que 
a variedade RB 92579 possui um melhor desempenho em face às condições experimentais 
testadas. 

Palavras chave: Cana-de-açucar, Germinação, variedades     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0074  
TÍTULO: GERMINAÇÃO IN VITRO DE CAUAÇU (COCCOLOBA SP.).  
ALUNO: SILVIA DE ARAUJO ARANHA CUNHA DE LIMA (01012737462)  
ORIENTADOR: CRISTIANE ELIZABETH COSTA DE MACEDO (39198200453)  
CO-AUTOR: DANIEL DE SOUZA CRUZ MORAIS (06529000461)  
CO-AUTOR: BRUNO DA CUNHA DUARTE (04853367403)  
  

 

Resumo:  
 

A Mata Atlântica apresenta uma história de grande devastação uma das alternativas para 
recuperação dessa mata é através do reflorestamento. O estabelecimento de protocolos para 
germinação e posterior obtenção de mudas para criação de bancos de germoplasma in vitro e 
in vivo, são de grande utilidade para este feito. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito 
de meios de cultura, da luminosidade e de formas de escarificação na germinação in vitro de 
sementes de cauaçu. Metade das sementes usadas foram escarificadas com lixa e a outra 
metade não. Os 2 grupos de sementes foram usados em 2 experimentos de escarificações: 
química (ácido sulfúrico: 0; 5; 10 e 15% por 1 minuto) e física (água a: 28; 50 e 75º C por 5 
minutos). Após as escarificações as sementes foram desinfestadas e inoculadas em 3 meios de 
cultura líquidos: água destilada;: água de coco e: MS + 3% sacarose. No primeiro 
experimento todas as sementes foram mantidas no claro enquanto que no segundo, metade das 
sementes foi mantida no claro e a outra metade no escuro. O cauaçu não necessita de meios de 
cultura especiais para sua germinação, sendo apenas a água suficiente para promover tal 
evento, entretanto, o fator luz promove a germinação de tais sementes. A escarificação por 
lixa promoveu a germinação de tais sementes, porém, os tratamentos com ácido sulfúrico não 
maximizaram a germinação destas. A imersão de sementes em água quente tanto a 50 quanto 
à 75º C favoreceu a germinação de sementes de cauaçu. 

Palavras chave: Mata Atlantica, Germinação in vitro, Cauaçu    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0076  
TÍTULO: PARASITAS ISÓPODES LIRONECA REDMMANI (LEACH, 1918) E 
CYMOTHOA SP. (FABRICIUS, 1793) ENCONTRADOS NO PEIXE MARINHO TIBIRO, 
OLIGOPLITES SAURUS (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) DAS ÁGUAS COSTEIRAS DO 
RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: GUSTAVO SOARES DE ARAÚJO (03685639447)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: JOSÉ TICIANO ARRUDA XIMENES DE LIMA (91656702487)  
  
 
Resumo:  

 

Foram registradas as ocorrências de duas espécies de ectoparasitas isópodes (Isopoda: 
Cymothoidae) no peixe marinho tibiro, Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) 
(Osteichthyes: Carangidae). Os peixes foram coletados durante o período de agosto de 2004 a 
julho de 2005 com o auxílio de rede de arrasto na Praia de Ponta Negra e na Praia da Redinha 
/RN. Foram capturados 39 peixes, 21 na Praia de Ponta Negra e 18 na Praia da Redinha. Os 
resultados indicaram a ocorrência dos isópodes Lironeca redmmani e Cymothoa sp. na Praia 
de Ponta Negra e Cymothoa sp. na Praia da Redinha. A espécie L. redmmani foi encontrada 
apenas nas brânquias de seus hospedeiros, enquanto Cymothoa sp. foi encontrada apenas 
sobre a língua. Na Praia de Ponta Negra os tibiros apresentaram uma prevalência de 9,5 % 
com uma intensidade média de 1 parasita por peixe e abundância de 0,09 para o L. redmmani. 
Enquanto, a prevalência foi de 42,85 % com uma intensidade média de 1,33 parasitas por 
peixe e abundância de 0,57 para o Cymothoa sp. Na Praia da Redinha os tibiros infectados por 
Cymothoa sp. apresentaram uma prevalência de 22,2 %, intensidade média de 1,25 parasitas 
por peixe e abundância de 0,28. O. saurus apresenta uma alta prevalência parasitária de 
Cymothoa sp. e uma baixa prevalência parasitária de L. redmmani para a Praia de Ponta 
Negra. A prevalência de Cymothoa sp. não foi elevada e L. redmmani não foi registrada na 
Praia da Redinha.  

Palavras chave: ectoparasitas isópodes, tibiro, Oligoplites saurus, índices parasitários  
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0082  
TÍTULO: A GRÁVIDA: MEDOS E PREOCUPAÇÕES  
ALUNO: ÉRICA DANIELLE SOUSA DE MACEDO (01080510486)  
ORIENTADOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: PRISCILA APARECIDA DANTAS LOURENÇO (00986433470)  
CO-AUTOR: EVA SALDANHA DE MELO (04424181405)  
CO-AUTOR: MARIANA PEREIRA DA SILVA (06070389425)  
 

 

Resumo:  
 

A gravidez é um processo fisiológico modificando o organismo da mulher na sua forma física 
e emocional, gerando medo, dúvidas, angústias e ou curiosidade em saber o que está 
acontecendo no seu corpo. Portanto, a assistência pré-natal deve ser iniciada precocemente 
objetivando promover saúde à grávida e ao concepto. Para o Ministério da Saúde o principal 
objetivo do pré-natal é acolher a gestante desde o início, fornecendo informações valiosas 
nessa fase fisiológica da vida. Este estudo teve como objetivo identificar medos e 
preocupações de gestantes através de uma pesquisa descritiva, entrevistando-se 20 mulheres 
entre 15 e 39 anos de idade na consulta pré-natal em uma maternidade pública de Natal/RN, 
em 2003. Do total 55% viviam em união consensual, 30% solteiras e 15% casadas. A maioria 
(60%) não tinha completado o primeiro grau. Medo da dor e que os filhos apresentassem 
problemas após o nascimento foi referido como preocupações, juntamente aos desconfortos 
como enjôos e desmaios. Para 40% delas a gravidez não muda hábitos de vida, entretanto 
15% permanecem mais tempo em casa abandonando as atividades físicas e os esportes. 
Concluímos que medo da dor e as preocupações mais evidentes das entrevistadas estão 
relacionadas aos filhos e às mudanças fisiológicas da gravidez. Essas grávidas necessitam de 
esclarecimentos pré-natais quanto ao estado gravídico, visto que 15% delas se afastam do 
convívio social e das atividades físicas e esportivas, essenciais no evoluir da gravidez. 

Palavras chave: Gravidez, Medos, Preocupações      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0084  
TÍTULO: ESTUDO DO POLIMORFISMO DO SÍTIO DE RESTRIÇÃO MSPI NO 
INTRON 6 DO GENE DA P53 COMO FATOR DE RISCO PARA O CÂNCER DO COLO 
DO ÚTERO.  
ALUNO: TATIANA MEDEIROS GALVÃO (01193356466)  
ORIENTADOR: ROSELY DE VASCONCELLOS MEISSNER (41434560015)  
CO-AUTOR: THALES ALLYRIO ARAÚJO DE MEDEIROS FERNANDES 
(02751517439)  
 

 

Resumo:  
 

Polimorfismos do TP53 têm sido associados a um maior risco de desenvolvimento de 
determinados tipos de cânceres. O objetivo deste estudo foi verificar se o polimorfismo de 
sítio de restrição para a enzima MspI no intron 6 se constitui em fator de risco para o câncer 
do colo do útero. Foram analisadas 78 pacientes (28 eurodescendentes e 50 afromiscigenadas) 
e 100 voluntárias saudáveis (54 eurodescendentes e 46 afromiscigenadas). O DNA foi 
amplificado por PCR, os amplicons digeridos com MspI e os resultados visualizados após 
eletroforese. Observaram-se diferenças significativas nas freqüências alélicas (p= 0,005) e 
genotípicas (p= 0,017) entre os grupos étnicos das pacientes com câncer, sendo o alelo A1 
(ausência do sítio de restrição) mais freqüente nas eurodescendentes. Entre as duas etnias do 
controle não foram observadas diferenças nas suas freqüências alélicas e genotípicas. 
Comparando-se cada grupo étnico das pacientes com câncer com o respectivo grupo do 
controle, obteve-se diferenças não significativas nas freqüências alélicas ou genotípicas entre 
as eurodescendentes, mas perto do limiar de significância para as diferenças nas freqüências 
alélicas entre as afromiscigenadas (p=0,081). Estes dados sugerem que o alelo A1 não está 
associado a uma maior suscetibilidade ao câncer do colo do útero como nossos dados 
preliminares sugeriram e que as diferenças observadas entre as etnias no grupo com câncer 
sejam conseqüência do tamanho da amostra de pacientes. 

Palavras chave: TP53, polimorfismo do intron 6, câncer do colo do útero  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0087  
TÍTULO: ASPECTOS DA LIMNOLOGIA E ICTIOFAUNA DO AÇUDE CRUZETA DO 
RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: GITANJALI BEZERRIL NOBRE FILHO (05148564407)  
ORIENTADOR: NAITHIRITHI T CHELLAPPA (20016581415)  
CO-AUTOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho foi realizado no período de setembro de 2004 a julho de 2005 no açude 
público de Cruzeta, que está localizado no município de Cruzeta na região do Seridó 
Ocidental, no Estado do Rio Grande do Norte. O rio São José, seu principal afluente, é um 
afluente pela margem direita do rio Seridó que, por sua vez, é afluente pela margem esquerda 
do rio Piranhas-Açú. As coletas foram realizadas para avaliar os aspectos limnológicos, tais 
como, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura de água do açude e, 
também, a diversidade da ictiofauna. A rede de espera foi utilizada para a captura de peixes. 
Os resultados revelaram que o açude Cruzeta apresenta uma característica alcalina em relação 
ao seu pH com a média de 8,9 para todo o período de estudo. A condutividade elétrica de 
água apresentou uma média de 349,83 µs.cm-1. Este aumento da condutividade elétrica pode 
ser explicado pela ausência de chuvas na região. O oxigênio obteve uma média de 5,25 mgL-1 
e a temperatura da água apresentou um valor médio de 28,48ºC. A comunidade da ictiofauna 
do açude está composta por seis espécies de valor comercial: tilápia do Nilo, Oreochromis 
niloticus; pescada branca, Plagioscion squamosissimus; tucunaré comum, Cichla monoculus; 
curimatã comum, Prochilodus brevis; traíra, Hoplias malabaricus e cascudo, Hypostomus 
pursarum. 

Palavras chave: Açude público de Cruzeta, Limnologia, Ictiofauna   
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

Vitamina A é um termo usado para um grupo de retinóides com funções biológicas 
semelhantes. Esta realiza o seu transporte e absorção similarmente às gorduras. Além do papel 
no metabolismo do retinol, os lipídios na infância atuam como principal determinante do 
desenvolvimento visual e neurológico. Uma ingestão inadequada de vitamina A ou alguma 
disfunção corpórea que interfira em seu metabolismo pode acarretar a carência desta, sendo 
um grave problema de saúde pública. Infantes em amamentação exclusiva encontram no leite 
materno a fonte de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Para lactentes de 0-6 
meses a recomendação diária de retinol é de 400µg e de gorduras 31g. O trabalho visou dosar 
os níveis de retinol e gordura no leite de transição( 7 e 21º dia pós- parto) de nutrizes 
atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, verificando se é suprida as necessidades 
nutricionais dos bebês. As amostras (n=59) foram coletadas através da expressão manual da 
mama após uma hora da última mamada. A extração do retinol foi baseada no método de 
Giuliano et al (1994) e sua concentração foi determinada por HPLC. O conteúdo lipídico foi 
determinado pelo método de LUCAS et al (1978). Os níveis de retinol foram 68,9±33,5 µg/dL 
e os de gordura foram 3,3g/dL. Considerando uma ingestão do leite de 700 mL/dia, o 
consumo de retinol atinge níveis de 482,3 µg/dia, sendo considerado adequado, enquanto que 
o consumo de gordura (23,1g/dia) não supre os requerimentos diários do lactente. 

Palavras chave: Leite Materno, Retinol, Gorduras Totais     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) é uma enzima importante no metabolismo 
eritrocitário, envolvida no mecanismo antioxidante da célula. A deficiência de G-6-PD é a 
anormalidade enzimática hereditária mais freqüente e as manifestações clínicas mais comuns 
são hemólise induzida por fármacos e icterícia neonatal. Esta última se desenvolve 
tipicamente em recém-nascidos com um a quatro dias de vida, sendo normalmente controlada 
por fototerapia ou severa o suficiente para levar a óbito ou dano neurológico permanente. O 
objetivo desse estudo foi determinar a prevalência da deficiência de G-6-PD em recém-
nascidos. No período de agosto de 2004 a junho de 2005 foram analisadas 248 amostras de 
sangue de cordão umbilical e 20 amostras de sangue venoso de neonatos com icterícia a 
esclarecer, oriundas da Maternidade Escola Januário Cicco, Clínica Materna, Hospital Central 
Coronel Pedro Germano e Hospital de Guarnição de Natal. A determinação da atividade 
enzimática em ambos os grupos foi realizada pelo teste de redução da metahemoglobina. 
Foram identificados 06 recém-nascidos deficientes de G-6-PD dentre as amostras de sangue 
de cordão levando a uma prevalência de 2,42% e 01 neonato deficiente dentre aqueles com 
icterícia a esclarecer representando uma prevalência de 5%. Os resultados obtidos 
demonstram a importância da identificação precoce de indivíduos deficientes para prevenção 
de crises hemolíticas por uso de fármacos e esclarecimento de casos de icterícia neonatal. 

Palavras chave: glicose-6-fosfato desidrogenase, icterícia neonatal, teste de Brewer 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

As doenças infecciosas tem um efeito devastador na carcinicultura sob o ponto de vista 
econômico e social, sendo importante o diagnóstico precoce das infecções. Entre os vírus 
presentes nos camarões de cultivo do Brasil, o Vírus da Infecção Hipodermal e Necrose 
Hematopoiética (IHHNV) causa preocupação ao desenvolvimento da carcinicultura. O 
objetivo deste trabalho foi comparar o método histopatológico e a Reação da Polimerase em 
Cadeia (PCR) no diagnóstico do IHHNV. Uma amostra de trinta espécimes de camarão, 
sendo dez camarões/viveiro, de uma fazenda localizada no município de Canguaretama-RN, 
foi submetida às análises histopatológica e PCR. DNA foi extraído de hemolinfa e pleópodos, 
e os outros tecidos foram fixados em solução de Davidson e submetidos ao processamento 
histopatológico. DNA do IHHNV foi amplificado utilizando-se oligonucleotídeos específicos 
e o produto foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamida e coloração pela prata. 
Pelo método histopatológico, foram considerados positivos os espécimes apresentando 
Corpos de Inclusão de Cowdry tipo A, característicos da infecção pelo IHHNV. Do três 
viveiros, apenas dois apresentaram espécimes positivos. A taxa de positividade pela PCR foi 
de 20% (6/30) e 10% (3/30) pelo método histopatológico. Portanto, a PCR apresentou maior 
sensibilidade que o método histopatológico, bem como maior especificidade, uma vez que 
pode haver semelhanças das características histopatológicas de distintas infecções virais. 

Palavras chave: Histopatologia, Reação da Polimerase em Cadeia (PCR), Diagnóstico de 
Infecções           
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

Algumas doenças virais que afetam camarões em cativeiro representam um importante 
problema para a carcinicultura, podendo acarretar grandes perdas econômicas. Entre os vírus 
causadores dessas enfermidades destacam-se os da Síndrome de Taura (TSV) e da 
Mionecrose Infecciosa (IMNV) que possuem genoma de RNA. Dessa forma, para a 
realização do diagnóstico molecular dessas doenças, torna-se necessária à obtenção de RNA 
em condições adequadas para amplificação por meio da reação da polimerase em cadeia com 
trascriptase reversa (RT-PCR). Este trabalho teve por objetivo, padronizar um método de 
extração que permita a obtenção de RNA de células de camarões, bem como de vírus que 
infectam esses animais, possibilitando assim, a detecção de seqüências genômicas desses 
patógenos. Foram utilizadas 30 amostras de hemolinfa para a extração de RNA pelo método 
Trizol/Clorofórmio, seguida da quantificação por espectrofotometria. Desse total, 10 amostras 
foram submetidas à transcrição reversa para obtenção do c-DNA, seguida da amplificação por 
RT-PCR de um segmento do gene da β- actina de camarão onde todas se mostraram positivas. 
Os resultados obtidos mostram que o método de extração foi eficiente para a obtenção de 
RNA em condições de ser amplificado e, portanto, adequado para a detecção de vírus com 
esse tipo de genoma. 

Palavras chave: Virus, Reação em cadeia de Polimerase (PCR), RNA   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

No Brasil não há estudos consistentes que utilizam protocolos sistematizados capazes de 
predizer as alterações no equilíbrio corporal na população senil. O presente trabalho tem 
como objetivo identificar os instrumentos mais utilizados para avaliar o equilíbrio corporal 
estático e dinâmico capazes de predizer quedas em idosos. O estudo foi do tipo revisão 
sistemática qualitativa da literatura, onde os trabalhos consultados foram localizados através 
de pesquisa eletrônica nas bases de dados LILACS e MEDLINE e a partir das referências 
bibliográficas citadas em artigos científicos. Uma vez selecionados os instrumentos, realizou-
se a investigação do histórico, se havia adaptação transcutural e observação de validade e 
confiabilidade. Os resultados evidenciam 5 instrumentos: Escala de Equilíbrio de Berg, Teste 
do Alcance Funcional (FRT), Avaliação da Marcha e Equilíbrio Orientada pelo Desempenho 
(POMA), teste “Timed-Up and Go” (TUG) e Teste de Performance Física (PPT), todos com 
boa validade e confiabilidade, entretanto somente dois foram traduzidos para o português 
(Escala de Equilíbrio de Berg e o POMA). Em função dos estudos conclui-se que existe 
escassez de protocolos traduzidos para o português, tornando-se necessário a utilização e 
adaptação transcutural para os instrumentos de validação internacional e estudo de validade e 
confiabilidade para os instrumentos já traduzidos para o português. Esses instrumentos podem 
contribuir para a intervenção na prática clínica e pesquisa. 

Palavras chave: Instrumentos de avaliação, Geriatria, Equilíbrio corporal  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Na tentativa de retorno ao parto natural, a presença do companheiro nesse processo tornou-se 
certamente ponto de grande importância na estabilidade emocional da parturiente e ajuda 
mútua para o casal que vivencia expectativas quanto à chegada do bebê. A espera para ambos 
é voltada para esse momento com muita emoção e ansiedade. Buscando compreender esses 
significados, este estudo teve como objetivo conhecer a opinião de puérperas quanto à 
presença do companheiro nesse momento existencial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
entrevistando-se onze puérperas internadas em sistema de alojamento conjunto de uma 
maternidade pública Amigo da Criança, localizada em Natal/RN, que atende pelo Sistema 
Único de Saúde e tem como premissa à presença do companheiro no Centro Obstétrico. Ter 
seu companheiro nesse processo foi para essas puérperas, segundo a filosofia de uma 
Maternidade Segura, o favorecer na redução da dor e da ansiedade durante o trabalho de parto 
e nascimento, mais conforto durante as contrações pela formação de laços afetivos ao 
trinômio mãe/bebê/companheiro, contribuindo para a humanização do nascimento, tornando-
se um ponto de apoio importante por não se sentirem abandonadas. Na tentativa de conhecer o 
significado dessas puérperas e a vivência do pai enquanto acompanhante no Centro 
Obstétrico, nos remete concluir que essa presença é imprescindível por estar diretamente 
ligada ao sentimento de segurança, apoio e tranqüilidade na humanização do processo 
parturitivo. 

Palavras chave: Acompanhante, Puérperas, Trabalho de parto    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: As folhas de Psidium guajava (goiabeira) são usadas extensamente na 
medicina tradicional para o tratamento de diarréia e doenças infecciosas. Experimentos 
farmacológicos e toxicológicos confirmam a sua eficácia terapêutica, segura e indicada aos 
compostos fenólicos como possíveis responsáveis por esta atividade. OBJETIVO: O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a influência de parâmetros extrativos sobre o teor de taninos totais 
de soluções das folhas de P. guajava, através de desenhos fatoriais. METODOLOGIA: Um 
desenho fatorial do tipo 3^2 foi delineado para avaliar o efeito de diferentes proporções de 
droga (2,5%; 5,0% e 7,5%; p/v) e de concentração alcoólica (0,0%; 50% e 100% v/v) sobre o 
teor de taninos totais. As soluções foram obtidas por decocção sob refluxo durante 15min, e o 
teor de taninos foi estabelecido por espectrofotometria em 271nm após precipitação com 
caseína. Um modelo quadrático foi ajustado aos dados experimentais. A equação validada foi 
utilizada para gerar uma superfície de resposta. RESULTADOS: Os resultados revelaram que 
apenas a variação na concentração de etanol exerceu influência significativa sobre o teor de 
taninos. CONCLUSÃO: As condições ótimas para preparação de extrativos de P. guajava 
com melhor rendimento em taninos totais foram selecionadas a partir da superfície de resposta 
e corresponde aquela preparada com etanol 50% (v/v). 

Palavras chave: Soluções Extrativas, Psidium guajava, Taninos Totais   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: As folhas de P. guayava (goiabeira) são amplamente utilizadas na medicina 
tradicional no tratamento de diarréia e infecções. Sua eficácia foi comprovada por diversos 
ensaios farmacológicos e toxicológicos. Tais propriedades tem sido atribuídas a fração 
polifenólica presente em suas folhas. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é avaliar 
a influência do tamanho de partícula sobre o teor de taninos totais (TT) em soluções 
hidroalcoólicas das folhas da goiabeira. METODOLOGIA: As folhas secas (estufa de ar 
circulante 40°C por 7 dias), foram trituradas (processador de facas) e separadas em quatro 
classes: x'>0,71mm; 0,71>x'>0,50mm; 0,50>x'>0,30mm, e x'< 0,30mm. As soluções 
extrativas foram preparadas por decocção sob refluxo por 15 minutos, empregando etanol 
50%(v/v) como solvente e 5%(m/m) da droga. Após filtração, o teor de taninos totais foi 
determinado por espectrofotometria em 271nm após precipitação com caseína. 
RESULTADOS: O comportamento observado para o TT foi inversamente proporcional ao 
tamanho de partícula. Os resultados encontrados foram: 4,77±0,04; 2,55±0,17; 5,88±0,28 e 
6,62±0,11 g%. CONCLUSÕES: O aumento da superfície de contato nas frações com menor 
tamanho de partícula é o principal responsável pelo incremento no teor de taninos. Entretanto, 
maior capacidade extrativa parece ter sido alcançada com a fração 0,50>x'>0,30mm, uma vez 
que não houve diferença tecnologicamente importante para o TT na fração mas fina. 

Palavras chave: Psidium guajava, Granulometria, Taninos Totais    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Fucana é um termo usado para definir uma família de polissacarídeo sulfatado, contendo 
resíduos de fucose e com múltiplas atividades biológicas. Dado na literatura relata que 
fucoidan, um tipo de fucana, inibe migração celular, mas não a sepsis induzida por punção 
cecal. Portanto foi pesquisado o efeito da fucana extraída da alga Spatoglossum schröederi 
sobre a sepsis induzida por punção cecal. Para isso camundongos Swiss foram tratados 
previamente com 100 uL de fucana via intravenosa (i.v.) nas doses de 100, 500 e 1000 ug. Foi 
observado que a fucana administrada pela via i.v. não foi capaz de proteger os animais da 
sepsis letal. Por outro lado, recentes achados têm mostrado que fucana pode se ligar ao 
receptor do LPS e atenuar a sua ação. A partir dessa hipótese foi avaliado o efeito da fucana 
na expressão das citocinas pró-inflamatórias TNF, IL-1 e IL-12 e das quimiocinas MCP-
1/CCL2, MIP-1a/CCL3, MIP-1b/CCL4, RANTES/CCL5, KC/CXCL1 e MIP-2/CXCL2 em 
macrófagos ativados com LPS. Os dados mostram que essa fucana é capaz de regular 
negativamente a expressão das citocinas TNF, IL-1 e IL-12 e das quimiocinas MCP-1/CCL2, 
MIP-1a/CCL3, RANTES/CCL5 e MIP-2/CXCL2 em macrófagos estimulados com LPS. Os 
dados sugerem que a fucana extraída de S. schroederi foi capaz de atenuar a expressão de 
citocinas e quimiocinas em macrófagos estimulados com LPS, entretanto não foi capaz de 
proteger os animais de sepsis letal quando administrada intravenosamente.Financiado por 
CNPq e PPPg 

Palavras chave: Fucana, Inflamação, Sepsis      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

As infecções bacterianas e virais na área da carcinicultura representam o maior problema 
enfrentado pelos carcinicultores. Devido a carcinicultura ser a área de agronegócios mais 
rentável do Rio Grande do Norte (RN) é importante a utilização de procedimentos de 
diagnóstico das infecções, permitindo que o produtor tome as medidas cabíveis para salvar a 
população de camarão. No presente trabalho a doença infecciosa abordada é causada pelo 
vírus da Infecção Hipodermal e Necrose Hematopoiética (IHHNV) responsável por causar 
perdas catastróficas em cultivos de Litopenaeus vannamei. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi determinar a prevalência do IHHNV em amostras de L. vannamei, de duas 
fazendas de camarão do RN através da Reação da Polimerase em Cadeia (PCR). Para a 
execução deste trabalho foram realizadas duas coletas na fazenda F1, localizada em 
Canguaretama, sendo uma na estação chuvosa e outra na seca, e uma coleta na fazenda F2, 
localizada em São Gonçalo do Amarante, na estação chuvosa. A prevalência do IHHNV na 
estação chuvosa foi de 35% (7/20) e 41,6% (25/60), nas fazendas F1 e F2, respectivamante. 
Na estação seca, a prevalência foi de 40% (8/20), na fazenda F1. Foi observada uma 
correlação de apenas 10% (2/20) entre a presença de sinais de infecção e de IHHNV nos 
camarões. Maiores estudos são necessários para verificar a prevalência do vírus em fazendas 
localizadas em regiões de diferentes salinidades e densidades de camarão/m2. 

Palavras chave: Prevalência, IHHNV, Reação da Polimerase em Cadeia   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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 Resumo:  
 

Os humanos são onívoros, pois podem ingerir uma diversidade de alimentos. Essa 
particularidade coloca-nos diante do dilema de provar alimentos novos para aumentar a dieta 
ou evitá-los para nos proteger de possíveis toxinas. Em alguns indivíduos observa-se a 
neofobia alimentar, que consiste na evitação ou na relutância na ingestão de alimentos novos. 
Há controvérsias em relação à diferença entre os sexos na resposta neofóbica. O presente 
trabalho investigou se homens e mulheres apresentam maior grau de neofobia alimentar. Duas 
pastas de alimento eram apresentadas aos participantes, sinalizadas com o nome. O voluntário 
deveria escolher e provar apenas uma delas. Após o experimento, o indivíduo respondia a um 
questionário para que fossem obtidos os dados sócio-demográficos e a familiaridade ou não 
com os alimentos oferecidos. Posteriormente, era aplicada a Escala de Neofobia Alimentar 
(Pliner, 1999), composta por dez afirmativas a serem respondidas segundo uma escala de 
intensidade de 1 a 7. Participaram desta pesquisa 157 mulheres e 109 homens, totalizando 266 
indivíduos, entre 15 e 57 anos, de diferentes escolaridades. Os resultados indicaram que as 
mulheres são mais neofóbicas que os homens, o que corrobora os dados anteriores sobre o 
comportamento alimentar, podendo estar relacionado ao papel feminino na seleção e preparo 
dos alimentos no âmbito familiar e ao comportamento de risco masculino. 

Palavras chave: neofobia alimentar, comportamento alimentar, diferenças entre gêneros 
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é a infecção mais freqüente na 
Europa e segunda nos hospitais americanos, respondendo por 30% a 60% das mortes. No 
Brasil, a Anvisa entre outros autores, recomendam diretrizes para evitar essa infecção. 
Acreditamos ser possível adotar medidas de prevenção da PAVM quando conhecemos os 
riscos. Objetivamos identificar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca das 
diretrizes para prevenir a PAVM; analisar os procedimentos realizados ao paciente em VM, 
baseados nessas diretrizes; associar os cuidados prestados ao risco para a ocorrência da 
PAVM. Estudo exploratório descritivo com dados prospectivos coletados pela observação 
indireta sistematizada, nos setores de Urgência e Terapia Intensiva em hospital de Natal, de 
dezembro/2004 a janeiro/2005. Os resultados apontam que 80% dos profissionais disseram 
conhecer as diretrizes. Quanto aos cuidados: em 71,43% dos ventiladores mecânicos não foi 
feita limpeza e desinfecção; 64,71% dos profissionais não lavaram as mãos antes desse 
cuidado; 100% não utilizaram EPI; ao aspirar as secreções, em 79,55% as mãos não foram 
lavadas depois; 80,11% das dietas por sonda não foram interrompidas; em 49,84% as mãos 
não foram lavadas após esse cuidado. Dos 17 pacientes estudados, 76,47% tiveram PAVM. 
Concluímos que apesar da grande maioria dos profissionais conhecerem as diretrizes 
recomendadas, não as seguem durante os cuidados, sinalizando risco para que esses pacientes 
desenvolvam PAVM. 

Palavras chave: Ventilação Mecânica, Pneumonia Nosocomial, Equipe de Enfermagem 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Um dos problemas mais comuns na população geriátrica são as fraturas de quadril. A 
gravidade clínica dessa fratura, bem como, seus custos sanitários, justificam a necessidade 
urgente do desenvolvimento de medidas preventivas, sobretudo, na população senil. 
Protetores de quadril são dispositivos muito eficientes, que oferecem distribuição e/ou 
absorção de energia, desse modo, reduzindo as chances de fratura de quadril quando um 
indivíduo cai. Desse modo, o presente trabalho objetiva apresentar o potencial de aplicação do 
MAYA, software de computação gráfica como instrumento para o desenvolvimento de um 
protetror de quadril, através da criação de um protótipo virtual do mesmo. Para tanto foi 
empregada como metodologia a realização de uma vasta revisão bibliográfica em periódicos e 
o desenvolvimento de um modelo virtual humano, o qual consta da criação da estrutura óssea 
e muscular, além da movimentação das mesmas. Sendo assim, como resultados obteve-se que 
o desenvolvimento virtual de protetores de quadril é muito vantajoso, uma vez que há a 
possibilidade de redução do número de protótipos físicos e conseqüente redução de custos, o 
que minimiza a necessidade de ensaios mecânicos destrutivos e até mesmo, em alguns casos, 
não destrutivos e de desing, diminuição o tempo de desenvolvimento do produto. Portanto, o 
modelo virtual humano desenvolvido através do software MAYA facilita a produção física 
desse dispositivo, reduzindo os custos de produção. 

Palavras chave: idosos, modelo virtual, fratura de quadril     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Esse estudo se propôs a avaliar um método auxiliar de diagnóstico (DIAGNOdent®) na 
predição de cárie de dentina em dentes decíduos, através de validação histológica e de 
microdureza. A amostra da pesquisa foi de 15 crianças que apresentaram 29 cavidades de 
cárie, tratadas e analisadas desde a realização da restauração até após a exodontia da cada 
elemento dentário. Os espécimes foram analisados nos diferentes momentos através do 
DIAGNOdent® e posteriormente receberam preparo metalográfico para realização de testes 
de microdureza e microscopia óptica que serviram como forma de validação para as 
mensurações obtidos pelo DIAGNOdent®. Houve diferença significativa para fluorescência a 
laser entre os valores encontrados antes da abertura das cavidades e após a remoção do tecido 
cariado e depois da reabertura das cavidades. Concluiu-se que o método auxiliar de 
diagnóstico (DIAGNOdent®) é um método acurado na predição de cárie de dentina em dentes 
decíduos. Os valores obtidos por ele só apresentam diferença significativa entre a mensuração 
realizada antes da remoção do tecido cariado e as demais, não havendo correlação entre elas. 
O método indicou um ponto de corte de 19, indicando quando parar de remover dentina. O 
método comprovou que o padrão usual de remoção de dentina garante a remoção do tecido 
cariado. 

Palavras chave: Fluorescencia a laser, Histologico, Carie de dentina   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0139  
TÍTULO: “ESTUDO DA DINÂMICA DE COLONIZAÇÃO-INFECÇÃO NA 
CANDIDÍASE VULVOVAGINAL RECORRENTE”  
ALUNO: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
CO-AUTOR: DANIELLE DE ALMEIDA PIMENTA (01211597440)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: A candidíase vulvovaginal (CVV) é inflamação da mucosa genital, que 
compromete principalmente vulva e vagina, causada por Candida spp., as quais podem ser 
saprófitas dessas mucosas. Estima-se que cerca de 75% das mulheres adultas apresentam pelo 
menos um episódio de CVV fúngica em sua vida. Objetivos: Avaliar fatores de risco para a 
infecção e analisar a distribuição de espécies de leveduras isoladas de vagina e ânus das 
pacientes. Materiais e métodos: De fevereiro de 2003 a junho de 2005, foram recrutadas 106 
pacientes com sintomas sugestivos de CVV, as quais foram submetidas a seis coletas 
seqüenciais. Foi aplicado um questionário e realizada coleta com swab, da vagina e ânus. As 
amostras foram semeadas em placas contendo CHROMagar® Candida e incubadas a 30ºC 
por, 48 horas. A identificação foi realizada através da utilização de provas morfológicas e 
bioquímicas. Resultados e Conclusões: Na primeira coleta, observou-se crescimento de 74 
leveduras da vagina de 69 pacientes, das quais foram identificadas 60 C. albicans, 01 C. 
dubliniensis e 13 espécies não albicans e não dubliniensis. Na coleta inicial do ânus verificou-
se crescimento de 57 leveduras de 52 mulheres, sendo 37 C. albicans e 20 leveduras não 
albicans. O estudo se repetiu em mais cinco coletas, observando-se elevada prevalência da 
espécie C. albicans na vagina e no ânus das pacientes. Os principais fatores de risco 
observados foram vida sexual ativa, roupas íntimas inadequadas e apresentarem alergias. 

Palavras chave: Vulvovaginites, Candida spp, Candidíase vaginal   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0143  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DIETA E DO ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)  
ALUNO: DIANA QUITÉRIA CABRAL FERREIRA (04774155470)  
ORIENTADOR: LUCIA DE FATIMA CAMPOS P SCHWARZSCHILD (17547644449)  
CO-AUTOR: DÉBORA AZEVEDO DO NASCIMENTO (96926112487)  
 

 

Resumo:  
 

A dieta e o estilo de vida são fatores determinantes no surgimento de Doenças Crônicas. O 
estudo tem por objetivo analisar a dieta de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) quanto à energia, macronutrientes, fibras, vitaminas e minerais. A amostra 
foi obtida por sorteio pré-estratificado dos alunos dos Centros de Biociências e Ciências da 
Saúde (erro amostral 5%; intervalo de confiança 95%). Foram avaliados 41 estudantes, ambos 
os gêneros, idade entre 19 e 34 anos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN. Foi aplicado um recordatório alimentar 24h que foi analisado pelo 
programa Virtual-Nutri. A antropometria foi feita pelo Índice de Massa Corporal (IMC). A 
adequação de energia baseou-se na FAO (1989) e dos micronutientes na Estimated Average 
Requirement - EAR ou Adequate Intak – AI. Foi observado que 61,0% da amostra era do 
gênero feminino e 39,0% do masculino (idade respectivamente, 21,7 + 2,2 e 23,1 + 3,3 anos). 
O sobrepeso foi identificado em 10,7% das mulheres e 21,1 % dos homens. A maioria possui 
histórico familiar de doenças crônicas. A adequação média da energia no grupo feminino foi 
de 91,2 + 26,6 % e, no masculino, 91,3 + 28,9 %. Os macronutrientes mostraram-se 
adequados, exceto a fibra. A maioria dos indivíduos não atingiu a EAR para vitamina C, E, 
folato, Mg e Zn, e a AI para o Ca. A prática de atividade física não foi satisfatória. Assim, os 
resultados revelam dados preocupantes numa população de adultos jovens. 

Palavras chave: Dieta, Atividade física, IMC      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0146  
TÍTULO: ICTIOFAUNA CAPTURADA COM REDE DE ARRASTO NAS ÁGUAS 
COSTEIRAS DE PONTA NEGRA, RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: MONICA ROCHA DE OLIVEIRA (05911204452)  
ORIENTADOR: SATHYABAMA CHELLAPPA (15644812472)  
CO-AUTOR: ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (03552707492)  
 

 

Resumo:  
 

Os peixes das águas costeiras de Ponta Negra contribuem na produção pesqueira do Rio 
Grande do Norte, que possui um litoral de 410 Km de extensão onde estão localizados 25 
municípios e 83 comunidades pesqueiras, havendo uma grande diversidade de peixes. 
Realizou-se este trabalho com objetivos de investigar a diversidade da ictiofauna de valor 
comercial das águas costeiras de Ponta Negra. As coletas foram realizadas durante o período 
de agosto de 2004 a julho de 2005, e os peixes foram capturados com o auxilio de rede de 
arrasto de pescadores. A análise do material biológico foi realizada no Laboratório de 
Ictiologia do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Foram realizadas identificação taxonômica, pesagens, medidas e separação 
do sexo de cada peixe. Foram coletados 678 peixes, constituindo 15 famílias, com 28 
espécies. Dentre as espécies coletadas, sete se destacaram por apresentar maior número de 
exemplares, tais como coró, Pomadasys corvinaeformis, sardinha bandeira, Opisthonema 
oglinum, sardinha, Pellona harroweri, judeu, Menticirrhus americanus, palombeta, 
Chloroscombrus chrysurus, barbudo, Polydactylus virginicus e tainha, Mugil curema. Estas 
espécies de peixes são de valor comercial e de interesse para os pescadores e a comunidade 
local. 

Palavras chave: Peixes marinhos, Diversidade da ictiofauna, Ponta Negra  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0147  
TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DAS QUESTÕES LIGADAS AO PARTO CESÁREO NO 
MUNICÍPIO DE NATAL/RN NO ANO 2000: RESULTADOS PROVENIENTES DO 
ESTUDO MULTICÊNTRICO SOBRE SAÚDE REPRODUTIVA NO BRASIL.  
ALUNO: GLENDA FERNANDA ALVES COELHO LINS (05746700410)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: MARIA CÉLIA DE CARVALHO FORMIGA (03931250415)  
CO-AUTOR: PAULO CESAR FORMIGA RAMOS (00320382400)  
 

 

Resumo:  
 

O estudo multicêntrico sobre saúde reprodutiva no Brasil, realizado de 1998 a 2000, inclui os 
estados do RN, MG, SP e RS e teve como objetivo principal gerar conhecimento que 
permitisse determinar os fatores condicionantes da alta incidência de parto cesáreo e da sua 
interrelação com a esterilização. Os dados foram obtidos através de um estudo longitudinal 
realizado em três momentos: no início da gravidez (até 22ª semana de gestação); no final da 
gravidez (entre 30 e 40 dias antes da data provável do parto) e após o nascimento do bebê 
(entre 15 a 45 dias após o parto). Os critérios de elegibilidade para os sujeitos foram ter entre 
18 e 40 anos, residir e ter o filho em Natal. Foram realizadas 433 entrevistas no primeiro 
momento, 380 no segundo e 269 no terceiro, sendo as diferenças justificadas por entrevistas 
perdidas, por razões como perda do bebê e mudança de endereço da entrevistada. Das 119 
entrevistadas que foram submetidas à cesárea 44,5% marcaram previamente e 60%, dias antes 
do parto. Os motivos alegados para o procedimento em relação aos problemas na gravidez 
foram falta de dilatação, pélvis estreita e outros, diagnosticados através de ultra-som (28%), 
exames laboratoriais (1,9%) e por outras decisões (15%). A maioria das pacientes era oriunda 
do serviço público (SUS) e primíparas. As informações foram analisadas segundo o setor, 
público ou privado, e os resultados mostraram os grandes diferenciais existentes entre essas 
categorias no Estado. 

Palavras chave: Cesárea, Saúde Reprodutiva, Esterilização    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0148  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES E SULFATASES EM 
HEPATOPÂNCREAS DO CAMARÃO LITOPENAEUS SCHMITTI  
ALUNO: JOSÉ MÁRIO DE LIRA ALVES (05483783476)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: ANNY CAROLINA COSTA BÉLTRAN (05464842470)  
CO-AUTOR: SIMONY DE ARAÚJO LOPES (01188458450)  
 

 

Resumo:  
 

As glicosidases são enzimas indispensáveis à catálise de glicosídeos e glicoconjugados O- e 
N- ligados, sendo ferramentas importantes em pesquisas da estrutura química de carboidratos. 
As sulfatases atuam na hidrólise de ésteres de sulfato de diversos compostos sulfatados. 
Identificamos neste trabalho glicosidases e sulfatases presentes em hepatopâncreas do 
camarão Litopenaeus schmitti. O hepatopâncreas do camarão foi removido e homogeneizado 
em tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0 para a obtenção do extrato bruto. Em seguida este 
extrato protéico foi fracionado com sulfato de amônio nas concentrações de 0-30 % (FI), 30-
50 % (FII) e 50-80 % (FIII). Para a identificação das enzimas presentes nestas frações foram 
utilizados substratos sintéticos p-nitrofenil- derivados de açúcar e sulfato. Os resultados 
mostraram alta atividade específica da b-D-galactosaminidase na fração FIII, em torno de 
0,04 unidades/mg de proteína/ml/hora, bem acima do observado nas frações FI e FII, que 
ficaram abaixo de 1,5. Vale também destacar as atividades a-L-fucopiranosidase e a-D-
glucosaminidase na fração FIII, cujas atividades foram de aproximadamente 3,6 e 2,2, 
respectivamente, notando-se bem superior às observadas nas frações FI e FII, onde as 
atividades ficaram abaixo de 0,8, para ambas. As demais atividades detectadas que menos se 
sobressaíram em FIII foram a da b-D-xilosidase e a atividade sulfatásica, sendo esta última 
uma menor atividade observada nas frações FI e FII. 

Palavras chave: invertebrados, glicosidases, sulfatases     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0149  
TÍTULO: PADRÕES EM SINAIS ELÉTRICOS SOBRE PONTOS DE ACUPUNTURA  
ALUNO: ROBERTA DANTAS JALES (01079801421)  
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
 

 

Resumo:  
 

A acupuntura representa hoje um grande desafio para a pesquisa básica em biofísica. Diversos 
estudos experimentais comprovaram que os pontos de acupuntura têm resistência elétrica 
significativamente inferior a de pontos adjacentes na pele. A fisiologia clássica não apresenta 
uma explicação satisfatória para tal fenômeno. Apesar do conjunto de pontos de acupuntura (e 
os respectivos meridianos) terem sido extensivamente mapeados via resistência elétrica há 
mais de 50 anos, ainda não há um estudo aprofundado acerca das flutuações do sinal 
bioelétrico destes pontos. O objetivo do trabalho consiste em analisar as flutuações elétricas 
dos pontos de acupuntura usando a técnica do DFA e determinar o índice de Hurst deste sinal. 
Para realizarmos o experimento montamos um sistema de aquisição de sinais biolétricos que 
consiste em: eletrodos ligados a um circuito de amplificação e uma placa de aquisição de 
dados conectada ao computador. É realizado um conjunto de medidas com vários pacientes, 
as medidas dos sinais fora dos pontos de acupuntura são comparadas com sinais nos pontos de 
acupuntura. Os primeiros resultados apontam uma diferença no índice de Hurst de até 15% 
entre os dois grupos de medidas. 
Palavras chave: sinais biolétricos, pontos de acupuntura, padrões em sinais. 
Modalidade da bolsa: PIBIC 

Palavras chave: Biobiofísica de sistemas, Meridianos de acupuntura, Medidas de sinais 
elétricos           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0162  
TÍTULO: EFEITO DA GRANULOMETRIA E NÍVEL DE PROTEÍNA DE RAÇÕES 
COMERCIAIS UTILIZADAS NA ENGORDA DE TILÁPIA NILÓTICA, OREOCHROMIS 
NILOTICUS.  
ALUNO: PRISCILA KELLY DA SILVA BEZERRA (00766108457)  
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (02032604817)  
CO-AUTOR: ARILSON CARLOS BARBOSA DE LIMA (07912205756)  
 

 

Resumo:  
 

Na piscicultura brasileira a espécie de maior destaque é a tilápia nilótica, Oreochromis 
niloticus. Dependendo do sistema de produção utilizado na engorda deste peixe, o 
arraçoamento pode atingir até cerca de 80% do custo operacional efetivo. As rações 
comerciais disponíveis no comércio de Natal possuem diferentes granulometrias (G) e nível 
de proteína bruta (PB); portanto, fazem-se necessários estudos constantes de ajuste da 
eficiência do manejo alimentar. Nesse contexto, o objetivo deste experimento foi analisar o 
efeito de três rações comerciais no ganho de peso de alevinos de tilápia nilótica. As três 
rações constituíram três tratamentos: TA=32%PB e G=1,7mm; TB=36%PB e G=2mm; 
TC=40%PB e G=(2mm), cada um com quatro repetições. Os alevinos foram estocados com 
peso de 2g em 12 tanques de 200 litros, sendo avaliados num período de três meses na 
Estação de Piscicultura da Escola Agrícola de Jundiaí. Os peixes foram pesados na estocagem 
e ao final de cada um dos três meses, sendo as taxas de crescimento avaliadas por ANOVA. 
Os resultados possibilitaram concluir que o tratamento B foi o mais efetivo no desempenho 
dos peixes (P<0,05), indicando a necessidade de uma revisão mais criteriosa das rações 
comerciais destinadas à engorda de tilápia nilótica, algumas com teores de proteína bruta 
acima de 40%. No entanto, uma avaliação definitiva da qualidade das rações disponíveis 
exige estudos adicionais de qualidade da carne do peixe e do potencial poluente do efluente. 

Palavras chave: Ração, Granulometria, Proteína      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0165  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE HEMOGLOBINAS ANORMAIS EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES  
ALUNO: RUZE CLAUDIA FREITAS LIMA (03508417484)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ELAYNE FLAVIA PEREIRA CASTRO (00958610410)  
 

 

 Resumo:  
 

As hemoglobinas anormais são caracterizadas pela substituição de um aminoácido por outro 
em uma das cadeias polipeptídicas da hemoglobina sendo as hemoglobinas S e C as variantes 
mais comuns. Os homozigotos para a hemoglobina S apresentam uma anemia hemolítica 
crônica – anemia falciforme, enquanto os heterozigotos (Hb AS) são geralmente 
assintomáticos. O presente estudo teve como objetivo principal realizar um levantamento da 
prevalência de hemoglobinas anormais em crianças e adolescentes. No período de outubro de 
2004 a maio de 2005 foram examinadas 320 amostras de sangue de crianças e adolescentes de 
ambos os sexos e faixa etária compreendida entre 1 mês e 18 anos, atendidos no Laboratório 
de Análises Clínicas do Hospital Universitário Onofre Lopes e Laboratório Integrado de 
Análises Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no Hospital Infantil 
Varela Santiago. As amostras de sangue foram submetidas à eletroforese em acetato de 
celulose pH 8,5 e para confirmação da Hb S foi realizado o teste de solubilidade. A 
hemoglobina S (Hb AS) foi a única hemoglobina anormal encontrada, representando uma 
prevalência de 2,5% do total de amostras analisadas. Os resultados desse estudo demonstram 
a importância do diagnóstico das hemoglobinas anormais em nossa população, permitindo a 
identificação de portadores homo e heterozigotos a fim de possibilitar esclarecimento sobre 
essa alteração genética e proporcionar informações necessárias a respeito do planejamento 
familiar. 

Palavras chave: Hemoglobina S, Traço falciforme, Eletroforese de hemoglobina 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0167  
TÍTULO: O ALIMENTO COMO INDICADOR BIOCULTURAL: CONTRIBUIÇÕES 
PARA O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
ALUNO: KARLUZA ARAÚJO MOREIRA DANTAS (01283351498)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 

 

Resumo:  
 

O alimento revela significados que vão além da nutrição, sendo um indicador biocultural por 
excelência, capaz de diferenciar classes sociais, distinguir as diversas culturas e socializar 
pessoas. A pesquisa é de natureza fenomenológica e a rede de significados foi composta por 
meio de entrevistas realizadas com estudantes das áreas de ciências da saúde e humanas da 
UFRN. Realizamos entrevistas com 40 estudantes de ambos os sexos, 60% do sexo feminino 
e 40% do sexo masculino, com faixa etária entre 18 e 30 anos. Os dados confirmam o aspecto 
sócio-cultural da alimentação. Há uma relação entre a nutrição e a estética do corpo e a busca 
por uma boa forma física. Tal comportamento social pode ser resultante de um modelo de 
corpo ideal reforçado pela mídia e pela própria sociedade. Em relação a segurança alimentar, 
55% afirmam não ter conhecimento sobre o que isso significa, 35% apresentam um 
conhecimento aproximado ou superficial sobre o assunto e apenas 10% tem um conhecimento 
específico. Evidenciamos a relação entre a alimentação e a cultura de consumo: 75% dos 
universitários atentaram para a grande influência da mídia sobre os hábitos alimentares dos 
indivíduos; 10% reforçaram a questão do consumo de determinadas marcas e 15% citaram a 
questão da do fast-food. Em relação ao conhecimento da Educação Física, apontamos a 
compreensão biocultural do corpo revelada nas práticas alimentares e suas diferentes funções 
nutricionais e sociais. 

Palavras chave: Corpo, Alimento, Cultura       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0170  
TÍTULO: ASPECTOS SAZONAIS DAS LARVAS DE SIMULIDEOS (DIPTERA: 
SIMULIIDAE) E CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DE UM CRIADOURO NO 
RIO PITIMBÚ, RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (04406425403)  
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: FRANCILENE MIRANDA DOS SANTOS (00960514422)  
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO (04663862497)  
  
 
 

 

Resumo:  
 

Poucos são os estudos envolvendo a família Simuliidae no Estado do Rio Grande do Norte, 
portanto esse trabalho tem como objetivo demonstrar algumas características físicas e 
químicas dos criadouros dos simulídeos, como também assinalar sua ocorrência ao longo do 
ano. As larvas dos simulideos foram coletados no rio Pitimbú (RN), durante os meses de abril 
a dezembro de 2003, fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2004. Foram medidas as 
seguintes variáveis físico-químicas da água: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, largura, 
profundidade e velocidade da água. Como resultado das coletas, encontrou-se 5.053 larvas de 
simuliidae, tendo um maior número de larvas coletas nos períodos de abril a agosto de 2003 e 
em julho de 2004 (período de chuva), e menor número de larvas nos meses de outubro a 
dezembro de 2003. As variações físico – químicas do criadouro foram: temperaturas de 25 a 
27,6 ºC; pH de 5,4 a 6,1; oxigênio dissolvido de 2,02 a 10,9; largura de 6,3 a 10,0 m; 
profundidade de 39 a 77 cm e velocidade da água entre 28 a 25 cm/s. diante dos resultados 
apresentados, pode-se concluir, de um modo geral, que os simulideos encontrados 
apresentaram um correlação positiva tanto à pluviometria quanto a vazão do rio; tendo 
portanto sua abundância aumenta no período de chuva e, conseqüentemente, nas maiores 
vazões. 

Palavras chave: Insetos, Simuliidae, Pitimbu      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0173  
TÍTULO: AUTOCONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO HUMANISTA : NA 
PERSPECTIVA DA HARMONIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO  
ALUNO: RAFAEL SEABRA DE FREITAS MEDEIROS (05464475460)  
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE (18822665449)  
 

 

Resumo:  
 

O propósito do presente estudo é investigar e interpretar o autoconhecimento através das 
práticas corporais de harmonização com alunos de graduação em Educação Física, cursando a 
disciplina complementar Consciência Corporal. Visa discutir o fenômeno da corporeidade no 
contexto de uma educação do ser. A partir do objetivo central formulado para esta 
investigação, foram definidas as seguintes questões de estudo: 1- Qual é a relação entre 
autoconhecimento e formação docente a partir do vivido pelo grupo investigado? 2- Quais os 
elementos essenciais de uma educação humanista para ser desenvolvida na dinâmica de 
vivências em Consciência Corporal? Ao pretender investigar e interpretar o autoconhecimento 
através das práticas corporais de harmonização, busca-se abrir uma discussão ampla, 
priorizando uma educação humanizante, observando-se o Ser: como o arquiteto de si mesmo, 
como ele é a partir da sua realidade existencial. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 
de natureza qualitativa que utiliza a pesquisa-ação como estratégia de conhecimento ou de 
método de investigação. A pesquisa-ação não deixa de ser uma forma de experimentação em 
situação real, na qual o pesquisador intervém conscientemente. O grupo investigado será 
constituído por 30 (trinta) alunos, do 8° período do Curso de Graduação em Educação Física 
da UFRN, matriculados no semestre letivo 2005.2. 

Palavras chave: Educação, Auto conhecimento, Harmonização do Ser   
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0174  
TÍTULO: ESTRUTURA TRÓFICA DOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS DO 
RIO PITIMBU, ESTADO DO RN.  
ALUNO: FRANCILENE MIRANDA DOS SANTOS (00960514422)  
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (04406425403)  
CO-AUTOR: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO (04663862497)  
 

 

Resumo:  
 

O Rio Pitimbu é um dos mais importantes ecossistemas lóticos da cidade do Natal – RN, por 
ser responsável pelo suprimento aquático da lagoa do Jiqui, a qual abastece cerca de 30% da 
cidade. O objetivo deste, foi verificar a estrutura trófica existente entre os macroinvertebrados 
bentônicos, sendo realizado no período de chuvas e estiagem, entre os anos de 2003/04. A 
coleta dos organismos foi realizada com freqüência mensal em quatro pontos do rio, com 
amostras da vegetação marginal e do leito do rio, totalizando desta forma 72 amostras 
coletadas durante nove meses. Dentre os fatores abióticos, foram analisados pH, temperatura, 
correnteza e vazão do rio. Os resultados demonstraram que o pH variou de 5.5 a 8.8. A 
temperatura entre 25.2 e 28ºC. A variação da correnteza foi considerada de moderada à baixa. 
A menor vazão foi de 0,02 m3/s e a maior 4,58 m3/s. Quanto aos grupos de alimentação 
funcional, foram encontrados: Coletores-Filtradores representado na sua maioria pelas 
famílias Chironomidae e Simuliidae (Diptera); Detritívoros, Oligochaeta foi o menos 
abundante. Concluímos, que a comunidade trófica, esta organizada na seguinte ordem 
decrescente: Coletores-Filtradores, Coletores, Predadores, raspadores, Fragmentadores, 
Parasitas, Detritívoros-Coletores, Fragmentadores-Detritívoros, Filtradores e Detritívoros, 
expressando esse modo, relações tróficas do tipo: Presa-predador, planta-pastadores 
fragmentadores) e plâncton (perifiton) - planctófagos (raspadores, fragmentadores). 

Palavras chave: Insetos Aquáticos, Estrutura Trófica, Pitimbu    
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0175  
TÍTULO: "ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A SIMULIIDAE NO RIO PITIMBU, RN"  
ALUNO: BRUNO RAFAEL MORAIS DE MACÊDO (04663862497)  
ORIENTADOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: ADRIELE NORONHA BARBOSA DA SILVA (04406425403)  
CO-AUTOR: FRANCILENE MIRANDA DOS SANTOS (00960514422)  
  

 

Resumo:  
 

O estudo foi realizado no rio Pitimbú, nas proximidades de sua nascente. Objetivamos 
determinar a estrutura entomofaunística associada à família Simuliidae e observar se há 
diferenças nesta estrutura nos períodos de estiagem e de chuva. As coletas foram realizadas de 
agosto a dezembro de 2003 e de abril a julho de 2004. A fauna entomológica foi coletada 
diretamente da vegetação marginal e do leito do rio, através de arrasto com o auxílio de uma 
tela com fundo de malha 250 µm, e em seguida, levada para o laboratório de entomologia. 
Foram encontrados 8.540 indivíduos, distribuídos em 37 famílias. A família predominante foi 
Chironomidae (79,06%), seguida pelas famílias Leptoceridae, Odontoceridae, Baetidae 
Hydropsychidae. Quanto aos períodos analisados, encontrou-se no período de estiagem 4.201 
indivíduos, e no período de chuva, 4,339. A família Chironomidae foi a mais representativa 
em ambos os períodos com 74,05% da totalidade de indivíduos no período de estiagem e 
83,91% no de chuva. Algumas famílias tiveram sua abundância reduzida no período de chuva, 
como por exemplo, as famílias Leptoceridae, Odontoceridae; e outros tiveram sua abundância 
aumentada para este mesmo período, como por exemplo, a família, Baetidae. Sendo assim, 
pôde-se concluir que a família Chironomidae é o principal representante da fauna associada à 
família Simuliidae no rio Pitimbu e que a variação de período (estiagem ou chuva) influencia 
na abundância da fauna entomológica. 

Palavras chave: Insetos Aquáticos, Simuliidae, Fauna Associada    
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0177  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICO-CITOLÓGICA DA MUCOSA ORAL EM PACIENTES 
PORTADORES DE LEISHMANIOSE VISCERAL  
ALUNO: RUI MEDEIROS JÚNIOR (01057173479)  
ORIENTADOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)  
CO-AUTOR: MOISÉS FELIPE DA COSTA FERNANDES (01288196423)  
CO-AUTOR: JOÃO AUGUSTO VIANA GOULART FILHO (89958861020)  
CO-AUTOR: KLEBER GIOVANNI LUZ (31696112400)  
 

 

Resumo:  
 

As Leishmanioses constituem um grupo de doenças causadas por diferentes espécies de 
protozoários parasitas do gênero Leishmania, que acomete preferencialmente fígado, baço, 
linfonodos, podendo envolver o complexo maxilo-facial. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar pacientes portadores de leishmaniose visceral através de exame clínico e citológico da 
mucosa oral, visando identificar as alterações sistêmicas e orais mais freqüentes nesses 
indivíduos. Foram examinados 12 pacientes, sendo 7 crianças e 5 adultos. Dentre esses, um 
residia em área urbana, os demais em área rural. Todos os pacientes apresentaram 
hepatoesplenomegalia, febre persistente de longa duração, desnutrição, pancitopenia, anorexia 
e diarréia. Altos índices de placa visível, gengivorragia espontânea e gengivite foram 
encontrados em 100% dos pacientes, além de um caso de Gengivite Ulcerativa Necrosante, 
um de queilite actínica e um de hipoplasia de esmalte. No entanto, somente um paciente 
exibiu extensa lesão oral como achado específico da doença, que foi biopsiada para fins de 
diagnóstico diferencial. Todos os esfregaços obtidos foram classificados em Classe II de 
Papanicolaou, independente da presença de lesões clinicamente visíveis. Face a estes 
resultados, ressaltamos a importância do conhecimento do cirurgião-dentista sobre esta 
enfermidade, tendo em vista o diagnóstico precoce e estratégias preventivas que venham a 
melhorar a saúde bucal. 

Palavras chave: Leihmaniose, Calazar, Manifestações bucais    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0184  
TÍTULO: POLIMORFISMO NO GENE NRAMP1 E ASSOCIAÇÃO COM LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO E ARTRITE REUMATÓIDE  
ALUNO: CHRISTIANE NORONHA G. DOS SANTOS (04854017465)  
ORIENTADOR: REGINA DE FATIMA DOS SANTOS BRAZ (00567556867)  
CO-AUTOR: OLÍVIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA (02969303426)  
 

 

Resumo:  
 

O lupus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença auto-imune caracterizada pela presença de 
auto-anticorpos contra estruturas nucleares. Outra doença autoimune com distribuição 
mundial é a artrite reumatóide (AR), sendo ambas mais comum no sexo feminino. Fatores 
genéticos e ambientais parecem estar implicados no aparecimento dessas doenças. 
Polimorfismo no gene NRAMP 1 (Natural Resistance Associated Macrophage Protein), 
atualmente denominado SLC11A1 (gene da família de transportadores de solutos), tem sido 
associado com doenças infecciosas e autoimunes. Desta forma, este trabalho visa avaliar o 
polimorfismo no gene NRAMP1 e sua associação com doenças autoimunes. Para isto foi 
genotipado um sítio polimórfico da região promotora, o ponto de mutação -236, em pacientes 
com AR, LES e controles, através de SSCP-PCR. As amostras foram amplificadas por PCR e 
analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida de alta resolução MDE. A análise 
estatística dos dados foi feita comparando-se a freqüência de alelos/ genótipos entre pacientes 
(LES e AR) e controles através do método de qui-quadrado. Porém os resultados não foram 
significativos, o que pode ser devido ao número insuficiente de pacientes e controles. Este 
resultado não elimina a possibilidade de envolvimento do gene NRAMP 1 com o 
desenvolvimento dessas doenças autoimunes. Para confirmar ou descartar o envolvimento do 
gene NRAMP1 na suscetibilidade ao LES/AR, será necessário aumentar a amostragem de 
pacientes e controles. 

Palavras chave: Polimorfismo, Gene NRAMP 1, Autoimunidade    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0185  
TÍTULO: ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO DE INTEGRINAS NO CISTO 
DENTÍGERO E FOLÍCULO PERICORONÁRIO  
ALUNO: KATARINA SOARES PIRES (01244746401)  
ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ (59539224420)  
CO-AUTOR: GUSTAVO PINA GODOY (85762997472)  
CO-AUTOR: ÉRICKA JANINE DANTAS DA SILVEIRA (02869049420)  
CO-AUTOR: HÉVIO FREITAS DE LUCENA (33652520459)  
 

 

Resumo:  
 

O cisto dentígero é um cisto de desenvolvimento que envolve a coroa de um dente incluso, já 
o folículo pericoronário é uma condensação celular marginal que envolve a coroa de um dente 
não erupcionado. Um consenso acerca da diferença entre um folículo pericoronário espessado 
e um cisto dentígero ainda não existe baseados nos aspectos histológicos e radiográficos. Com 
este intuito foram selecionados 10 casos de cisto dentígero e 10 casos de folículo 
pericoronário os quais foram submetidos à técnica da imuno-histoquímica da streptoavidina-
biotina utilizando-se as integrinas alfa2 beta1, alfa3 beta1, alfa5 beta1 objetivando observar a 
distribuição, localização, padrão e intensidade de expressão destes marcadores. A integrina 
alfa 2beta1 no folículo pericoronário apresentou uma marcação discreta nos contatos células 
célula, enquanto nos cistos dentígeros exibiu marcação mais intensa. Para integrina alfa3beta1 
observou-se marcação discreta e focal na maioria dos casos de folículo e marcação discreta e 
difusa nos cistos dentígeros. Para a integrina alfa5beta1 a marcação foi discreta nos folículos e 
o padrão de distribuição foi difuso e granular, ao passo que para os cistos dentígeros, 
observou-se uma marcação intensa com padrão semelhante. As integrinas foram positivas nas 
entidades avaliadas, reforçando o entendimento da participação das mesmas no processo de 
adesão celular e célula-matriz extracelular, favorecendo uma manutenção arquitetural do 
epitélio destas entidades. 

Palavras chave: cisto dentígero, integrinas, imuno-histoquímica    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0193  
TÍTULO: UMA LECTINA DE EXTRATOS PROTÉICOS DE MELLITA 
QUINQUIESPERFORATA E SEU EFEITO AGLUTINANTE SOBRE PROMASTIGOTAS 
DE LEISHMANNIA CHAGASI  
ALUNO: JANNISON KARLLY CAVALCANTE RIBEIRO (01012589331)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: GIOCONDA EMANUELLA DINIZ DE DANTAS MOURA (01146790457)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
 

 

Resumo:  
 

As lectinas são proteínas ubíquas que reconhecem e se ligam de forma reversível a 
carboidratos específicos. Em vertebrados e invertebrados, essas proteínas parecem estar 
envolvidas nos mecanismos de defesa destes organismos. Neste trabalho o principal objetivo 
foi detectar isolar e caracterizar proteínas com atividades lectínicas do Echinoderma Mellita 
quinquiesperforata. Cerca de 50 animais foram pesados, triturados e extraídos em tampão 
Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, por 2 horas. O extrato protéico bruto foi fracionado seriadamente a 
0-30%, 30-60% e 60-90% de saturação com sulfato de amônio. As frações F30, F60 e F90 
foram submetidas a ensaios de hemaglutinação contra eritrócitos humanos não tratados e 
tratados com papaína, tripsina e neuraminidase. Ensaios de inibição da atividade 
hemaglutinante com mono, dissacarídeos e glicoproteínas foram realizados. A F60 apresentou 
maior título de hemaglutinação (128 UH) e especificidade para mucina. A lectina foi isolada 
por cromatografia de gel-filtração em Sephacryl S300 e cromatografia de afinidade Mucina-
Sepharose 4B. A lectina, denominada MEL-I, quando submetida à SDS-PAGE apresentou 
massa molecular relativa de 60 kDa. A MEL-I foi Ca++ e Mg++C 
e mucina/glicosamina dependente, termoestável até a temperatura de 40 oC epecífica. Em 
ensaio aglutinação de células, esta proteína foi capaz de reconhecer e aglutinar formas 
promastigotas de Leishmannia chagasi. 

Palavras chave: Mellita, lectina, Leishmannia      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0195  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E PARCIAL PURIFICAÇÃO DE GLICOSIDASES DO 
ECHINODERMA HOLOTHURIA GRICEA  
ALUNO: JULIANA MARIA COSTA DA SILVA (04711516450)  
ORIENTADOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
CO-AUTOR: MARIA LUCIA LIRA DE ANDRADE (96857900434)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
 

 

Resumo:  
 

Glicosidases são enzimas que catalizam a hidrólise de glicosaminoglicanos sulfatados, que 
são carboidratos complexos encontrados em várias espécies de invertebrados, dentre eles o 
echinodermata Holothuria gricea. Para obtenção do extrato cru, o equinordemata Holothuria 
gricea foi homogeneizado em tampão acetato de sódio 0,1M, pH 5,0 a 4ºC. O extrato cru foi 
centrifugado e submetido a fracionamento com concentrações crescentes de sulfato de 
amônia: 0-50% e 50-80%, obtendo-se as frações F1 e F2 respectivamente. As atividades 
enzimáticas das frações foram determinadas com o substrato natural condroitim sulfato, 
visualizadas através do desaparecimento metacromático em eletroforese de gel de agarose; 
onde o condroitim foi significativamente degradado pela F2,ao contrário da F1. A F2 foi 
submetida a uma cromatografia em gel filtração - Bio-gel A 1.5m, e as frações obtidas foram 
incubadas com os substratos sintéticos :ß-galactopiranosídeo, galactopiranosídeo e 
fucopiranosídeo, numa concentração de 2mg/ml à 37°C por 4 horas. As frações foram 
divididas em “Pools”, de acordo com as suas -galactosidásicaαespecificidades. O Pool II que 
apresentou apenas a atividade  foi submetido a eletroforese em SDS-PAGE. Esses resultados 
indicam a presença de glicosidases presentes no extrato de Holothuria gricea, mostrando um 
certo grau de purificação de uma galactosidase, dados não existentes na literatura.  
Apoio financeiro: PPPgBolsa: PIBIC / CNPq. 

Palavras chave: Glicosidase, Holothuria gricea, Galactosidase    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0196  
TÍTULO: GLICOSIDASES E SULFATASES EM MÚSCULO E CABEÇA DO 
CAMARÃO MARINHO LITOPENAEUS SCHIMITTI  
ALUNO: ANNY CAROLINA COSTA BÉLTRAN (05464842470)  
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
 

 

Resumo:  
 

Glicosaminoglicanos (GAGs) são carboidratos presentes em todos os organismos que 
apresentam organização tissular. Glicosidases e sulfatases são as enzimas envolvidas na 
degradação destes compostos em vertebrados e invertebrados. A cabeça e a musculatura dos 
camarões da espécie Litopenaeus schimitti foram removidos e homogeneizados utilizando 
tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0. Em seguida, centrifugados a 15.000 RPM, a 4ºC e os 
extratos brutos utilizados para posterior fracionamento com sulfato de amônio. Tal processo 
foi realizado em três etapas de saturação: 0-30% (FI); 30-50% (FII); 50-80% (FIII). As 
atividades enzimáticas foram identificadas utilizando-se os seguintes substratos derivados do 
p-nitrofenil: b-D-galactosaminídeo, sulfato, a-L- fucopiranosídeo, b-fucopiranosídeo, b-D-
xylosídeo, b-D-glucosaminídeo, b-D-manosídeo, b-D-N-acetilglucosaminídeo e a-D-
glucosaminídeo. Foi identificada a presença de b-D-galactosaminidase, sulfatase, a-L-
fucosidase, b-fucosidase, b-D-xilosidase, b-D-glucosaminidase, b-D-N-acetilglucosaminidase 
e a-D-glucosaminidase. Os resultados obtidos com as frações mostraram maior atividade 
específica das enzimas a-L-fucopiranosidase e a-D-glucosaminidase na F-III de músculo, 
enquanto maior atividade das enzimas b-D-galactosamidase e b-D-N-acetilglucosaminidase 
foi identificada na fração F-II da cabeça do camarão. Estes resultados indicam a existência de 
atividade catabólica sobre os GAGs neste invertebrado marinho. 

Palavras chave: glicosidases, sulfatases, glicosaminoglicanos    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0198  
TÍTULO: ESTUDO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO DA 
SULFATASE DO MOLUSCO APLYSIA CERVINA EM DACRON FERROMAGNÉTICO  
ALUNO: ROBERTA LUCIANA DO NASCIMENTO GODONE (05002108458)  
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: JOAO FELIPE DE SOUSA FILHO (07867620478)  
 

 

Resumo:  
 

Sulfatases são enzimas que removem grupos sulfato de uma variedade de moléculas. 
Glicosaminoglicanos são compostos sulfatados e suas atividades biológicas e farmacológicas 
são dependentes da sulfatação, assim as sulfatases são particularmente importantes para a 
modificação dessas funções. Uma sulfatase extraída de fígado do molusco foi purificada com 
sulfato amônio (F-50-80%), acetona (F-0,9 vol.), Heparina-Sepharose CL-6B e utilizada para 
os processos de imobilização. Os Dacrons menores e maiores que 250 mm foram ativados 
com a adição de glutaraldeido a 2, 5 e 12,5% por 2 horas. A sulfatase foi imobilizada nos 
suportes durante 12 h, sob agitação. Após este tempo eles foram lavados e a proteína foi 
dosada. Os resultados foram dados como percentuais de imobilização. Para determinação das 
atividades enzimáticas foi adicionado o p-Nitrofenil sulfato na concentração de 6mM às 
enzimas imobilizadas durante 15 min a 55ºC. A atividade específica foi calculada levando-se 
em consideração a absorbância a 405nm e o conteúdo de proteína imobilizada. Os resultados 
obtidos utilizando os Dacron menor e maior que 250 mm mostraram maior porcentagem de 
imobilização da sulfatase quando estes foram ativados com 5% de glutaraldeído. No entanto, 
a atividade específica da enzima foi maior quando esta foi imobilizada no Dacron menor que 
250 mm ativado com 12,5 % de glutaraldeído. O melhor tempo de ativação do Dacron 
magnético menor que 250 mm para a imobilização da sulfatase foi de 120 minutos. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, sulfatases, imobilização    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0202  
TÍTULO: ESTUDO DA PRESENÇA DE GLICOSIDASES E SULFATASES EM 
MÚSCULO DO CARANGUEJO UCIDES CORDATUS  
ALUNO: SIMONY DE ARAÚJO LOPES (01188458450)  
ORIENTADOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
CO-AUTOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: JOSÉ MÁRIO DE LIRA ALVES (05483783476)  
 

 

Resumo:  
 

Glicosidases e sulfatases são enzimas envolvidas na degradação de.Glicosaminoglicanos 
(GAGs), carboidratos presentes em todos os organismos que apresentam organização tissular. 
Este trabalho tem por objetivo identificar a presença de glicosidases e sulfatases no músculo 
do caranguejo Ucides cordatus. Os músculos foram homogeneizados utilizando tampão 
acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0 e centrifugados a 15.000 RPM, a 4ºC. O extrato bruto foi 
utilizado para o fracionamento com sulfato de amônio em três etapas de saturação: 0-30% 
(FI); 30-50% (FII) e 50-80% (FIII). Alíquotas de cada fração e o extrato bruto foram testadas 
com os substratos derivados do p-nitrofenil: β-D-galactosaminídeo, sulfato, α-L-
fucopironosídeo, β-D-xilosídeo, β-D-glucosaminídeo, β-D-manosídeo, b-D-N-
acetilglucosaminídeo e α-D-glucosaminídeo. No extrato bruto foi possível identificar a 
presença das atividades b-D-galactosaminidase, a-L-fucosidase, b-D-xilosidase, b-D-
manosidase, b-D-N-acetilglucosaminidase e a-D-glucosaminidase. A maioria das enzimas 
foram precipitadas em FI e as melhores atividades específicas encontradas nessa fração foram 
das enzimas: α-D-glucosaminidase, β-D-N-acetilglucosaminidase e a α-L-fucosidase. As 
atividades sulfatásica e b-D-glucosaminidásica, apesar de não terem sido identificadas no 
extrato bruto, apresentaram atividades significativas em F-I. Todas as atividades enzimáticas 
apresentaram-se muito baixas nas frações F-II e F-III. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, sulfatases, glicosidases    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0212  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO HUOL 
PORTADORES DE ÚLCERAS VASCULARES  
ALUNO: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
 

 

Resumo:  
 

Estudo descritivo realizado no setor de curativos do HUOL em Natal entre 2001/2005 que 
objetivou avaliar o tratamento de lesões vasculares de usuários. A população foi composta por 
usuários atendidos no turno da manhã. Amostra foi constituída por 39 portadores de lesões 
vasculares, sendo 22 do sexo feminino e 17 masculino. O acompanhamento da evolução e 
avaliação clínica das lesões foram realizadas de segunda a sexta pela manhã no ambulatório e 
nos finais de semana e feriados no domicílio. Os pacientes tinham úlceras vasculares agudas 
(25,7%) e crônicas (74,3%), sendo 71,7% de etiologia venosa e 28,3% arterial. Em relação às 
doenças associadas à insuficiência venosa é prevalente em ambos os sexos (85%), seguido da 
HAS nas mulheres (47%) e Diabetes melitus nos homens (18%). O tratamento clínico 
sistêmico é presente em 65% das mulheres e ausente em 77% dos homens. Quanto ao cuidado 
domiciliar, 64,1% tinham condutas adequadas, 89,7% não faziam uso de terapia compressiva 
e 56,4% repouso inadequado. Quanto a avaliação das úlceras vasculares 58.8% das mulheres 
e 29.4% dos homens estavam estáveis. Concluímos que a presença conjunta de doenças 
associadas, fatores sistêmicos, locais, econômicos e sociais agravados pela falta de repouso, 
irregularidade do tratamento, condutas inadequadas em domicílio e falta de acompanhamento 
clínico especializado foram os principais responsáveis insucesso do tratamento das lesões 
vasculares estudadas.(Estudo da Base de Pesquisa Enfermagem Clínica) 

Palavras chave: Úlcera Vasculares, Avaliação Clínica, Hospital Universitário  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0214  
TÍTULO: EVOLUÇÃO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO HUOL 
PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS  
ALUNO: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
 

 

Resumo:  
 

Estudo descritivo realizado no setor de curativos do HUOL em Natal entre 2001 e 2005 que 
objetivou avaliar o tratamento de lesões venosas de usuários. A população foi composta por 
usuários atendidos no turno da manhã. Amostra foi constituída por 34 pacientes, portadores de 
úlceras venosas. Observamos que os pesquisados apresentam faixa etária predominantemente 
acima de 60 anos de idade (67.6%). Em relação às doenças associadas a insuficiência venosa 
é prevalente em ambos os sexos (85%), seguido da HAS nas mulheres (47%) e Diabetes 
melitus nos homens (18%). O tempo de lesão variou bastante, sendo 47% por mais de 5 anos 
nas mulheres e 41% por mais de 1 até 5 anos nos homens, a terapia compressiva não era 
realizada em (91%) dos pacientes. Em relação ao repouso a maioria dos homens tem repouso 
insatisfatório (76.5%) e 52.9% das mulheres repouso adequado, 61.8% dorme de 6 a 8h por 
noite. Quanto à avaliação da evolução das úlceras venosas 58.8% das mulheres e 29.4% dos 
homens são estáveis, sendo que 52.9% das mulheres foram excluídas e 35.3% receberam alta, 
e quanto aos homens 41.2% foram excluídos ou receberam alta. Com base nos dados 
analisados verificamos que a presença de doenças associadas, fatores sistêmicos, a falta de 
acompanhamento clínico especializado, aliado ao repouso ineficaz, ausência de terapia 
compressiva e os fatores sócio-econômicos têm interferido na cicatrização da lesão. 

Palavras chave: Úlceras Venosas, Evolução, Hospital Universitário   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0215  
TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA E O 
ESFORÇO FÍSICO DURANTE O COMPORTAMENTO DE CARREGAR EM MACHOS 
DE SAGÜI CATIVOS, CALLITHRIX JACCHUS.  
ALUNO: SILVIA BEATRIZ FONSECA DE MELO (03396160401)  
ORIENTADOR: MARIA TERESA DA SILVA MOTA (37847538415)  
 

 

Resumo:  
 

A participação dos membros do grupo social no cuidado à prole é uma característica dos 
calitriquídeos. Nesse grupo de primatas, o comportamento de carregar a prole tem sido 
associado a variações nos níveis circulantes de prolactina (PRL) de pais e ajudantes não 
reprodutivos. O objetivo deste estudo, foi avaliar os níveis de PRL em machos de sagüi 
(Callithrix jacchus) associado ao esforço físico do comportamento de carregar, usando pesos 
(ligas de chumbo) colocados em um colete de brim e fixados ao corpo do animal. Foi 
verificada a influência da experiência da prévia. Foram usados 6 machos adultos de sagüi com 
e sem experiência no cuidado, submetidos a 5 condições de simulação do comportamento de 
carregar: a) Sem colete, b) Colete sem peso por 30 min, c) Colete com 30 g por 30 min, d) 
Colete com 60 g por 30 min, e e) Colete com 90 g por 30 min. Amostras de sangue foram 
obtidas após cada simulação, por punção da veia femural. Os níveis de PRL foram dosados 
pelo método radioimunoensaio (RIA). Não foi verificada variação significativa nos níveis de 
PRL dos machos entre as condições testadas, sugerindo que o contato físico com os filhotes 
durante o carregar seria um fator modulador dessa resposta. A experiência prévia no cuidado 
não teve papel determinante no perfil hormonal, mas os animais inexperientes apresentaram 
níveis hormonais mais elevados que os experientes. Esse perfil parece estar associado ao 
estresse envolvido no carregar, especialmente em animais inexperientes. 

Palavras chave: Carregar, Callithrix jacchus, Prolactina     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0216  
TÍTULO: TOPOGRAFIA DE TERMINAIS SEROTONÉRGICOS E RECEPTORES DE 
SEROTONINA NO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO DE SAGÜI (CALLITHRIX 
JACCHUS).  
ALUNO: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
ORIENTADOR: JEFERSON DE SOUZA CAVALCANTE (70317232487)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
 

 

Resumo:  
 

O sistema de temporização circadiana em mamíferos é responsável pela geração e modulação 
dos ritmos circadianos, sendo constituído por um marcapasso, o núcleo supraquiasmático 
(NSQ) do hipotálamo, vias aferentes e eferentes. A via serotonérgica chega ao NSQ, 
proveniente da rafe, e atua na modulação destes ritmos. Esse estudo tem como objetivo 
mapear a presença de terminais imunorreativos a serotonina (5HT) sobre o NSQ, além de três 
tipos de receptores serotonérgicos: 5HT1A, 5HT1B, 5HT2C, através da técnica de 
imunohistoquímica. Sagüis adultos foram submetidos à perfusão transcardíaca com 
paraformaldeído, e os encéfalos foram removidos da caixa craniana e cortados em um 
micrótomo. Os cortes foram distribuídos em séries, e as secções que compreendiam o NSQ 
foram submetidas a imunohistoquímica para 5HT e seus receptores. As fibras imunorreativas 
a 5HT (5HT-IR) foram encontradas na região dorsal do NSQ. Receptores do tipo 5HT1A e 
5HT1B foram encontrados NSQ com o mesmo padrão de distribuição das fibras 5HT-IR. Tais 
fibras representam a chegada, ao NSQ, de informações que podem estar envolvidas na 
modulação dos ritmos circadianos. De acordo com nossos resultados no sagüi, podemos 
considerar que as ações mediadas pela 5HT estão envolvidas com diversos receptores entre os 
quais estão o 5HT1A e 5HT1B. 

Palavras chave: Serotonina, Sistema de Temporização Circadiano, Primata  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0217  
TÍTULO: ÚLCERAS ARTERIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NATAL: AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO  
ALUNO: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
ORIENTADOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
CO-AUTOR: ALLYNE GYSELLE NEVES DOS SANTOS (05236318475)  
CO-AUTOR: KEILA MARISE LOPES DE OLIVEIRA (00979179408)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
 

 

Resumo:  
 

Trata-se de um estudo clínico descritivo realizado no setor de curativos do HUOL em Natal 
entre 2001 e 2005 para avaliar a evolução do tratamento de úlceras arteriais de membros 
inferiores em pacientes atendidos no setor. Amostra foi constituída por 6 pacientes, portadores 
de lesões arteriais, sendo 5 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. O acompanhamento da 
evolução e avaliação clínica das lesões foram realizadas de segunda a sexta pela manhã no 
ambulatório e nos finais de semana e feriados no domicílio. Os pesquisados apresentavam 
faixa etária predominantemente acima de 60 anos de idade (50%) e tinham como principal 
doença associada à lesão o Diabetes melito (100%) e insuficiência arterial (66,7%). 66,7% 
apresentavam cronicidade com 100% sinais de infecção na lesão. A evolução foi excelente em 
50% e estável em 33,3%. Destes pacientes investigados 50% não estavam em tratamento 
sistêmico, sendo que 33,3% tiveram alta, 33,3% estão em tratamento e 33,3% foram excluídos 
da pesquisa. Com base nos resultados, podemos perceber que a evolução do tratamento das 
úlceras arteriais acompanhadas, apresentaram uma evolução crônica possivelmente devido 
aos fatores que foram identificados como influenciadores, como presença de Diabetes melito 
associado com a insuficiência arterial, tabagismo e etilismo, e falta de tratamento sistêmico, 
refletindo diretamente na cicatrização e altas dos pacientes. 

Palavras chave: Úlcera Arterial, Avaliação da Evolução, Hospital Universitário  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0218  
TÍTULO: EXPECTATIVAS DO DISCENTE QUANTO AO MERCADO DE TRABALHO 
PARA A ENFERMAGEM: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DURANTE O PROCESSO 
DE FORMAÇÃO  
ALUNO: LAURIANA MEDEIROS E COSTA (03697809490)  
ORIENTADOR: RAIMUNDA MEDEIROS GERMANO (00446114472)  
 

 

Resumo:  
 

Trata-se de uma pesquisa analítica de natureza qualitativa que teve como objetivos conhecer 
as expectativas dos alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN sobre o 
mercado de trabalho e analisar os aspectos de afirmação e negação dessas expectativas no 
transcorrer do processo de formação, analisando dois momentos distintos: ingresso e 
conclusão do curso; fazendo um paralelo com o estudo de Lima (2000), realizado com esse 
mesmo grupo de alunos, sobre seu perfil e representações relacionadas à profissão, ao 
ingressarem no curso. Utilizou-se como técnica o grupo focal, com a participação livre e 
esclarecida de 18 alunos concluintes da Graduação em Enfermagem. A coleta de dados 
ocorreu em fevereiro e março de 2004. As opiniões do grupo foram consensuais nos dois 
momentos, início e conclusão do curso, quanto ao mercado de trabalho, que julgam ser amplo 
e estar em expansão, e quanto à questão salarial, que consideram boa mas com necessidade de 
melhora através da atuação política organizada da categoria profissional. Contudo, o grupo ao 
concluir o curso criticou a precarização do trabalho e a dificuldade de inserção do recém-
formado no mercado de trabalho. Identificamos que as expectativas dos estudantes quanto ao 
mercado de trabalho são afirmadas durante o processo de formação, apresentando agora uma 
visão mais crítica sobre a realidade, marca da própria formação e do desenvolvimento pessoal 
e profissional. 

Palavras chave: enfermagem, mercado de trabalho, estudantes    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0220  
TÍTULO: SUB-CLONAGEM DO CDNA DO GENE B1 DA VITELOGENINA DE 
XENOPUS LAEVIS VISANDO O SEQUENCIAMENTO NUCLEOTÍDICO E ANÁLISE 
EVOLUTIVA.  
ALUNO: ANNA ELIZABETH GRANT DE OLIVEIRA (05536558412)  
ORIENTADOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

Resumo:  
 

A vitelogenina (vtg) encontrada na gema do ovo é uma proteína importante para o sucesso 
reprodutivo em animais ovíparos, pois proporciona o transporte de nutrientes para o 
desenvolvimento do ovócito. O objetivo do trabalho é seqüenciar o cDNA do gene B1 que 
codifica a vtg de Xenopus laevis, uma espécie de anfíbio. A metodologia consistiu na 
liberação do cDNA do gene B1, que fora inserido no plasmídio pSVX1vc44 com a enzima de 
restrição BamHI. Posteriormente o inserto liberado foi digerido com as enzimas EcoRI e 
HindIII separadamente ou em conjunto, para a obtenção de fragmentos de restrição, visando a 
subclonagem para a realização do sequenciamento nucleotídico. Com esses fragmentos, foi 
feita a ligação dos mesmos no plasmídio Blue Script (pBS), o qual foi digerido com as 
mesmas enzimas de restrição. Após esta etapa, o novo DNA recombinante foi introduzido em 
uma bactéria (E. coli) competente, por eletroporação, e posta em meio de cultura para 
crescimento de colônias. Em seguida foi realizada a extração de DNA plasmidial (pBS) das 
mesmas. Como resultados preliminares, obtivemos os clones dos fragmentos que foram 
digeridos com EcoRI + HindIII. A obtenção dos clones dos fragmentos restantes ainda está 
em andamento, bem como o seqüenciamento de todos os fragmentos. O seqüenciamento do 
gene B1 da vtg de X. laevis será utilizado posteriormente para uma análise in silico, 
comparando-o com outros genes que codificam essa proteína em outros animais e caracterizá-
la evolutivamente. 

Palavras chave: Sub-clonagem, Sequenciamento nucleotídico, Análise evolutiva 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0224  
TÍTULO: ANÁLISE DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA EMBRIOFITA 
HALODULE WRIGHTII E SUA INFLUÊNCIA NO EFEITO ANTICOAGULANTE  
ALUNO: SARA LIMA CORDEIRO (01168149428)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: MARIANA SANTANA SANTOS PEREIRA DA COSTA (01071918494)  
CO-AUTOR: LENDRO SILVA COSTA (04647720446)  
CO-AUTOR: IVAN RUI LOPES DE ALBUQUERQUE (91237386420)  
 

 

Resumo:  
 

Polissacarídeos sulfatados (PS) estão envolvidos em vários processos biológicos e possuem 
diversas atividades farmacológicas. Recentemente registrou-se em embriofitas ocorrência de 
PS (Aquino et al. Glycobiology, 15(1): 11-20, 2005). Nosso estudo objetivou a extração de PS 
de Halodule wrightii (embriofita) e a caracterização de suas propriedades químicas e 
anticoagulantes. O vegetal foi segmentado em folha e rizoma/raiz, lavado, despigmentado e 
submetido à digestão proteolítica. A solução oriunda foi misturada com metanol (2 volumes) 
e os PS obtidos após centrifugação. Assim, teve-se os PS de folha (FCM) e de rizoma/raiz 
(RCM). Análises químicas mostraram ácido glucurônico, galactose e traços de xilose e fucose 
tanto em FCM como em RCM. A relação polissacarídeo/sulfato foi respectivamente de 1:0,20 
e 1:0,18 para RCM e FCM. Os PS apresentaram mesmo perfil eletroforético. Testes de aPTT 
indicaram uma alta atividade anticoagulante de FCM, sendo necessário apenas 6,75 µg dessa 
fração para se dobrar o tempo de aPTT, enquanto que para o Clexane® (heparina de baixo 
peso molecular) foi necessário cerca de 10 µg para se obter mesmo efeito, entretanto RCM 
apresentou atividade equivalente com apenas 25 µg. No teste de PT não se detectou atividade 
anticoagulante, indicando que o(s) seu(s) sítio(s) de ação dos PS se encontram na via 
intrínseca da coagulação. O presente trabalho demonstra pioneiramente PS extraídos de 
vegetais superiores com atividade anticoagulante. 

Palavras chave: Polissacarideos sulfatados, atividade anticoagulante, embriofitas 
Modalidade da bolsa: voluntário  
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CÓDIGO: SB0226  
TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE DUAS TÉCNICAS DE COLORAÇÃO (ZIEHL-
NEELSEN E TB-COLOR) NA BACILOSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO DE 
TUBERCULOSE PULMONAR  
ALUNO: MILENA GADELHA CARVALHO (04690237409)  
ORIENTADOR: MARIA JOSE DE BRITTO COSTA FERNANDES (09459707491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA ROCHA DOS SANTOS LIMA (13046888449)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
CO-AUTOR: MARIA CELESTE NUNES DE MELO (34195602300)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença causadora de altos índices de morbidade e 
mortalidade no mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Pode acometer 
diferentes sítios do organismo, sendo o pulmão o órgão mais freqüentemente envolvido, 
causando a TB pulmonar. Seu diagnóstico precoce é importante pois interrompe o ciclo de 
transmissão, auxiliando no controle da doença. A baciloscopia pelo Ziehl-Neelsen (ZN) é o 
método de diagnóstico prioritário, por ser rápido, simples e seguro. Este trabalho objetivou 
fazer um estudo comparativo entre o ZN e um novo método de coloração, o Tb-color, na 
pesquisa de Bacilo Álcool Ácido Resistente (BAAR). Materiais e métodos: As amostras de 
escarros, suspeitas de TB pulmonar, provenientes de pacientes do HGT, foram submetidas à 
baciloscopia direta através da coloração pelo ZN. Parte das amostras que foram negativas pelo 
ZN foi então analisada pelo Tb-color. Resultados e Discussão: No período de agosto/04 a 
janeiro/05, foram processadas 1168 amostras de escarro pela baciloscopia direta através do 
método de coloração de ZN. Destas, 220 foram positivas e 948 negativas para BAAR. Dentre 
as 948 negativas, 234 foram analisadas pela técnica do Tb-color, das quais 26 (11%) 
mostraram-se positivas por esse método. Pelo resultado apresentado, conclui-se que a 
baciloscopia pela técnica do Tb-Color mostrou-se mais sensível que o método de ZN, pois foi 
capaz de demonstrar a presença de BAAR em amostras que haviam sido consideradas 
negativas. 

Palavras chave: Tuberculose, Baciloscopia, Diagnóstico     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0227  
TÍTULO: AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS DERMATOMICOSES 
DIAGNOSTICADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
DERMATOLOGIA DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO  
ALUNO: CHRISTIANE MEDEIROS BEZERRA (04631431407)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
CO-AUTOR: MARIANA GUIMARÃES DINIZ (04834140423)  
CO-AUTOR: NADJA MARYELLY DE OLIVEIRA GOMES (01259549488)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: As dermatomicoses atingem pele, pêlos e unhas e são causadas pelos agentes 
clássicos de micoses superficiais e cutâneas e ainda, por fungos oportunistas. São 
responsáveis por 5 a 25% do total de atendimentos dermatológicos, constituindo importante 
problema de saúde pública, tornando premente a necessidade de pesquisas relacionadas à sua 
epidemiologia. Objetivos: Avaliar a prevalência das dermatomicoses entre os pacientes 
atendidos no ambulatório de dermatologia do Hospital Giselda Trigueiro e correlacionar a 
distribuição das espécies com a apresentação clínica e o sítio de isolamento.Métodos: Durante 
o período de março de 2002 a junho de 2005, foram avaliados pacientes com suspeita clínica 
de micoses cutânea e superficial, atendidos no referido ambulatório. As amostras coletadas 
através da raspagem de escamas epidérmicas, ungueais e de couro cabeludo, além da remoção 
de pêlos, foram submetidas à fungoscopia e à cultura. A identificação dos fungos foi realizada 
de acordo com as chaves de de Hoog GS & Guarro J (2000).Resultados: Foram examinadas 
781 amostras de 652 pacientes, sendo diagnosticados 274 casos de micoses cutâneas (42,0%): 
101 casos de tinea corporis (36,9%), 150 de tinea unguium (54,7%), 23 de tinea capitis (8,4%) 
e 39 (6,0%), de micoses superficiais.Conclusões: Os dados atestam a importância da 
validação laboratorial das dermatomicoses, no sentido de conhecer a sua epidemiologia no 
nosso meio e de orientar a profilaxia e terapêutica adequadas. 

Palavras chave: Dermatomicoses, Dermatófito, Candida     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0228  
TÍTULO: MEMÓRIA E ENVELHECIMENTO: ESTUDOS INICIAIS.  
ALUNO: PATRICIA KARLA DE SOUZA E SILVA (04884986431)  
ORIENTADOR: FABIOLA DA SILVA ALBUQUERQUE (64379620468)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho objetiva comparar o desempenho imediato e tardio em testes de memória 
de reconhecimento entre adultos de diferentes idades. Os testes utilizaram distratores iguais 
ou diferentes, condição também analisada em relação ao desempenho. A pesquisa contou com 
a participação de dois grupos de sujeitos: 33 jovens (estudantes da graduação e da pós-
graduação da UFRN) e 26 adultos com mais de 45 anos (participantes do programa de 
hipertensão arterial do Hospital Universitário Onofre Lopes). Foram utilizados quatro tipos de 
testes: Testes Auditivos de Reconhecimento de Palavras Tardio e Testes Visuais de 
Reconhecimento de Figuras Tardio, todos com distratores iguais (di) e diferentes (dd). A 
aplicação dos testes foi realizada com cada participante individualmente, em dois dias, com 
intervalo aproximado de uma semana, onde no primeiro encontro, foram aplicados todos os 
testes, e num segundo encontro, foi realizado um teste de longo-prazo sobre os testes 
aplicados no primeiro dia. Os resultados mostraram que: o desempenho dos jovens é sempre 
maior que dos adultos em todos os testes, ratificando a expectativa de redução cognitiva com 
a idade; se comparados de uma maneira geral, os testes de palavras sempre apresentam um 
desempenho menor que o de figuras; e que em ambos os testes a condição de distratores 
diferentes é sempre superior em relação à de distratores iguais, confirmando a idéia de 
interferência pela repetição. 

Palavras chave: memória, memória de reconhecimento, aprendizagem   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Os camarões possuem como sistema de defesa a imunidade inata ou natural. Este sistema de 
defesa está intimamente ligado ao seu sangue ou hemolinfa, cujas células circulantes são 
denominadas hemócitos. Os hemócitos têm papel central na iniciação e manutenção da 
resposta imune do hospedeiro cujas funções envolvem o reconhecimento, fagocitose, 
melanização, citotoxicidade, comunicação célula-célula e produção e/ou liberação de 
moléculas tóxicas e microbicidas. Considerando que os hemócitos desempenham uma 
importante função de defesa, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o número total de 
hemócitos de camarões da espécie Litopenaeus vannamei, cultivados em fazendas localizadas 
em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Norte. A hemolinfa do camarão foi 
coletada por punção do seio ventral, utilizando-se uma seringa contendo a solução 
anticoagulante MAS. A contagem de células por mm3 de hemolinfa foi feita de modo 
semelhante à realizada para glóbulos brancos em câmara de Neubauer. A média da THC em 
camarões analisados em uma fazenda em Pendências foi de 20.705 ± 14.404 cél/mm3 e em 
Canguaretama foi de 25.387 ± 16.637 cél/mm3. A determinação da THC é um dos parâmetros 
mais utilizados para monitorar o estado de saúde dos camarões, contudo o estabelecimento de 
parâmetros hemato-imunológico como indicadores de saúde em camarões é ainda um campo 
novo e pouco fundamentado. Assim, acredita-se que uma melhor compreensão da resposta 
imune do camarão possa melhorar a prática de manejo nas fazendas. 

Palavras chave: hemócitos, Litopenaeus vannamei, parâmetro hemato-imunológico 
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

Por Saúde aceita-se, atualmente, como um fenômeno multidimensional e multideterminado, 
resultante de um equilíbrio dinâmico entre fatores internos e externos, e segundo a OMS, é o 
completo bem estar bio-psico-social. Essa pesquisa buscou investigar as Representações 
Sociais das relações entre Esporte e Saúde, objetivando apreender as noções do senso comum 
e identificar as demandas e expectativas dos pais ao colocarem seus filhos em um programa 
de educação pelo esporte, o Projeto Nova Descoberta. O estudo foi do tipo qualitativo sendo a 
amostra composta por 22 sujeitos. Utilizou-se as técnicas de entrevista semi-estruturada em 
situação individual e evocação livre de palavras, fundamentadas nos pressupostos da Teoria 
das Representações Sociais. Para o tratamento analítico dos dados, utilizou-se dois programas 
informáticos, um de análise quantitativa de dados textuais denominado ALCESTE, e o outro 
de análise da evocação livre de palavras, o EVOC. Os resultados indicaram que os aspectos 
biológicos da saúde constituem o núcleo central da representação social do esporte. Também 
foi constatado que esporte e saúde foram conceitos que mostraram-se bastante relacionados. 
Assim, conclui-se que o sentido atribuído às atividades físico-desportivas, pelos pais ou 
familiares das crianças, fundamenta-se nos benefícios à saúde biológica. E o motivo que os 
levaram a cadastrar seus filhos no projeto foi: ou a possibilidade de estabelecer uma vida 
saudável, ou promover a manutenção da saúde. 

Palavras chave: Saúde, Esporte, Comunidade      
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Resumo:  
 

MEDEIROS AC; CESTAROLLI T; DANTAS JLCM; SOUSA TN; ARAÚJO FILHO I. 
Núcleo de Cirurgia Experimental-UFRN, Natal-RN. 
 
OBJETIVO - Observar a evolução de TNF, IL-1 e IL6 na vigência de peritonite experimental 
quando na presença de pneumoperitôneo com CO2. MÉTODOS: Foram utilizados ratos 
machos Wistar divididos aleatoriamente em 4 grupos. No grupo C os animais foram apenas 
anestesiados; no grupo PNP foi realizado pneumoperitôneo com CO2 a uma pressão de 2 
mmHg durante 30 minutos. No grupo PNP/PLC foi feita a punção e ligadura do ceco, sendo 
os animais submetidos a pneumoperitôneo. Laparotomia aberta foi feita no grupo LAP/PLC, 
mais punção e ligadura do ceco. Dosagem de TNF, IL-1 e IL-6 pelo método Elisa. 
RESULTADOS: No grupo PNP ocorreu diminuição significante de TNF, IL-1 e IL-6 em 
relação ao controle. Analisando LAP/PLC, verificou-se aumento de TNF, IL-1 e IL-6 no 
exsudato peritoneal. Nos animais PNP/PLC houve redução significante de TNF, IL-1 e IL-6 
quando comparado com o grupo LAP/PLC. CONCLUSÃO: O pneumoperitôneo com CO2, 
na presença de peritonite, reduz a reação inflamatória representada pela atenuação dos níveis 
de citocinas. 

Palavras chave: Pneumoperitôneo, Citocinas, Peritonite     
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Resumo:  
 

Núcleo de Cirurgia Experimental-UFRN, Natal-RN. 

OBJETIVO: Analisar a gasometria do exsudato intraperitoneal e subperitoneal em ratos sob o 
efeito de pneumoperitôneo com CO2. MÉTODO: Foram utilizados ratos machos Wistar 
divididos aleatoriamente em 2 grupos. No grupo C (controle) os ratos foram apenas 
anestesiados; no grupo PNP foi realizado pneumoperitôneo com CO2 a uma pressão de 2 
mmHg durante 30 minutos, anestesiados com tiopental 20 mg/Kg IP. Decorrido o período do 
pneumoperitôneo, foi colhido sangue por punção cardíaca, exsudato intraperitoneal e do 
espaço subperitoneal com tubo capilar e feita a dosagem de pH, pCO2 e pO2 em equipamento 
AVL. RESULTADOS: Ocorreu significante diminuição do pH do sangue arterial do grupo 
PNP, quando comparado com o controle. No exsudato peritoneal foi observada diminuição da 
pO2 , aumento de pCO2. Entretanto, não se observou diferença no pH em relação ao controle. 
No líquido subperitoneal ocorreu significante diminuição do pH no grupo PNP comparando 
com o controle, falando a favor de nítida acidificação celular. CONCLUSÃO: O 
pneumoperitôneo com CO2 em ratos, provoca alteração significante no pH e gases dos 
líquidos corporais, com tendência a acidificação 

Palavras chave: Pneumoperitôneo, Gasometria, Intraperitoneal    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Núcleo de Cirurgia Experimental-UFRN, Natal-RN.  

OBJETIVO: Analisar a evolução do pH e gases no sangue arterial e no exsudato peritoneal 
em ratos sob o efeito de pneumoperitôneo com CO2 e peritonite. MÉTODOS: Foram 
utilizados ratos machos Wistar divididos aleatoriamente em 3 grupos. No grupo C (controle) 
os ratos foram apenas anestesiados; no grupo LAP/PLC foi realizada laparotomia aberta e 
peritonite por punção e ligadura do ceco; no grupo PNP/PLC a peritonite foi associada a 
pneumoperitôneo com CO2 a uma pressão de 2 mmHg durante 30 minutos, anestesiados com 
tiopental 20 mg/Kg IP. Decorrido o período do pneumoperitôneo, foi colhido sangue por 
punção cardíaca (leucograma) e exsudato intraperitoneal para gasometria. RESULTADOS: 
Houve significante aumento da pCO2 arterial no grupo PNP/PLC, quando comparado com o 
LAP/PLC e Controle. Não ocorreu diferença significante na pO2 entre os grupos PNP/PLC e 
controle. O exsudato peritoneal mostrou-se significantemente mais ácido no grupo PNP/PLC 
do que no LAP/PLC e controle. CONCLUSÃO: O pneumoperitôneo com CO2 em ratos, 
provoca alteração significante no pH dos líquidos corporais, especialmente na vigência de 
peritonite. 

Palavras chave: Pneumoperitôpneo, Gasometria, Gás carbônico    
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 Resumo:  
 

Em 1996 é detectado em Jardim do Seridó o primeiro foco do mosquito Aedes Aagypti na 
cidade, tendo o primeiro caso confirmado em julho de 1997. Em 1998 é contratada a primeira 
equipe de combate a dengue, tendo como atribuições descobrir e erradicar focos do mosquito 
transmissor. Para o controle do mosquito são utilizadas medidas como o tratamento focal, que 
consiste na aplicação de larvicida em depósitos que contenham água; o peixamento, colocação 
de piabas em caixas d’água para eliminar formas imaturas do mosquito (larvas e pulpas); 
mobilização social com passeatas, reunindo vários profissionais, utilização de faixas, cartazes 
e entrega de panfletos educativos para conscientizar a sociedade, incentivando a participação 
comunitária no controle da dengue. Também são realizadas palestras educativas em todas as 
escolas do município com a participação. Realizou-se um trabalho de cobertura de caixa 
d’água em um dos bairros periféricos da cidade. todas as caixas brasilite foram cobertas pelos 
agentes de saúde com material cedido pela FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) devido 
Jardim do Seridó está incluído nos 16 municípios prioritários a nível de Rio Grande do Norte 
no plano nacional de controle da dengue (PNCD). Após eventos de participação popular foi 
constatado uma queda no índice de infestação da doença. Portanto, a participação comunitária 
é importante para prevenção geral da doença. 

Palavras chave: Jardim do Seridó, Dengue, prevenção     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Núcleo de Cirurgia Experimental - UFRN, Natal, RN Objetivos: analisar o efeito da 
sinvastatina em isquemia intestinal e reperfusão, na translocação bacteriana para linfonodos 
mesentéricos, fígado, baço e sangue. Citocinas foram correlacionadas com a translocação 
bacteriana (TB). Métodos: Utilizados 44 ratos Wistar, pesando 245±37g. Delineamento: 
grupo C (controles); grupo S, para os sham-operated, grupo I/R: 45 min de isquemia intestinal 
e 60 min de reperfusão; grupo S+Sin animais sham tratados com sinvastatina e grupo I/R+Sin 
isquemia/reperfusão, tratados com sinvastatina. Microbiologia do fígado, baço, linfonodos 
mesentéricos e sangue para observação de TB, dosagem sérica de TNF, IL-1, IL-6 e IL-10, 
histopatologia do intestino.Resultados: foi observada TB para linfonodos mesentéricos, baço, 
fígado e sangue de todos do grupo I/R. No grupo I/R+Sin a TB foi menor que em I/R. Nos 
grupos C e S não ocorreu TB. No grupo S+ Sin, menores níveis de , IL-6) e maior nível de 
(IL-10)β, IL-1αcitocinas pró-inflamatórias (TNF- comparado com S. No grupo IR, os valores 
de IL-1, IL-6, TNF foram significantemente maiores, comparando com IR + Sin. Este com 
maiores valores de IL-10 (p<0,05). Conclusões: O uso da sinvastatina em ratos submetidos a 
I/R intestinal reduziu a TB, aumentou os níveis de citocina anti-inflamatória e reduzir os 
valores de citocinas pró-inflamatórias. 

Palavras chave: Translocação bacteriana, Sinvastatina, Isquemia reperfusão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

No presente trabalho, apresentou-se a distribuição da comunidade fitoplanctônica do açude 
Cruzeta/RN, situado na região semi-árida nordestina. As coordenadas geográficas de seu 
barramento são 06º 24’ 42’’ S e 36º 47’ 23’’ W. O estudo do fitoplâncton foi feito a partir de 
coletas mensais, durante o período de setembro de 2004 a junho de 2005 na superfície. Foram 
analisados: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, nitrato, amônio, 
ortofosfato, clorofila-a, contagem e identificação da comunidade fitoplanctônica. As análises 
dos fatores abióticos se realizaram in situ com auxílio de Kit multiparâmetro WTW Multi 
340i. Os resultados revelaram alta diversidade florística com a presença de 95 táxons 
distribuídos dentro de seis classes: Chlorophyceae (42), Cyanophyceae (18), 
Bacillariophyceae (28), Dinophyceae (2), Chrysophyceae (3) e Euglenophyceae (2). 
Chlorophyceae dominaram durante o período de estudo com exceção do mês de setembro, 
onde houve forte dominância de Cyanophyceae, especificamente a espécie potencialmente 
tóxica Cylindrospermopsis raciborskii, apresentando baixa freqüência de ocorrência durante 
os demais meses. A clorofila-a apresentou média de 5,3mg.L-1, indicando um estado 
fisiológico ativo das microalgas. O ambiente apresentou pH alcalino, temperatura média de 
28ºC e média de oxigênio dissolvido de 5,5mg.L-1, sendo considerado moderadamente 
poluído devido à alta condutividade e concentração de nutriente. 

Palavras chave: ECOLOGIA, FITOPLÂNCTON, CRUZETA    
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XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0270  
TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DAS FUNGEMIAS 
NEONATAIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO  
ALUNO: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR (04925544470)  
ORIENTADOR: EVELINE PIPOLO MILAN (70337950415)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA SANTOS FERNANDES (00936352493)  
  

 

Resumo:  
 

A ocorrência de fungemia entre neonatos está relacionada a diversos fatores como tempo de 
gestação, estado geral do feto ao nascer e uso de cateter intravascular. O ponto de inserção do 
cateter é considerado a principal porta de entrada de microrganismos na circulação. O 
objetivo do estudo foi avaliar a freqüência de infecções fúngicas relacionadas ao uso de 
cateteres intra-venosos em neonatos internados na UTI neonatal da Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), com identificação das espécies envolvidas e dos fatores de risco. De 
janeiro de 2003 a fevereiro de 2005 foram estudados todos os recém-nascidos internados na 
UTI neonatal da MEJC, portadores de cateter venoso umbilical. As pontas de cateter foram 
cultivadas em ágar sangue, e, quando houve crescimento fúngico, foram subcultivadas para 
identificação. Do total de 240 cateteres analisados, 41 apresentaram crescimento de colônia 
leveduriforme, sendo 34 encaminhados para identificação, isolando-se os seguintes agentes: 
10 Candida parapsilosis (29%), 13 C. albicans (38%), 4 C. tropicalis (20%), 1 C. 
guilliermondii (3%), 1 C. famata (3%) e 1 Trichosporon spp. (3%). Todos os pacientes faziam 
uso de antibióticos de amplo espectro e portavam sonda nasogástrica. A elevada taxa de óbito 
(26%) entre os pacientes com cultura de cateter positiva para fungos, sugere que este fator 
deve contribuir para a piora do prognóstico. Entretanto, esse dado necessita análise mais 
detalhada. 

Palavras chave: Candida, Colonização, fungemia      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O fenômeno da dissociação do ritmo circadiano de atividade locomotora, observado em ratos, 
caracteriza-se como uma perturbação do sistema de temporização circadiana. Isto se 
assemelha à dessincronização interna em humanos observada em casos de viagens 
transmeridianas (jet lag), esquemas de trabalho em turnos ou noturno. O objetivo do trabalho 
é avaliar se a condição de dissociação provoca prejuízo na memória, utilizando-se dois testes 
consolidados, a esquiva passiva (step-down) e o reconhecimento de objetos. 20 ratos albinos, 
em dois grupos: Controle - T24 (n = 8), claro-escuro (CE) 12:12 e Experimental - T22 (n = 
12), CE 11:11. A atividade exploratória foi avaliada através do teste de campo aberto. No 
teste de esquiva passiva, o grupo T22 apresentou déficit para memória de curto prazo (MCP) 
quando comparados com o grupo T24 (Kruskal Wallis test, p = 0.006). No teste de memória 
de longo prazo (MLP), o grupo T22 apresentou pior desempenho em relação ao grupo T24, 
porém essa diferença não foi estatisticamente significante (Kruskal Wallis test, p = 0.115). No 
teste de reconhecimento de objetos, ambos os grupos apresentaram desempenho semelhante 
para todas as sessões – Treino, MCP e MLP. Os animais com dissociação do ritmo circadiano 
apresentaram déficit de memória no teste de esquiva passiva, onde há um forte componente 
emocional envolvido (medo), mas não tiveram qualquer prejuízo no teste de reconhecimento 
de objetos, onde este componente está ausente. 

Palavras chave: Ritmo Circadiano, Dissociação, Memória    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho teve como objetivo, avaliar o potencial genotóxico da violaceína, que é um 
pigmento produzido por Chromobacterium violaceum e que apresenta potencial 
farmacológico. Os ensaios realizados visaram à identificação de atividade fotossensibilizadora 
da violaceína, assim como atividade citotóxica, mutagênica e antioxidante. O plasmídeo pBC 
foi incubado in vitro com violaceína em diferentes concentrações e intervalos de iluminação. 
Posteriormente, as amostras foram tratadas com Exonuclease III, para detecção danos ao 
DNA. A ação antioxidante foi analisada através do tratamento do DNA com azul de metileno 
(fotossensibilizador do tipo II, que gera estresse oxidativo) e violaceína, sob iluminação. As 
amostras tratadas foram analisadas por eletroforese. A ação citotóxica da violaceína foi 
avaliada através da análise da formação de halo de inibição de crescimento bacteriano. O 
ensaio de mutagênese utilizado foi o Teste de Ames com a cepa TA98. Os resultados obtidos 
demonstram que a violaceína não promove quebras no DNA, assim como não produz sítios 
sensíveis a Exonuclease III, independente da concentração e iluminação. Resultados negativos 
também foram obtidos com o teste de citotoxicidade e Teste de Ames. Estes dados sugerem 
que a violaceína não apresenta atividade genotóxica, nem fotossensibilizadora. Além disso, os 
resultados obtidos indicam uma possível ação antioxidante, uma vez que foi capaz de reduzir 
a ação do azul de metileno sobre o DNA. 

Palavras chave: Chromobacterium violaceum, Violaceína, fotossensibilização do tipo II 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0282  
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ALUNO: SHEYLA THATIANE SANTOS DO LAGO (03445846405)  
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CO-AUTOR: TATIANA LARISSA DE MOURA ALVES (01021839450)  
CO-AUTOR: FABRICIA AZEVEDO DA COSTA (00847101444)  
 

 

Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: A maioria dos pacientes com AVE se concentram na faixa etária adulto-
idoso e apresentam baixa escolaridade. O comprometimento neurológico após o AVE pode 
manifestar-se a nível cognitivo podendo ser influenciado pelos anos de escolaridade do 
indivíduo. Diante disso, verifica-se a possibilidade de tais pacientes exibirem um 
comprometimento cognitivo devido a baixa escolaridade. OBJETIVO: Investigar a influência 
dos anos de escolaridade na cognição de pacientes com AVE e em indivíduos saudáveis. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo transversal, analítico e observacional. A amostra 
consistiu de 82 indivíduos, sendo 41 com AVE e 41 saudáveis, pareados quanto a sexo e 
idade. RESULTADOS: A amostra foi predominantemente feminina (61%), casada (70%), 
com prevalência de AVE do tipo Isquêmico (71%), o hemisfério cerebral direito foi o mais 
acometido (56%) e a média de idade foi de 62,17 anos. Observou-se uma predominância de 
indivíduos no nível primário (36,5%), maior comprometimento cognitivo no grupo de 
pacientes (80,5%), e a partir da realização de uma regressão linear simples observamos que a 
escolaridade influencia a cognição de forma equivalente em ambos os grupos. 
CONCLUSÃO: A relação positiva entre a escolaridade e a cognição em pacientes com AVE e 
em indivíduos saudáveis, indica a importância da escolaridade em idosos saudáveis e, 
principalmente, em idosos pós-AVE durante o processo de reabilitação, já que o tratamento é 
otimizado em idosos escolarizados. 

Palavras chave: Escolaridade, Cognição, AVE      
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0283  
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Resumo:  
 

O carcinoma epidermóide oral (CEO) representa 38% das neoplasias malignas de cabeça e 
pescoço, com maior ocorrência em língua e lábio. No Brasil, a média de sobrevida de 5 anos 
para pacientes com CEO é de apenas 30%. A incidência desta lesão vem crescendo, no 
entanto, o seu prognóstico não tem melhorado nas últimas décadas. Este trabalho constitui a 
segunda etapa (2001/2004) de um estudo retrospectivo com início no ano de 1995. Nesta fase 
foram examinados 101 prontuários de pacientes com Carcinoma Epidermóide Oral, 
registrados no Setor de Cabeça e Pescoço do Hospital Dr. Luiz Antônio, em Natal/RN. Após 
realizada a avaliação dos referidos prontuários, os dados obtidos foram transcritos pelo 
pesquisador em fichas clínicas destinadas ao estudo, nas seguintes variáveis: sexo, raça, idade, 
procedência, hábitos e localização anatômica das lesões, além da presença de metástases. A 
fundamentação deste trabalho reside no fato de que entre as neoplasias malignas que 
acometem as estruturas orais, o Carcinoma Epidermóide tem uma ocorrência que chega a 
95% dos cânceres orais, com riscos de chegar a 100% dos casos, nos próximos 20 anos, 
conforme visão da Organização Mundial da Saúde (OMS). Face o exposto concluímos ser de 
vital importância a identificação do perfil da doença , levando ao conhecimento da 
comunidade odontológica informações que respaldem futuras ações preventivas e de 
diagnóstico precoce. 

Palavras chave: câncer oral, epidemiologia, carcinoma epidermóide   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0291  
TÍTULO: RECORTES DE UMA VIDA: OPINIÃO E SATISFAÇÃO DE UM IDOSO 
SOBRE UMA INSTITUIÇÃO ASILAR EM NATAL/RN  
ALUNO: KARENINA ELICE GUIMARÃES CARVALHO (04809287467)  
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (25790005772)  
CO-AUTOR: LUCIANA OLINTO DO BÚ (91099250404)  
 

 

Resumo:  
 

O processo de envelhecimento sempre foi motivo de preocupação para o homem. O 
progressivo aumento da população idosa nos dias atuais causa impacto na sociedade, 
necessitando-se a criação de estrutura que proporcione melhoria na qualidade de vida dessa 
população, exigindo também dos serviços de saúde suporte adequado. Baseando-se nisto, 
desenvolvemos este trabalho numa instituição asilar em Natal/RN, durante o estágio 
supervisionado da Disciplina Clínica Ampliada na Saúde do Idoso, objetivando identificar a 
opinião e satisfação do idoso sobre a instituição na qual está inserido. Trata-se de um estudo 
de caso, entrevistando-se um dos residentes, que opinou satisfação em viver naquele 
ambiente, por considerá-lo agradável e tranqüilo. Com relação à assistência em saúde, 
afirmou que ainda precisa melhorar, enfatizando a humanização da equipe e escassez de 
profissionais especializados em geriatria. Os resultados demonstraram que o ambiente asilar 
não corresponde as reais necessidades dos residentes com relação à saúde, não havendo boa 
socialização entre os moradores, uma vez que é pouco freqüente a promoção de atividades 
lúdicas e recreativas. Estas constatações representam a falta de interesse da sociedade, das 
autoridades públicas e de uma equipe multiprofissional em amparar e promover uma boa 
qualidade de vida para o contingente de idosos. Concluindo, esta experiência foi importante 
para o aprendizado acadêmico aprofundando os conhecimentos nessa área. 

Palavras chave: Idoso, Instituiçao, asilar       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: RENATA SILVA SANTOS (00880689439)  
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
CO-AUTOR: FERNANDA CRISTINA FERREIRA ALVES (04665531455)  
CO-AUTOR: ANA PAULA FERNANDES LEIROS DE SOUZA (05536032488)  
 

 

Resumo:  
 

O cuidado do idoso envolve intervenções em diferentes níveis de atenção e espaços 
institucionais como,unidades de internação,hospital dia e centros para cuidados prolongados 
(COELHO FILHO, 2000).O objetivo desse estudo é descrever os cuidados de enfermagem à 
pessoa idosa em estado agudo de saúde,internada em unidade clínica durante as aulas práticas 
da disciplina Enfermagem em Saúde do Idoso.Estudo descritivo do tipo relato de experiência 
através do relato dos cuidados de enfermagem,com uma idosa,portadora de ICO e seqüela de 
AVC (hemiparesia aplástica),pós-cirurgiada de fratura de fêmur direito e pneumonia por 
bronco-aspiração.A avaliação das reações clínicas do doente é necessária para a enfermagem 
pois,patologias múltiplas caracterizam o envelhecimento.Assim, fez-se um levantamento 
inicial dos problemas da idosa de acordo com a teoria de Orlando(1961),sobre o 
relacionamento terapêutico,no qual, o enfermeiro cuida do paciente buscando suprir suas 
necessidades de saúde imediatas, através de um plano de cuidados de enfermagem voltado à 
reabilitação(quando possível) e a melhoria da qualidade de sua saúde.Os resultados sugerem a 
necessidade de cuidados de enfermagem sistematizados,individualizados e diários para a 
prevenção de outros agravos e involução condição de saúde,bem como,a presença de um 
cuidador em seu cotidiano,para a melhoria de sua perspectiva de saúde.A avaliação e o 
planejamento de ações devem ser feitos considerando a reação física e psicossocial do 
indivíduo. 

Palavras chave: cuidados, enfermagem, idoso      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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PERITONITE E PNEUMOPERITÔNEO COM CO2.  
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Resumo:  
 

Núcleo de Cirurgia Experimental-UFRN, Natal-RN. OBJETIVO: Analisar a contagem de 
células inflamatórias no sangue periférico e no exsudato peritoneal em ratos sob o efeito de 
pneumoperitôneo com CO2 e peritonite. MÉTODOS: Foram utilizados ratos machos Wistar 
divididos aleatoriamente em 4 grupos. No grupo C (controle) os ratos foram apenas 
anestesiados; os ratos PNP foram submetidos a pneumoteritôneo com CO2 durante 30 
minutos; no grupo LAP/PLC foi realizada laparotomia aberta e peritonite por punção e 
ligadura do ceco; no grupo PNP/PLC a peritonite foi associada a pneumoperitôneo com CO2 
a uma pressão de 2 mmHg durante 30 minutos, anestesiados com tiopental 20 mg/Kg IP. 
Decorrido o período do pneumoperitôneo, e 24 horas após, foi colhido sangue por punção 
cardíaca (leucograma) e exsudato intraperitoneal para contagem de células. RESULTADOS: 
Comparando-se o C com PNP, não houve diferença entre leucócitos totais e contagem 
diferencial no leucograma. No exsudato peritoneal observou-se diminuição de neutrófilos, 
aumento de linfócitos e monócitos em relação ao controle. Na vigência de peritonite foi 
observada diminuição significante de leucócitos no PNP/PLC, quando comparado com o 
LAP/PLC, tanto na corrente circulatória quanto no exsudato intraperitoneal. CONCLUSÃO: o 
pneumoperitôneo com CO2 em ratos, provoca alteração significante nas células leucocitárias, 
com tendência a leucopenia em ratos. 

Palavras chave: Laucometria, Pneumoperitôneo, Peritonite    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0295  
TÍTULO: FREQUÊNCIA, HÁBITAT E PERÍODO DE ATIVIDADE DAS ESPÉCIES DE 
LAGARTOS DOMINANTES DA CAATINGA DA ESTAÇÃO ECOLOGICA DO SERIDÓ, 
SERRA NEGRA DO NORTE/RN.  
ALUNO: MIGUEL FERNANDES KOLODIUK (01229225498)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é parte do Sub-projeto Répteis/Programa Ecológico de Longa Duração 
(PELD/CNPq), desenvolvido nas Caatingas do Seridó potiguar e do Cariri paraibano. 
Objetiva averiguar a frequência, a utilização espacial e o período de atividade das espécies de 
Lagartos dominantes das Caatingas da ESEC Seridó. Cinco transecções paralelas, de 200 
metros, foram percorridas mensalmente durante 30 minutos cada, das 7:00 às 12:00 h de 1 dia 
e das 12:00 às 17:00 h do dia seguinte, para registro das espécies, horário e habitat. Quatro 
espécies foram identificadas como dominantes: Cnemidophorus ocellifer Spix 1825 e Ameiva 
ameiva Lineu 1758, pertencentes à família Teiidae; Tapinurus semitaeniatus Spix 1825 e 
Tropidurus hispidus Wied 1820, da família Tropiduridae. Foram avistados 343 indivíduos, 
sendo as espécies mais frequentes, respectivamente, C. ocellifer (147) e T. semitaeniatus 
(140). Duas das espécies obtidas apresentam especialidade e/ou fidelidade ao 
habitat/microhabitat: T. semitaeniatus aos afloramentos rochosos e C. ocellifer às gramíneas e 
folhas secas sob arbustos. T. hispidus é a mais generalista, utilizando habitat rochoso, além de 
folhiço e tronco seco. A utilização dos habitats pelas espécies, portanto, indica possível 
ocorrência de segregação espacial. No que se refere ao período de atividade, T. hispidus 
iniciou suas atividades mais cedo do que as demais espécies e Cnemidophorus ocellifer é a 
única a apresentar um pico de atividade nas horas mais quentes do dia. 

Palavras chave: Lagartos, Ecologia de Comunidade, Caatingas    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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NO TRILHAS POTIGUARES.  
ALUNO: LARISSA FONTES DE CARVALHO TORRES (04555039408)  
ORIENTADOR: DEUSIMAR FREIRE BRASIL (02032604817)  
 

 

Resumo:  
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na tentativa de possibilitar a participação da 
comunidade na proteção dos direitos por ele tutelados, previu a criação dos Conselhos 
Tutelares, com a proposta de manter um permanente vínculo entre o Poder Público e a 
sociedade, e, assim, facilitar a fiscalização do cumprimento das normas de proteção às 
crianças e adolescentes e despertar em todos o zelo por tais direitos. A experiência 
proporcionada pelo Programa Trilhas Potiguares, em São Miguel do Gostoso, no entanto, 
levou-nos a perceber que não são muitos os avanços quando nos afastamos da previsão teórica 
e partimos para a vivência da realidade. Assim, foi possível identificar, através do método da 
pesquisação (Thiollent,1988), privilegiando a interação com a comunidade e a utilização das 
informações que surgem na ação para formular esquemas de intervenção, alguns problemas 
enfrentados pelos conselheiros que tem dificultado a execução de seu mister e, em 
conseqüência, o efetivo cumprimento do ECA. Dentre eles é possível listar o 
desconhecimento por parte dos conselheiros e da comunidade de suas atribuições, a 
dificuldade de se firmar parcerias com os poderes instituídos para criação e execução de 
políticas públicas e a falta de recursos. A partir da identificação de tais óbices, foram 
encaminhadas proposições ao Poder Municipal com vistas a envolvê-lo na solução desses 
problemas e à criação de alternativas que permitam a melhoria do serviço prestado por esse 
órgão 

Palavras chave: Estatuto, Conselhos, Trilhas      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Núcleo de Cirurgia Experimental-UFRN, Natal-RN. 
OBJETIVO: Observar a ação do mel da abelha Jandaíra na evolução de feridas infectadas do 
dorso de ratos. MÉTODOS: Ratos Wistar foram anestesiados com tiopental sódico 20 mg/Kg 
IP e submetidos a exérese de segmento de 1 cm2 de pele total do dorso, coberta com lâmina 
de polietileno fixada sobre a lesão com 4 pontos. O grupo C (não infectado) foi tratado com 
solução salina sobre a ferida diariamente e no grupo MEL (não infectado) as feridas foram 
recobertas com mel uma vez por dia. No grupos C/I e MEL/I as feridas foram inoculadas com 
solução de fezes frescas dos próprios animais, realizando-se cultura 24 horas após. Cultura foi 
feita 24 horas após. Foram tratadas com solução salina e mel, respectivamente. No 2º dia de 
tratamento foi feita nova cultura. Após epitelização, as feridas foram biopsiadas para dosagem 
de citocinas (TNF, IL-1, IL6) e exame histológico. RESULTADOS: Os níveis de citocinas 
mostraram-se mais elevados nos tecidos dos animais tratados com mel, especialmente TNF. 
Não houve diferença significante no tempo de cicatrização quando comparados os grupos sem 
infecção. Nos animais infectados, tratados com mel, ocorreu redução significante no tempo de 
cicatrização quando comparado com o controle. CONCLUSÃO: O mel de Melípona subnitida 
estimula a produção de citocinas, reduz o tempo de cicatrização de feridas infectadas. 

Palavras chave: Melipona subnitida, Cicatrização, Feridas infectadas   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0309  
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Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: Embora não elucidados quais os compostos são responsáveis pelas 
atividades terapêuticas da Psidium guajava, os taninos têm sido utilizados como marcadores 
químicos para o controle de qualidade da espécie. A quantificação destes compostos baseia-se 
na sua complexação com macromoléculas e, portanto, o estudo de novos agentes 
complexantes tem sido objeto de muitos estudos. OBJETIVO: Avaliar a influência de 
diferentes tipos de agentes complexantes sobre a determinação do teor de taninos totais em 
solução extrativa de P. guajava. METODOLOGIA: Foram estudados três agentes 
complexantes: dois tipos de caseína (fornecedores diferentes) e polivinilpirrolidona. A 
solução extrativa das folhas de P. guajava (5%;m/v) foi preparada por refluxo com etanol 50% 
(v/v) durante 15min. Diferentes proporções do complexante (50, 100, 150, 200, 250 e 300mg) 
foram utilizadas para remoção dos taninos e o teor de taninos totais foi determinado por 
espectrofotometria em 271nm. RESULTADOS: Apesar de todos agentes testados terem sido 
capazes de remover quantidade importante dos taninos presentes na solução extrativa, uma 
das caseínas (com menor diâmetro de partícula), foi a que apresentou maior eficiência. 
CONCLUSÃO: Por mais que o uso de caseína seja recomendado por códigos oficiais para o 
doseamento de taninos, os resultados deste trabalho revelaram que é necessário o 
estabelecimento de especificações, para que esta macromolécula seja utilizada sem que 
introduza erros sistemáticos à técnica. 

Palavras chave: 'Psidium guajava', taninos totais, agentes complexantes   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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TÍTULO: RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS NO TESTE DE LABIRINTO EM CRUZ 
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Resumo:  
 

Alterações na ritmicidade circadiana causadas por situações como trabalho em turnos ou Jet 
Lag, por exemplo, provocam alterações emocionais. Neste trabalho, estudamos respostas 
comportamentais em modelos de ansiedade e de depressão em ratos albinos com dissociação 
do ritmo circadiano de atividade motora. Um grupo de ratos albinos foi submetido a ciclo de 
claro-escuro com período de 24h – CE 12:12 (grupo T24) e outro com período de 22h – CE 
11:11 (grupo T22). Os animais foram testados em um campo aberto para avaliação da 
atividade exploratória, em um labirinto em cruz elevado e no teste de nado forçado. Os testes 
tiveram duração de 5 minutos em duas sessões, pré-teste e teste, com intervalo de 24 ou 22 
horas, e foram realizados em dias diferentes, no meio da fase escura do CE 12:12 ou CE 
11:11. Todos os animais em T22 dissociaram, ou seja, expressaram dois componentes 
circadianos, um com período de 1320 min, e um outro com 1490 min. O teste de campo 
aberto mostrou que os ratos em T22 apresentaram maior atividade exploratória, em número de 
quadrantes. A porcentagem de tempo nos braços no teste de labirinto e a latência de 
imobilização no teste de nado forçado não mostraram diferenças estaticamente significantes 
entre o grupo T24 e o T22. Os resultados obtidos sugerem que a dissociação não afeta 
comportamentos relacionados com ansiedade e depressão neste modelo animal utilizado.  
Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPERN, PPQ-UFRN 

Palavras chave: Ritmos circadianos, Ansiedade, Depressão    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0312  
TÍTULO: AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E QUÍMICA DE POLPAS DE FRUTAS 
DURANTE O PROCESSAMENTO E APÓS ARMAZENAMENTO  
ALUNO: THAISA MARIA SIMPLÍCIO LEMOS (01169118402)  
ORIENTADOR: NELY HOLLAND (58173676615)  
 

 

Resumo:  
 

Devido ao crescente consumo de polpas de frutas congeladas e às perdas de nutrientes que 
podem ocorrer durante um processamento e armazenamento inadequado teve-se como 
objetivo avaliar as características físico-químicas e químicas, durante processamento e após 
armazenamento, de polpas congeladas de maracujá e acerola. As amostras foram obtidas em 
uma empresa local, de três processamentos realizados em diferentes datas para cada fruta, em 
duplicata, perfazendo um total de seis amostras por fruta. De cada processamento, foram 
coletadas amostras de quatro etapas: fruto “in natura”, após despolpa, após envase da polpa e 
após congelamento por 20 dias. Os parâmetros analisados foram acidez total, pH, sólidos 
solúveis totais (°Brix), vitamina C e carotenóides totais. Os resultados obtidos foram 
comparados com os padrões exigidos pela legislação vigente. De modo geral, foi observada 
significativa diminuição (p<0,05) dos componentes químicos durante as etapas, com maiores 
perdas durante armazenamento em relação ao fruto “in natura”. A acidez total foi o parâmetro 
com maior variabilidade para a acerola e para o maracujá, a vitamina C. Foram observadas 
diferenças significativas entre os lotes, demonstrando a não homogeneidade de maturação de 
ambas as frutas. Exceto pela vitamina C, os componentes químicos encontraram-se de acordo 
ao estabelecido pela legislação para a polpa de acerola. As polpas de maracujá analisadas 
apresentaram-se em desacordo quanto ao pH e aos sólidos solúveis. 

Palavras chave: polpas de frutas, componentes químicos, processamento   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0313  
TÍTULO: EFEITO TEMPORAL NO CONDICIONAMENTO DE LUGAR EM PRIMATA 
(CALLITRIX JACCHUS).  
ALUNO: KATHIANE DOS SANTOS SANTANA (05802484454)  
ORIENTADOR: JOHN FONTENELE ARAUJO (22800662387)  
CO-AUTOR: BRENO TERCIO SANTOS CARNEIRO (00763800414)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho avaliou o processo de condicionamento de lugar em sagüis, utilizando a 
associação entre um reforço positivo e uma forma geométrica. Nesta tarefa o animal aprende a 
preferir um contexto em detrimento de outro, após associar este a uma experiência agradável. 
Vinte sagüis foram treinados utilizando duas caixas, uma no formato de um quadrado e a 
outra de um triângulo. Foram 8 dias de treino de 10 minutos cada. Durante os treinos um dos 
contextos tinha um reforço positivo (contexto com reforço, CR), sendo que o outro não tinha 
nada (contexto sem reforço, SR). O teste consistiu em apresentar os dois contextos sem 
reforço aos animais, os quais foram subdividos em 4 grupos: dois testados no mesmo horário 
dos treinos e dois em horários diferentes. A interação do animal com os contextos foi avaliada 
registrando os tipos de contatos físicos com os mesmos. Os resultados mostram que os sagüis 
aprendem a tarefa. Isto foi revelado no dia do teste pela maior freqüência de interações com o 
contexto reforçado. Utilizando a diferença entre a freqüência de interações entre CR e SR, 
observou-se que não haviam diferenças entre os subgrupos e que houve diferença significante 
quando comparou-se os animais testados no mesmo horário e em horários diferentes. Estes 
resultados confirmam que o sagüi aprende a tarefa de condicionamento de lugar e que o 
desempenho do mesmo é afetada pela hora do dia em que os animais são treinados e testados. 
Apoio financeiro: CAPES, CNPq, FAPERN, PPQ-UFRN 

Palavras chave: Marmoset, Ritmo circadiano, Memoria     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0314  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DANO EM PACIENTES COM LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO DE INÍCIO RECENTE  
ALUNO: FERNANDO GALDENÇO DE OLIVEIRA FILHO (03443653448)  
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: CHIARELLI BEZERRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (01115334492)  
CO-AUTOR: ROBERTA XABREGAS FERREIRA BRINGEL (01258706474)  
 

 

Resumo:  
 

Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença auto-imune, com repercussões em diversos 
tecidos do organismo. O Systemic Lupus International Collaborating Clinics American 
College of Rheumatology Damage Index (SLICC ACR DI) é um instrumento utilizado para 
avaliar dano orgânico acumulado em LES, desde o início da doença, decorrente da mesma ou 
do seu tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o índice de dano, através do 
SLICC/ACR DI, em pacientes com LES de início recente (2 a 3 anos) e verificar sua 
associação com parâmetros sócio-econômicos e clínicos. Foram estudados 54 pacientes 
acompanhados em hospitais e clínicas públicas e privadas de saúde de Natal-RN portadores 
de LES com média de diagnóstico de 29 meses, idade média de 33 anos e renda per capita 
mediana de 1,0 salário mínimo. Dano orgânico precoce foi encontrado em 18 pacientes 
(33%), enquanto 36 pacientes (67%) não apresentaram qualquer dano. O dano cutâneo (11%), 
o renal (9%) e o neuropsiquiátrico (5.5%) são os mais freqüentes, seguidos de dano pulmonar 
e músculo-esquelético, falência gonadal prematura e diabetes. Não foi demonstrada 
associação entre dano orgânico (SLICC/ACR scores) e parâmetros sócio-econômicos e 
clínicos.O dano orgânico precoce encontrado em pacientes brasileiros com LES foi similar a 
outras populações estudadas no mundo, a despeito da baixa condição sócio-econômica. Em 
contraste com o descrito em outros estudos, a lesão cutânea foi a causa mais freqüente de 
dano em nossos pacientes. 

Palavras chave: Reumatologia, Lupus Eritematoso Sistêmico, Lesões Cutâneas  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0316  
TÍTULO: EFEITO DO TAMOXIFENO SOBRE O PERFIL HORMONAL 
QUANTITATIVO DE RATAS WISTAR  
ALUNO: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
 

 

Resumo:  
 

A hormonioterapia se estabeleceu rapidamente como um tratamento eficaz, seguro e barato 
para a neoplasia de mama em vários dos seus estágios. O tamoxifeno é um fármaco 
comumente utilizado no tratamento hormonal do câncer de mama, este é um composto não-
esteróide que se liga ao receptor estrogênico com ação antagonista parcial. Este estudo 
objetiva avaliar quantitativamente, através do índice de Meisels, o perfil citológico deste 
medicamento em ratas wistar. Para isso foram utilizados 25 animais (3 meses de idade e 180 
+/- 24g); em 15 animais foi administrado por gavagem de tamoxifeno 0,25mg/Kg veiculado 
em sorbitol 10% por um período de 30 dias. Os animais foram submetidos a coleta vaginal 
diária e processamento citológico em base líquida segundo técnica de MARTINS e et al 
(2005). Os resultados mostraram um aumento na duração do ciclo estral, associada a um 
efeito proliferativo e maturação diminuida do epitélio 

Palavras chave: tamoxifeno, ciclo estral, citologia em base liquida   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0319  
TÍTULO: INFLUÊNCIA NO PERFIL BIOQUÍMICO E HEMATOLÓGICO DE RATAS 
WISTAR SOB AÇÃO DE FÁRMACOS HORMONIOTERÁPICOS  
ALUNO: DAYANNE CRISTINA DANTAS (00994878451)  
ORIENTADOR: RAND RANDALL MARTINS (02263563458)  
CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
 

 

Resumo:  
 

Dentro da farmacologia é essencial o conhecimento dos mecanismos moleculares e 
metabólicos inerentes a fármacos em estudo. O tamoxifeno, anastrozol e exemestano são 
hormonioterápicos amplamente utilizados no tratamento de neoplasias mamárias e vários 
modelos experimentais foram desenvolvidos para avaliar sua eficácia. Este estudo objetiva 
avaliar a influência destes fármacos no perfil bioquímico e hematológico de ratas wistar, 
como ferramenta auxiliar no entendimento da ação farmacológica. Foram utilizados 40 
animais (3 meses de idade, 180 +/- 20g), com administração diária por gavagem dos fármacos 
veiculados em sorbitol 10% ( tamoxifeno 0,25 mg/mL, anastrozol 0,4 mg/mL e exemestano 
0,4 mg/mL ). Após um mês de experimento os animais foram sacrificados e o sangue coletado 
por punção cardíaca. As análises bioquímicas foram realizadas colorimetricame,®nte com uso 
de kits comerciais Labtest englobando os seguintes analitos: glicose, colesterol total, 
triglicérides, uréia, ALT, AST, creatinina e ácido úrico. Na determinação dos hemogramas, 
utilizou-se contagem hematológica por impedância. Os valores obtidos mostraram-se dentro 
da normalidade e não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

Palavras chave: Antiestrogenicos, Inibidores da aromatase, Experimentação animal 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0321  
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Resumo:  
 

A dependência química tem sido considerada um problema cada vez mais grave e freqüente 
na sociedade, tornando-se evidente a necessidade de políticas públicas de tratamento e 
prevenção. Diante desta premissa objetivou-se caracterizar epidemiologicamente a clientela 
atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS AD LESTE), 
na cidade do Natal. A metodologia constitue-se de um levantamento retrospectivo através de 
prontuários dos pacientes no período de junho de 2005. Foram avaliados 58 pacientes dos 
quais a maioria são do sexo masculino (89,6%), com idade entre 36 e 45 anos (48,3%), com 
baixa escolaridade (51,8%) e 36% são usuários de álcool, ocorrendo também dependência 
cruzada de 50% do álcool com outras drogas ilícitas como o tabaco, canabis, crack e cocaína. 
Estes resultados são condizentes com outros trabalhos apresentados para nossa região, 
observando-se uma certa regularidade no perfil da clientela deste tipo de serviços. 

Palavras chave: Epidemiologia, Alcoolismo, Dependencia quimica   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0322  
TÍTULO: DIVERSIDADE DE HABITATS E ABUNDÂNCIA DE BORBOLETAS NA 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO PARQUE DAS DUNAS DO NATAL, RN.  
ALUNO: EMMANUELLE SÉFORA CABRAL SILVA (03396470435)  
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
 

 

Resumo:  
 

O Parque das Dunas é um remanescente de Mata Atlântica com uma gama de habitats, 
apresentando desde áreas abertas e ensolaradas a áreas fechadas e sombreadas. O objetivo 
deste projeto é caracterizar as comunidades de Lepidoptera diurnos com relação aos principais 
tipos de habitats do Parque das Dunas, dado que variações na estrutura de habitat são 
importantes na organização das comunidades biológicas locais. O levantamento das espécies 
de borboletas vem sendo realizado desde novembro de 2004, através de visitas quinzenais às 
três trilhas principais da reserva. As trilhas incluem os seguintes tipos de habitat: (i) vegetação 
de médio porte aberta, (ii) vegetação de médio porte fechada, (iii) alto de dunas, (iv) vale 
entre dunas e (v) borda. A cada visita é percorrida uma das trilhas e as borboletas ali 
observadas são capturadas com rede entomológica. Após a coleta os exemplares são levados 
ao laboratório para montagem e identificação. Até o momento foram coletados 57 espécimes 
perfazendo 25 espécies já identificadas e 13 espécies adicionais ainda em fase de 
identificação. O habitat sujeito a maior interferência humana (borda) apresenta o maior 
número de espécies (18), assim como um maior número de indivíduos (146). Por outro lado, o 
vale entre dunas apresentou o menor número de espécies (3). Os resultados deste estudo serão 
utilizados para auxiliar futuros programas de manejo para a conservação da biodiversidade 
das espécies dessa reserva. 

Palavras chave: Biodiversidade, Lepidoptera, Mata Atlântica    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0323  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
EM PACIENTES SOBRE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.  
ALUNO: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  
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CO-AUTOR: FABIANO BARROS DE MEDEIROS (05902430470)  
 

 

Resumo:  
 

Interação medicamentosa (IM) é efeito resultante da associação entre dois ou mais 
medicamentos administrados simultaneamente e que podem desencadear uma reação 
indesejável. O tratamento psicofarmacológico da dependência química envolve geralmente 
uma abordagem politerapeutica, logo o estudo de possíveis IM nesta modalidade de 
tratamento assume maior relevância. Objetivou-se determinar o percentual de IM's e sua 
importância clínica em uma amostra de 29 pacientes sob tratamento no centro de atenção 
psicossocial de álcool e outras drogas (CAPS AD LESTE), na cidade do Natal, no período de 
junho de 2005. A metodologia consistiu em levantamento farmacológico junto aos 
prontuários clínicos. Observou-se um percentual de 34,5% de interações, sendo o uso 
associado de carbamazepina (COM 200mg VO) e benzodiazepínicos a mais prevalente. Vale 
salientar que um único paciente apresentou até cinco interações significativas. 

Palavras chave: Psicofarmacologia, Dependencia quimica, Interações medicamentosas 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0324  
TÍTULO: LECTINA CVL-I DA ESPONJA MARINHA CLIONA VARIANS: 
PURIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E EFEITO NO CRESCIMENTO BACTERIANO  
ALUNO: NORBERTO DE KÁSSIO VIEIRA MONTEIRO (05011738469)  
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CO-AUTOR: RANIERE DA MATA MOURA (02850263486)  
CO-AUTOR: ANNE SHYRLEY FERREIRA (04003344456)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
 

 

Resumo:  
 

Lectinas foram detectadas em frações protéicas da esponja marinha Cliona varians. A fração 
obtida da precipitação com acetona a 1,0 vol. (F1,0 vol.) apresentou maior atividade 
aglutinante para eritrócitos humanos do tipo A papainizados e/ou neumraminizados, e esta 
atividade foi fortemente inibida por galactose, glicose, mucina e ácido glucorônico. Uma 
lectina, denominada de CVL I, foi purificada desta fração por meio de cromatografia de 
afinidade em Sepharose CL 4B. A CVL I é uma glicoproteína e sua atividade foi fortemente 
inibida por galactose e sacarose. A lectina mostrou-se dependente de Ca++ e termoestável até 
a temperatura de 60 oC. Sua massa molecular nativa foi estimada em 113,64 kDa, por 
cromatografia de filtração em gel em Sephacryl S-200. A proteína, quando revelada por SDS-
PAGE, apresentou massa molecular de 106,35 kDa e em sua forma reduzida mostrou ser uma 
proteínas composta de 04 subunidades idênticas de 27,88 kDa. A CVL I inibiu o crescimento 
de bactérias Gram positivas, S. aureus e B. subtilis, mas foi incapaz de inibir o crescimento de 
bactérias Gram negativas como P. aeruginosa e E. coli. Também os fungos A. niger, C. 
albicans e S. cerevisiae não foram inibidos por CVL I 

Palavras chave: Esponja, Cliona, Lectina       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0326  
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Resumo:  
 

A peroxidação lipídica é um processo complexo e é a razão principal do dano celular. 
Envolve a formação e propagação de peróxidos lipídicos e a eventual destruição das 
membranas lipídicas, produzindo produtos secundários como o malonildialdeído (MDA). 
Considerando o reduzido número de pesquisas com polissacarídeos como antioxidantes e 
sabendo-se de seu largo emprego pela indústria farmacêutica e alimentícia, objetivamos neste 
trabalho, verificar suas ações como inibidores da peroxidação lipídica. O ensaio da 
peroxidação lipídica foi feito em um sistema de Fe2+/vitamina C, usando microssomos 
hepáticos e o ácido tiobarbitúrico (TBARS), que reage com o MDA decorrente da 
peroxidação. Foram então verificados os efeitos inibitórios dos polissacarídeos sulfatados 
extraídos de algas marinhas: fucoidanas, fucanas e carragenanas. As fucanas foram obtidas da 
alga Padina gymnospora (frações F0,5 e F1,1), enquanto a fucoidana e as carragenanas l, k e i 
foram obtidas comercialmente. Todas as amostras foram capazes de inibir a peroxidação com 
os IC50 de 0,79 mg/mL para a fucoidana, 0,61 e 0,28 mg/mL para as carragenanas i e k, 
respectivamente. Com estes achados, concluímos que os polissacarídeos usados neste estudo 
apresentaram atividade inibitória da peroxidação lipídica tendo, portanto, ação antioxidante. 
No entanto, as frações F0,5; F1,1 e a carragenana l não atingiram o IC50 nas concentrações 
utilizadas. 

Palavras chave: Peroxidação lipidica, Polissacarídeos, Algas    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O gene do proglucagon codifica vários hormônios relacionados, chamados de peptídeos 
derivados do proglucagon, e sua expressão nas células intestinais de mamíferos pode ser 
regulada por carboidratos complexos da dieta na direção da produção de GLP-1. Este 
hormônio está envolvido em várias funções biológicas que visam a manutenção da 
homeostase energética. O objetivo deste trabalho foi estabelecer um modelo para estudo da 
regulação da expressão do proglucagon no intestino, em resposta a carboidratos complexos da 
dieta, in vivo. Ratos machos Wistar com 90 dias de nascidos, foram alimentados com dietas 
experimentais à base de macaxeira (Manihot sculenta) durante 6 dias. Após esse período, o 
intestino dos animais foi removido, sendo realizada a extração do RNA total seguida de RT-
PCR, utilizando-se oligonucleotídeos para a amplificação dos genes do proglucagon e da 
G3PDH como controle positivo. Os produtos de RT-PCR foram visualizados sob iluminação 
com luz UV, após eletroforese em gel de agarose 1,2% corado com brometo de etídio. O 
perfil eletroforético dos fragmentos amplificados mostrou uma banda de 323 pb, tamanho 
esperado para a amplificação do gene do proglucagon e um fragmento de 452 pb, tamanho 
esperado para a amplificação do gene da G3PDH. Estes resultados mostram que o modelo 
experimental aqui usado pode ser utilizado para futuros estudos envolvendo da regulação do 
gene do proglucagon por carboidratos complexos ingeridos através da dieta. 

Palavras chave: Proglucagon, Manihot sculenta, Wistar      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0333  
TÍTULO: O PROCESSO DE ENFERMAGEM DA HANSENÍASE NA VISÃO CLÍNICA E 
EPIDEMIOLÓGICA  
ALUNO: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
ORIENTADOR: MARIA IVONE JALES (10869476491)  
CO-AUTOR: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: CLÉLIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA (05261856272)  
 

 

Resumo:  
 

O Brasil tem como meta acordada com a OMS, a eliminação da hanseníase como problema de 
saúde pública até o final do ano de 2005.A cada ano são diagnosticados no país em torno de 
4/10.000 hab.Já existem progressos rumo à eliminação da doença no país, já temos 2 estados 
(RS e SC) com a hanseníase eliminada e pelo menos mais de 4 (SP, PR, DF e RN) em vias de 
eliminação. A vigilância epidemiologia de hanseníase é realizada através de um conjunto de 
atividades que fornecem informações sobre a doença e sobre o seu comportamento 
epidemiológico, com o objetivo de recomendar, executar e avaliar as atividades de controle de 
hanseníase. Este trabalho tem como objetivo relatar um estudo de caso realizado no estágio da 
disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva no bairro de Cidade Nova, Natal/RN. Trata-se de 
um estudo descritivo de abordagem qualitativa, sendo a investigação realizada através de uma 
visita domiciliar a um paciente em tratamento de hanseníase acompanhado pela equipe de 
PSF do referido bairro. Para a coleta de dados, utilizamos informações disponíveis no 
prontuário e entrevista semi-estruturada. A enfermagem realiza o controle da hanseníase 
através da busca ativa de novos casos na comunidade e da realização e controle do tratamento 
preconizado pelo Ministério da Saúde. No Âmbito da vigilância epidemiológica, a 
enfermagem deve garantir a notificação de todos os casos de hanseníase de sua área de 
abrangência, uma vez que se trata de uma doença de notificação compulsória. 

Palavras chave: Processo de Enfermagem, Hanseníase, Eliminação   
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0334  
TÍTULO: UM OLHAR SOBRE O ENVELHECIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO 
ASILAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.  
ALUNO: CARLENA LOUIZE DANTAS SOUZA (00946946485)  
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (25790005772)  
CO-AUTOR: GEÓRGIA JARDIM FREITAS (05229734426)  
CO-AUTOR: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493)  
 

 

Resumo:  
 

Em nossa sociedade, o ser humano rejeita o envelhecimento, não se conformando com sua 
evidencia e passando a ser um anseio legítimo o desejo de controlá-lo. Nesse sentido, o idoso 
é visualizado como um indivíduo inútil, incapaz de tomar decisões e estando à margem do 
convívio social. Assim, as instituições asilares foram estruturadas com o intuito de acolher a 
pessoa idosa, transferindo o cuidado do campo familiar para o campo profissional e para as 
instituições. O presente trabalho tem como objetivos: relatar o estudo de caso vivenciado em 
uma instituição asilar; identificar problemas e necessidades em saúde para implementação de 
ações de enfermagem na perspectiva do modelo teórico de Virginia Henderson e refletir 
acerca do idoso em situação asilar.A metodologia adotada trata-se de um estudo de caso 
clínico explorativo descritivo. O estudo relata a vida de uma idosa, residente na instituição há 
25 anos, em conseqüência da falta de familiares; refere sentir solidão, tristeza, desânimo com 
a vida e já não gostar tanto da morada, tendo dificuldades de se relacionar com os outros 
moradores e funcionários, apresentando significativos sinais de depressão e verbalizando a 
vontade de morrer. Como o idoso ainda não é prioridade nas políticas de saúde, no que se 
refere à prevenção e promoção da saúde, vê-se a urgente necessidade de uma mudança nas 
práticas de saúde, sendo o cuidado da equipe de enfermagem como essencial para promoção 
da qualidade de vida dessa parcela populacional. 

Palavras chave: Envelhecimento, Enfermagem, Exclusão     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0337  
TÍTULO: DENSIDADE DO BACTERIOPLÂNCTON EM AÇUDES DA REGIÃO DO 
SERIDÓ - RN.  
ALUNO: INGRID MEDEIROS BEZERRA (01175137413)  
ORIENTADOR: MAGNOLIA FERNANDES FLORENCIO DE ARAUJO (51274957400)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
 

 

Resumo:  
 

A comunidade bacterioplanctônica realiza importantes funções nos ecossistemas aquáticos. 
Além de ser fundamental nos ciclos biogeoquímicos, favorecendo a ciclagem de nutrientes e o 
fluxo de energia da cadeia alimentar, as bactérias podem ter também participação expressiva 
na assimilação de matéria orgânica dissolvida e na transferência de carbono orgânico 
particulado para os níveis tróficos superiores. O objetivo deste trabalho foi estimar a 
densidade e a diversidade da comunidade bacterioplanctônica nos açudes Itans (Caicó), 
Gargalheiras (Acari), Boqueirão (Parelhas) Passagem das Traíras (Jardim do Seridó) e Sabugi 
(São João do Sabugi). Para a execução deste trabalho, foram realizadas amostragens nos anos 
de 2003 e 2004, definindo-se dois pontos de coleta Os níveis bacterianos encontrados nos 
reservatórios são considerados elevados para ambientes de água doce, variando de 1,78 x 106 
a 2,69 x 108. As densidades foram mais elevadas nos meses tipicamente seco e chuvoso, em 
todos os ambientes. Os períodos intermediários apresentarem menores densidades, sugerindo 
que, tanto a precipitação quanto a elevada evaporação, em períodos secos, contribuem para as 
elevadas densidades bacterianas observadas. 

Palavras chave: Bacterioplâncton, Semi-árido, Açudes     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0339  
TÍTULO: SENTIMENTOS DO PAI NO PROCESSO DO NASCIMENTO DO FILHO.  
ALUNO: ROBERTA DA CÂMARA VARELA (01180178459)  
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
CO-AUTOR: ETENIGER MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA (00971734445)  
 

 

Resumo:  
 

A presença do homem no processo da reprodução é abordada no âmbito da obstetrícia mas, 
para que seja efetivada é necessário desvelar aspectos relativos ao pai. Considerando o 
nascimento um fato importante na vida do casal e que desperta sentimentos diversos, 
objetivamos identificar os sentimentos do pai quando vivencia o nascimento do filho, 
indagando sobre o que representa e como foi essa experiência. Pesquisa exploratória, 
descritiva, de natureza qualitativa, realizada em uma Unidade Mista de Saúde de Natal. Os 
dados foram tratados conforme os preceitos da Análise de Conteúdo e discutidos com base na 
literatura sobre a temática em questão. Participaram da investigação18 homens cujas parceiras 
estavam no puerpério imediato. A maioria deles tem de 20 a 25 anos, mantem uma união 
estável e possui renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. Quanto à escolaridade, 50% 
possui nível fundamental incompleto. Mais da metade estava vivenciando o nascimento pela 
primeira vez. Das falas emergiram duas categorias temáticas: o nascimento como 
desencadeante de sentimentos, a qual envolve duas sub-categorias: sentimentos positivos e 
sentimentos negativos; e o nascimento como fenômeno normal. Assim sendo, concluímos que 
os homens no contexto do nascimento de seus filhos apresentam sentimentos positivos e/ou 
negativos e encaram o parto como algo normal. Os resultados nos levam ainda a perceber a 
necessidade de ampliar e aprofundar os estudos concernentes ao homem no processo 
reprodutivo. 

Palavras chave: Pai, Nascimentos, Sentimento      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0344  
TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CHOQUE 
CARDIOGÊNICO  
ALUNO: LICIA REGINA SIQUEIRA GARCIA (03524656463)  
ORIENTADOR: VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO (35283084434)  
CO-AUTOR: LICIA REGINA SIQUEIRA GARCIA (03524656463)  
 

 

Resumo:  
 

Os objetivos deste estudo foram compreender e analisar choque cardiogênico;elaborar um 
plano assistencial de enfermagem sistematizado. Foi desenvolvido em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário, situado no Município de Natal. Trata-se de 
um estudo qualitativo descritivo do tipo estudo de caso, realizado através de levantamentos de 
dados no prontuário e entrevista com a família utilizando instrumento padronizado (histórico 
de enfermagem.Este estudo obteve a descrição e analise do caso, o que permitiu compreender 
a fisiopatologia e a assistência de enfermagem de forma sistematizada. 

Palavras chave: Assistência de enfermagem, Choque cardiogênico, Terapia intensiva 
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0346  
TÍTULO: INSETOS CAPTURADOS COM ARMADILHA MALAISE NA FAZENDA DA 
EMPARN - JIQUI, PARNAMIRIM-RN  
ALUNO: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho foi conhecer composição da entomofauna em nível de ordem na 
fazenda da EMPARN – JIQUI, Parnamirim, de coordenadas aproximadas 55’36”S e 
35°11’33”W. Os insetos foram coletados por meio de armadilha de interceptação tipo 
Malaise, durante seis meses de janeiro a junho de 2005, retirando-se os frascos coletores a 
cada sete dias, toda sexta-feira. As coletas foram realizadas em quatro pontos diferentes: 
monocultura de cajueiro anão precoce, de coqueiro anão, de coqueiro gigante e fragmento de 
mata atlântica. Ao todo foram registradas 15 ordens de insetos, sendo a de maior número de 
indivíduos os dípteros seguido dos colêmbolos e os himenópteros. Em relação às áreas 
amostradas, a monocultura com maior número de insetos e de ordens encontradas foi a do 
coqueiro gigante com 5560 indivíduos, sendo 2123 da Ordem Diptera. Importante ressaltar a 
ocorrência da Ordem Strepsiptera nas áreas de cajueiro anão precoce e coqueiro gigante. Essa 
Ordem de insetos parasitóides nunca fora antes coletada no Estado do Rio Grande do Norte, 
sendo os primeiros registros. As identificações continuam e com os dados obtidos pode-se 
inferir sobre as preferências de cada ordem pela sua área de coleta, e avaliar os possíveis 
benefícios e/ou malefícios para a produtividade dessas culturas. Conhecer a entomofauna das 
plantas cultivadas é o primeiro passo para pensar medidas de controle destas quando causarem 
danos. 

Palavras chave: Malaise, Emparn, Entomofauna      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0355  
TÍTULO: AÇÃO DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS EXTRAÍDOS DE ALGAS NA 
COAGULAÇÃO SANGUÍNEA  
ALUNO: CYBELLE TEIXEIRA MARQUES (01167222407)  
ORIENTADOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
CO-AUTOR: TARCIANA CARVALHO GURGEL DE AZEVEDO (00973618442)  
 

 

Resumo:  
 

Polissacarídeos sulfatados de algas são compostos bioativos dotados de várias atividades 
farmacológicas, sendo algumas delas direcionadas à inibição da coagulação e da trombose. 
Este trabalho tem como objetivo a extração e caracterização química de fucanas da alga 
marrom Padina gymnospora, verificando a ação destes compostos na cascata de coagulação. 
Os polissacarídeos foram fracionados utilizando-se volumes crescentes (0,3-2,6v) de acetona. 
As frações obtidas foram submetidas à eletroforese em gel de agarose no tampão 1,3-
diaminopropano acetato 0,05 M, pH 9,0 e tiveram os teores de açúcares totais, fucose, ácido 
urônico, proteína e sulfato determinados. A atividade anticoagulante das frações foi avaliada 
através do tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e do tempo de protrombina (TP). 
As análises químicas mostraram que as frações continham 21,0 a 41,4% de açúcares totais; 
3,33 a 11,7% de fucose; 0 a 9,2% de ácido urônico; 0,7 a 1,2% de proteínas e 8,9 a 31,2% de 
sulfato. O resultado obtido no aPTT, mostrou que somente as frações 1,1, 1,5 e 2,6v (80 µg) 
apresentaram atividade anticoagulante, na ordem de 154,2, 163 e 81,7s, respectivamente. No 
outro teste realizado, PT, estes polissacarídeos não apresentaram atividade, revelando que as 
fucanas extraídas, provavelmente, agem na via intrínseca da cascata de coagulação. 
Apoio financeiro: CAPES e CNPq. 

Palavras chave: Polissacarídeos sulfatados, Fucanas, Atividade anticoagulante  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0357  
TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE ACAMADO EM 
ESTADO DE SAÚDE CRÔNICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA (05846892418)  
ORIENTADOR: AKEMI IWATA MONTEIRO (08449740487)  
CO-AUTOR: WALKIRIA GOMES DA NÓBREGA (00849798442)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA MANUELLA MELO DE OLIVEIRA (05177500403)  
 

 

Resumo:  
 

Doenças crônicas são condições ou enfermidades que têm um período de vida superior a três 
meses e que não se autolimitam (WHO, 2002). O presente estudo descreve um relato de 
experiência vivenciada por alunos na disciplina Enfermagem em Saúde do Adulto I, em um 
hospital, através da aplicação de um Plano Assistencial de Enfermagem a um adulto de 55 
anos, com seqüelas de AVCI, doença causada pela obstrução de um vaso sanguíneo no tecido 
cerebral. Este estudo foi baseado nos princípios de Horta (1979), ao afirmar que “a 
determinação global da assistência de enfermagem que um ser humano deve receber depende 
do diagnóstico [médico] estabelecido”. Para tal, realiza-se em etapas seqüenciais, um 
levantamento de dados do paciente através do histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem e planejamento/prescrição das intervenções de enfermagem. Dentre os 
diagnósticos estabelecidos, destacam-se: risco para aspiração, integridade da pele prejudicada 
e desgaste do papel de cuidador. Em virtude da gravidade do seu estado geral, a atuação da 
enfermagem realizou-se na perspectiva de manter o paciente com algum conforto físico, a fim 
de prevenir as complicações seqüenciais. Diante desse contexto, o plano de cuidados de 
enfermagem constitui-se num instrumento eficiente de promoção á saúde e bem estar do 
paciente, tornando o trabalho da enfermagem dinâmico. 

Palavras chave: Assistência, cronicidade, enfermagem     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0358  
TÍTULO: RITMICIDADE BIOLÓGICA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 
COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.  
ALUNO: MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO (04916672488)  
ORIENTADOR: TANIA FERNANDES CAMPOS (60336641400)  
CO-AUTOR: FABIOLA DIOGENES PIMENTEL (01006904409)  
 

 

Resumo:  
 

O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida dos pacientes com Acidente Vascular 
Encefálico e a variação temporal das atividades da vida diária (AVDs). A amostra foi 
constituída por 5 pacientes, avaliados nos estágios agudo (1-3 meses) e subagudo (3-6 meses 
de lesão), com lesão cerebral unilateral (4 à direita e 1 à esquerda), 3 do sexo masculino e 2 
do feminino, com idade entre 53 e 73 anos. Os pacientes foram avaliados quanto à qualidade 
de vida através do questionário SF-36 e a variação temporal das AVDs pelo SRM (Social 
Rhythm Metric). A análise dos dados foi realizada através do teste de Wilcoxon. Em relação à 
qualidade de vida, observou-se uma tendência à piora de 5 das 8 categorias avaliadas (dor, 
vitalidade, aspectos sociais, emocionais e mentais) e melhora significativa entre os estágios 
agudo e subagudo quanto a capacidade funcional (Agudo: 21 ± 13; subagudo: 33 ± 13; p= 
0,04). No estágio agudo, a média do SRM foi de 5,7 (± 0,8) e no estágio subagudo de 5,5 (± 
0,8), sem diferença significativa entre os estágios (p= 0,782), mostrando regularidade dos 
horários de realização das AVDs e influência das pistas ambientais na manutenção da 
ritmicidade biológica. Os resultados encontrados indicam o impacto da doença na qualidade 
de vida dos pacientes, o que sugere a necessidade de intervenção terapêutica desde os estágios 
mais precoces. 

Palavras chave: RITMICIDADE BIOLÓGICA, QUALIDADE DE VIDA, ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO        
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0361  
TÍTULO: QUALIDADE DO SONO E SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO.  
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CO-AUTOR: CAROLINA DUTRA GOMES PINHEIRO (01066489424)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo desse estudo foi verificar a qualidade do sono e o nível de sonolência diurna dos 
pacientes que tiveram Acidente Vascular Encefálico (AVE). A amostra foi constituída por 5 
pacientes, avaliados nos estágios agudo (1-3 meses) e subagudo (3-6 meses de lesão), com 
lesão cerebral unilateral (4 à direita e 1 à esquerda), sendo 3 do sexo masculino e 2 do 
feminino, com idade entre 53 e 73 anos. Para avaliar a qualidade do sono foi utilizado o PSQI 
(Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh) e para investigar e o nível de sonolência de cada 
indivíduo foi aplicado o questionário de Epworth. Dos pacientes avaliados, 60% mostraram 
uma qualidade do sono ruim (em ambos os estágios), 20% apresentaram sonolência diurna 
excessiva no estágio agudo e 80% no estágio subagudo. Sugere-se que os resultados 
encontrados podem comprometer a atuação do profissional de Fisioterapia na aplicação de 
exercícios e outros recursos que dependam da atenção, motivação e participação voluntária no 
tratamento. 

Palavras chave: QUALIDADE DO SONO, SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA, 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0362  
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DE LEPIDÓPTEROS DIURNOS EM UM FRAGMENTO 
DE MATA ATLÂNTICA NA PERIFERIA DE NATAL, RN.  
ALUNO: JOSÉ ELIEUDO DIAS BARBOSA (97098272434)  
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
 

 

Resumo:  
 

A fragmentação de habitats implica, dentre outras conseqüências, na redução dos espaços 
disponíveis para dispersão e colonização das espécies e na perda da biodiversidade. Este 
trabalho analisa a fauna de lepidópteros diurnos da Mata do Jiqui, um fragmento de Mata 
Atlântica de 80 ha, localizado no município de Parnamirim (5º56’S, 35º11’W), pertencente à 
EMPARN. O principal enfoque neste trabalho foi o de analisar, identificar e catalogar as 
espécies de lepidópteros diurnos presentes neste remanescente. A coleta dos insetos teve 
início em abril de 2005, e vem sendo desenvolvida a cada dois dias por semana, das 8:00 às 
14:00 h, utilizando-se rede entomológica. As capturas foram feitas na borda da mata e em 
trilhas existentes no seu interior. Os insetos coletados foram levados ao laboratório para 
montagem, secagem, identificação e conservação em caixas entomológicas. Para identificação 
dos espécimes foram utilizados guias de borboletas e consultas a especialistas. Esse esforço 
nos forneceu uma lista preliminar de 40 espécies de borboletas, sendo que outras 30 espécies 
já foram capturadas, mas ainda não identificadas. Baseada em extrapolações preliminares, 
estima-se que até o final do projeto (dezembro de 2005) este número deva chegar a 100 ou 
120 espécies. Os resultados sugerem que a Mata do Jiqui, apesar da reduzida área e de seu 
isolamento, é um importante remanescente para manutenção da fauna e flora Potiguar, por 
mostrar uma diversidade relativamente alta de lepidópteros. 

Palavras chave: Lepidoptera, Faunística, Inventários     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0365  
TÍTULO: PROJEÇÕES RETINIANAS DO MOCÓ: NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO E 
FOLHETO INTERGENICULADO.  
ALUNO: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE PONTES (04370738407)  
 

 

Resumo:  
 

O sistema de temporização circadiana é composto de um marcapasso, vias de entrada e vias 
de saída. Evidências confirmam como sendo o marcapasso regulador dos ritmos circadianos 
em mamíferos o núcleo supraquiasmático (NSQ), núcleo par do hipotálamo, retino-recipiente. 
O folheto intergeniculado (FIG), par de núcleos talâmicos, também retino-recipiente, atua 
como modulador desse marcapasso. O objetivo do trabalho foi verificar o padrão das 
projeções retinianas no NSQ e no FIG do cérebro de um roedor comum no Nordeste 
brasileiro, o mocó (Kerodon rupestris). Foi injetada intraocularmente a subunidade B da 
toxina colérica em três mocós e em seguida os animais foram perfundidos transcardiacamente. 
Os encéfalos foram removidos e submetidos a microtomia por congelação. A fim de detectar 
os alvos da projeção retiniana, as secções coronais de 30 micrometros foram submetidas a 
reação imuno-histoquímica para revelar a CTb transportada anterogradamente. O exame 
microscópico mostrou imunorreatividade em terminais presentes no NSQ bilateralmente, com 
predominância contralateral, exibindo maior concentração na região ventral do núcleo. No 
FIG a projeção retiniana é bilateral, embora com predominância contralateral, e contribui para 
a delimitação citoarquitetônica do núcleo. O padrão da inervação retiniana do NSQ e do FIG 
no mocó revela semelhanças e diferenças com relação ao encontrado em outros roedores, o 
que provavelmente reflete diferenças funcionais entre as espécies estudadas. 

Palavras chave: Projeções retinianas, Núcleo supraquiasmático, Folheto Intergeniculado 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0366  
TÍTULO: CENÁRIOS DE CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DOS GRUPOS DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL  
ALUNO: THOMPSON PEREIRA DA COSTA (05510206446)  
ORIENTADOR: TEREZINHA PETRUCIA DA NOBREGA (52271811449)  
 

 

Resumo:  
 

A Epistemologia como reflexão sobre a atividade científica é uma área recente no campo da 
Educação Física (EF). A indagação sobre a atividade de pesquisa na área é relevante para a 
compreensão hegemônica de ciência e o conhecimento produzido no interior dos diferentes 
grupos de pesquisa. Objetivamos construir um perfil dos grupos de pesquisa em EF, no 
sentido de apontar perspectivas de consolidação e expansão dessa área no cenário científico. 
Como técnica de pesquisa utilizamos a análise de conteúdo dos grupos cadastrados no 
Diretório de Grupos do CNPq, no ano 2003. Construímos um perfil dos Grupos, considerando 
220 grupos cadastrados, a inserção geográfica, a árvore do conhecimento e os setores de 
aplicação. Observa-se a concentração dos grupos de pesquisa nas regiões sul e sudeste. 
Identificamos 533 linhas de pesquisa, considerando que cada grupo agrega em torno de 02 a 
03 linhas de pesquisa. Na análise das linhas de pesquisa, evidenciamos a predominância de 
investigações que remete para as ciências naturais. Evidenciamos um crescimento 
significativo nas linhas de pesquisa em ciências humanas. Há uma diversidade nas sub-áreas 
que remete para as diversas abordagens, revelando articulações com as ciências da saúde, 
humanas e sociais. Os setores de aplicação relacionam-se diretamente aos produtos de 
pesquisa. Não podemos desconhecer a tradição pedagógica da EF, os estudos sobre o corpo e 
os processos de aprendizagem, entre outras temáticas expressas na atividade de pesquisa. 

Palavras chave: Epistemologia, Educação Física, Ciência     
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0370  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS CNIDÁRIOS DA PRAIA DE BÚZIOS, MUNICÍPIO 
DE NÍSIA FLORESTA, RN  
ALUNO: BEATRIZ FERREIRA BARBALHO (05997257452)  
ORIENTADOR: LIANA DE FIGUEREDO MENDES (08153489836)  
CO-AUTOR: JANAINA FREITAS CALADO (05000659422)  
CO-AUTOR: ANA LUISA PIERES MOREIRA (05894243432)  
 

 

Resumo:  
 

A praia de Búzios, situada no litoral sul do Rio Grande do Norte apresenta uma grande 
diversidade faunística, também em se tratando de invertebrados. Algumas espécies do Filo 
Cnidaria são dominantes em muitas áreas dos costões rochosos encontrados nessa região, com 
maior ocorrência das espécies coloniais Palythoa caribeorum, Zoanthus pulchellus, 
Siderastrea stellata e Porites asteoides. O presente trabalho tem como objetivo a 
caracterização e quantificação dos cnidários presentes na área dos costões rochosos da praia 
de Búzios. Foram realizadas observações subaquáticas com a realização de censos visuais - 
transecções lineares de 10 x 2m e quadrados de 1 x 1m. Registra-se grande predominância das 
espécies Palythoa caribeorum e Zoanthus pulchellus nos pontos mais rasos do costão e 
durante a baixa mar as colônias ficam parcialmente emersas. Siderastrea stellata é a espécie de 
coral escleractíneo mais abundante, havendo também uma presença significativa, embora em 
menor quantidade, do coral pétreo Porites asteroides. Foram registradas ocorrências de outros 
3 táxons de zoantídeos e uma espécie de anêmona que estão em processo de identificação. 
Ressalta-se a importância de trabalhos que envolvam a quantificação da fauna de 
ecossistemas marinhos, pois estes geram informações que podem ser utilizadas em estudos de 
conservação e avaliação de possíveis impactos. 

Palavras chave: Cnidários, Praia de Búzios, quantificação     
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0372  
TÍTULO: BIOLOGIA POPULACIONAL DE HELICONIUS ERATO L. EM UM 
REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA NA PERIFERIA DE NATAL-RN  
ALUNO: DANIEL DE SOUZA BARROS (04406426477)  
ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO (83953361791)  
 

 

Resumo:  
 

Utilizamos a técnica de marcação e recaptura para estimarmos e descrevermos a dinâmica 
populacional de uma espécie de borboleta, Heliconius erato L., em um remanescente florestal 
cercado por áreas antropizadas. O local escolhido, mata do Jiquí, está localizada na base de 
pesquisa experimental da EMPARN, e apresenta uma infra-estrutura adequada como a 
existência de trilhas. O trabalho está sendo realizado nos finais de semana, totalizando, até o 
momento, 5 meses de coleta (abril-agosto de 2005). Os indivíduos foram capturados em 
trilhas dentro e na borda da mata, durante o período de 08:00 às 16:30 h. Quando capturados, 
suas asas eram marcadas com um número e os seguintes parâmetros anotados: sexo, cor e 
quantidade de pólen na probóscide, comprimento da asa anterior esquerda e local de coleta. 
Para estimativa do tamanho populacional foi utilizado o método de Jolly-Seber. Como 
resultados parciais obtivemos um total de 210 capturas e 19 recapturas, com uma 
predominância de machos, com uma razão sexual de 1,3:1. No tocante ao pólen, cerca de 48% 
dos indivíduos não apresentaram qualquer quantidade e quando apresentavam, sua cor 
predominante era a amarela (provavelmente Lantana sp.). O comprimento de asa mais comum 
esteve na classe de 39-40mm, com 41 indivíduos. A média do tamanho populacional ficou em 
aproximadamente 92 indivíduos por amostra. Os resultados deste trabalho serão utilizados 
como base para um projeto de dinâmica populacional de longo prazo em H. erato. 

Palavras chave: Demografia, Lepidoptera, Fragmentação     
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0379  
TÍTULO: INSETOS COLETADOS COM ARMADILHAS MALAISE EM 
MONOCULTURAS DE COCOS NUCIFERA VAR. GIGANTE E ANÃO (ARECACEAE), 
ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. ANÃO PRECOCE (ANACARDIACEAE) E EM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NA FAZENDA EMPARN -JIQUI, 
PARNAMIRIM, RN.  
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
 

 

Resumo:  
 

A fim de se conhecer a diversidade da entomofauna na área da fazenda da Empresa de 
Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte – EMPARN (5°55’45” S / 35°11’21” W), 
localizada em área do município de Parnamirim foram feitas coletas sazonais sendo 3 no mês 
de julho e 3 em outubro de 2004. Foram utilizadas armadilhas de interceptação do tipo 
Malaise a 10 centímetros de altura do solo, com copo coletor disposto em direção ao norte 
magnético contendo 200 mililítros de álcool a 70%. O conteúdo do copo coletor era recolhido 
a cada 7 dias e o material triado e identificado a nível de ordem. Estas coletas foram feitas em 
4 locais distintos, sendo eles uma monocultura de coqueiro gigante (Cocos nucifera), uma 
monocultura de coqueiro anão (Cocos nucifera), uma monocultura de cajueiro anão precoce 
(Anacardium occidentale) e um fragmento de Mata Atlântica. Ao final destes trabalhos, foi 
registrada a coleta de 13.949 insetos, inseridos em 12 ordens, sendo a ordem mais numerosa 
Diptera com 9.006 indivíduos, seguida de Collembola com 1.833 e Psocoptera com 888. O 
local com maior abundância de insetos foi o plantio de coqueiros gigantes com 8.308 
indivíduos, seguido do fragmento de mata com 2697. Atualmente estamos trabalhando com o 
objetivo de identificar o material coletado em nível de família, gênero e espécie, o que será 
publicado em trabalhos posteriores. 

Palavras chave: Insetos, Malaise, Entomofauna      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0381  
TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA PARA O DOSEAMENTO DE 
FLAVONÓIDES TOTAIS EM BAUHINIA MONANDRA (PATA DE VACA).  
ALUNO: ANA JOSANE DANTAS FERNANDES (03926521457)  
ORIENTADOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: FABÍOLA PESSOA DA CUNHA (04979748430)  
CO-AUTOR: TATIANE PEREIRA DE SOUZA (49444115291)  
 

 

Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: A determinação de flavonóides totais empregando AlCl3 como 
complexante, é uma técnica amplamente utilizada para avaliar a qualidade de diferentes 
drogas e extrativos vegetais. Entretanto, várias limitações têm sido relatadas para o método. 
Além das variáveis da técnica (como o tempo de reação e a concentração de reagente), a 
matriz vegetal também tem um papel importante sobre a resposta do método. OBJETIVO: 
Avaliar a influência da concentração de AlCl3 e do tempo de reação sobre o teor de 
flavonóides totais (TFT) em soluções extrativas de Bauhinia monandra (pata de vaca). 
METODOLOGIA: A solução extrativa de B. monandra foi preparada por decocção das folhas 
secas e moídas (15%, m/v) durante 15 min. A influência do tempo de reação e da 
concentração de AlCl3 foi estudada através de desenho do composto central, baseado em 
fatorial 2X2 (AlCl3=2,5% e 7,5%; tempo=15 e 35min). O TFT foi determinado por 
espectrofotometria em 410nm. RESULTADOS: A análise estatística da equação 
(Y=0,3942+0,0031.T-0,0437.R-0,0004.T.R-0,00006.T^2-0,00041.R^2) demonstrou que esta 
foi capaz de descrever mais de 99% da variação experimental (r2=0,9989). O teste-t para os 
coeficientes da equação, demonstrou que somente os termos relacionados ao reagente (linear e 
quadrático) foram significativos. CONCLUSÃO: As condições selecionadas como ótimas 
foram: 1,5% (m/v) de AlCl3 e de 25 minutos da reação. 

Palavras chave: Teor de flavonóides, Desenvolvimento, Desenho do Composto Central 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0389  
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CASSETES DE SUPER-EXPRESSÃO DO CDNA SCARP1 
E SCTAGI.5 DE CANA-DE-AÇÚCAR E OBTENÇÃO DE PLANTAS TRANSGÊNICAS.  
ALUNO: CYNTHIA QUINDERÉ CARDOSO (04663930409)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: THAYSE AZEVEDO DA SILVA (04673204699)  
CO-AUTOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

Resumo:  
 

O reparo por Excisão de Bases reconhece uma base lesada, retira por clivagem e corrige o 
dano. Esta via de reparo é formada por várias enzimas. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar a função do cDNA scTAGI.5 (uma DNA glicosilase) e scARP1 (uma AP 
endonuclease) através da construção de cassetes de super-expressão e transformação de 
plantas de cana-de-açúcar, Arabidopsis thaliana e Nicotina tabacum. Inicialmente, foi 
realizada a clonagem destes cDNAs em dois vetores de super-expressão, o pAHC17, vetor 
para monocotiledôneas, com o promotor forte da Ubiquitina, e o pKCS19, vetor para 
dicotiledôneas, com o promotor forte CaMV35S. Para o scARP1 foram obtidas as construções 
no pAHC17 nas orientações sense e anti-sense, e para o pKCS19, na orientação sense. Para o 
cDNA scTAGI.5 foi obtida a construção na orientação antisense no pKCS19. Em seguida, 
estas construções no vetor pKCS19 foram subclonadas no vetor binário de Agrobacterium 
pPZP211. Para o cDNA scARP1 foram transformadas plantas de N. tabacum e A. thaliana 
utilizando A.tumefaciens contendo esta construção. A transformação da cana-de-açúcar foi 
realizada por bombardeamento pelo CTC. A presença do cassete de super-expressão para o 
cDNA scARP1 foi confirmada em 4 plantas de N. tabacum por PCR, e em 4 plantas de cana-
de-açúcar, as quais foi realizada uma RT-PCR para verificar sua expressão. A obtenção destas 
plantas com super-expressão permitirá analisar seu desenvolvimento, na presença ou ausência 
de agentes mutagênicos. 

Palavras chave: REB da Cana-de-açúcar, DNA Glicosilase, AP endonuclease  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0390  
TÍTULO: PEQUENOS GRUPOS GRANDES AMIGOS; GRANDES GRUPOS NÃO 
CONTE COMIGO.  
ALUNO: DANIELLE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA (04496970457)  
ORIENTADOR: MARIA EMILIA YAMAMOTO (99079682853)  
 

 

Resumo:  
 

A teoria dos jogos é utilizada para o estudo da cooperação em humanos. Neste trabalho 
utilizamos jogos dos bens públicos para verificar se a cooperação é influenciada pelo tamanho 
do grupo. 102 crianças de ambos os sexos e idades entre 7 e 11 anos, foram testadas,divididas 
em grupos grandes (GG) e grupos pequenos (Gp). Cada criança recebia 3 bombons e um 
envelope e era orientada a doar de 0 a 3 bombons em uma urna, de forma que os demais não 
soubessem quanto ela doou. Avisávamos que a cada bombom doado seriam acrescidos 2 na 
urna e o total final seria dividido por igual. Os experimentos foram repetidos 8 dias. Uma 
análise de regressão mostrou que o tamanho do grupo é importante na cooperação. Nos Gp 
elas cooperam mais, mantém a cooperação mais constante e a margem de retorno dos 
doadores é maior.Já nos GG no 1ºe 2ºdia a cooperação foi significativamente maior que nos 
demais. A freqüência de crianças que não doaram chocolates também foi maior e o retorno ao 
doador foi menor. Esses dados sugerem que as crianças nos GG preferem se comportar como 
free riders, provavelmente porque a freqüência de indivíduos que doam menos nos primeiros 
dias é maior e seu retorno individual também é maior, pois eles ficam com seus bombons e 
quando é feita a divisão recebem a mesma quantidade dos que doaram. Já nos Gp como é 
mais fácil identificar o quanto cada um doou e a pressão dos amigos é maior, leva a mais 
doações e a impossibilidade dos colegas perceberem a possibilidade de que se não doar 
ganham mais. 

Palavras chave: Bens públicos; free rider, cooperação, Tamanho do grupo, doação, ganho, 
Retorno, divisão, jogos         
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0393  
TÍTULO: SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL DE 1920 ATÉ OS DIAS ATUAIS: UM BREVE 
HISTÓRICO  
ALUNO: LUCIANA OLINTO DO BÚ (91099250404)  
ORIENTADOR: CLÉLIA ALBINO SIMPSON DE MIRANDA (05261856272)  
CO-AUTOR: KARENINA ELICE GUIMARÃES CARVALHO (04809287467)  
 

 

Resumo:  
 

No presente trabalho, analisou-se a conjuntura histórica da Saúde Pública no Brasil em suas 
periodizações, baseando-se nas Constituições Federais, Conferencias Nacionais e modelos 
assistências em saúde, enfocando os modelos políticos vigentes de cada momento e sua 
relação com as condições sócio-econômicas da população. A importância deste trabalho esta 
focada no enriquecimento da aprendizagem no que se refere à evolução do processo histórico 
da saúde pública brasileira, uma vez que resgatou sua trajetória, enfocando as principais 
transformações ao longo das décadas. O objetivo é analisar historicamente essa conjuntura, 
identificando as concepções sobre saúde que orientaram a organização institucional do setor, 
fazendo uma reflexão compreendida entre 1920 e 2005. Nosso estudo contemplou a pesquisa 
bibliográfica, em que se privilegiou o estudo qualitativo de publicações realizadas a cerca do 
tema. Compreendemos que a Saúde Coletiva está comprometida com o processo de 
transformação social e os modelos assistenciais de saúde adequadamente adotados, que 
juntamente com uma sociedade igualitária, constituem-se a base para se obter uma melhor 
qualidade de vida, através da abordagem do objeto saúde-doença-cuidado, respeitando sua 
historicidade e integralidade. 

Palavras chave: Saúde, Pública, Brasil       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0397  
TÍTULO: A ENFERMAGEM NO PROCESSO DE CUIDAR DE UM INDIVÍDUO COM 
TRANSTORNO MENTAL  
ALUNO: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (05856222482)  
ORIENTADOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
CO-AUTOR: CLÁUDIA COSTA TRINDADE (01188802410)  
CO-AUTOR: JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE (05073696450)  
CO-AUTOR: TÁZIA ARAÚJO DA SILVA (04261703424)  
 

 

Resumo:  
 

A Esquizofrenia é uma doença mental do grupo dos transtornos psicóticos caracterizada por 
perturbações do pensamento, da percepção e da expressão emocional. Esse estudo objetiva 
descrever uma situação de esquizofrenia paranóide. Metodologia: Estudo de caso, 
desenvolvido no Hospital Dr. João Machado, Natal/RN, em junho de 2005, como atividade da 
prática supervisionada da disciplina Clínica Ampliada na área de Saúde Mental e 
Enfermagem Psiquiátrica. A pesquisa é descritiva-exploratória do tipo qualitativa com aporte 
teórico em KAPLAN e SMELTZER. Coleta de dados através de diálogo terapêutico, 
observação e visita domiciliar. Resultados: A pessoa A.A.M., 26, masculino, admitido no 
hospital com idéias delirantes, alucinações auditivas e vocativas, e comportamento agressivo. 
Segundo a família, há oito anos faz uso e abuso de substâncias psicoativas. Internado, fez uso 
das medicações: diazepam, haloperidol e prometazina. Conclusão: A maioria dos portadores 
de esquizofrenia necessitará de cuidados profissional e familial e medicações antipsicóticas 
pelo resto de suas vidas. O tratamento requer ainda associação da educação e intervenções 
psicossociais, para enfrentar a doença e prevenir recaídas com vistas à reabilitação social, 
auxiliando os pacientes e a família a integrarem-se na comunidade tornando possível seu 
retorno à atividade educacional ou ocupacional. A enfermagem através de orientações e 
cuidados se insere como coadjuvante no processo de cuidados dessa psicopatologia. 

Palavras chave: enfermagem, esquizofrenia, tratamento     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0399  
TÍTULO: AVALIAÇÃO GENOTÓXICA DA ÁGUA TRATADA PELA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS DA UFRN  
ALUNO: LUCIANA FENTANES MOURA DE MELO (03149253411)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: LUCILA CARMEM MONTE EGITO (83033220444)  
CO-AUTOR: PATRÍCIA ESTEVAM DOS SANTOS (02153210496)  
CO-AUTOR: SILVIA REGINA BATISTUZZO DE MEDEIROS (32398336468)  
 

 

Resumo:  
 

A água tratada por esta estação da UFRN vem sendo utilizada para fins de irrigação das áreas 
arborizadas do campus universitário. O interesse nesse estudo reside no fato do grande 
consumo de reagentes químicos na instituição, parte dos quais podem estar presentes no 
esgoto a ser tratado. O objetivo deste trabalho foi avaliar o possível potencial genotóxico da 
água tratada pela ETE da UFRN. Neste contexto, foram aplicados dois ensaios o Sistema 
Allium cepa e o Teste de Ames com as cepas TA98 e TA100, adotando-se o método direto. 
Os dados obtidos através do sistema Allium cepa, mostram um aumento de cerca de 5 vezes 
no número de metáfases e de 3 vezes no número de anáfases aberrantes nas raízes submetidas 
à água teste emrelação ao controle não tratado. Além disso, alterações morfológicas 
induzidas pelo tratamento, como mudança de coloração e a formação de dobramentos nas 
raízes, foram observadas. Com as amostras coletadas entre janeiro-fevereiro/2005 e 
submetidas ao teste de Ames, foi observado mutagenicidade para TA100, na concentração 
1.5mL/placa. Nas amostras coletadas entre abril-maio/2005 para a TA98 foi observado efeito 
mutagênico para as concentrações 1.5mL/placa e 2.0mL/placa. Assim, os dados indicam que 
misturas complexas, contendo compostos químicos genotóxicos e mutagênicos, podem estar 
chegando na estação juntamente com os demais efluentes. Assim, o tratamento realizado não 
é adequado para eliminar substâncias mutagênicas. 

Palavras chave: Allium cepa, Teste de Ames, Genotóxico     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0400  
TÍTULO: FREQUENCIA DE ANTICORPOS ANTI-HCV EM UM GRUPO DE 
MULHERES GESTANTES NA CIDADE DO NATAL-RN  
ALUNO: MARKÊNIA KELIA SANTOS ALVES (03700190409)  
ORIENTADOR: VALERIA CRISTINA RIBEIRO DANTAS (56578598472)  
CO-AUTOR: RALFO CAVALCANTI DE MEDEIROS (49829777472)  
CO-AUTOR: AMALIA CINTHIA MENESES DO REGO (78914450368)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 

 

Resumo:  
 

O HCV é um vírus RNA fita simples reconhecido como um membro da família Flavivaridae e 
que integra o genoma do hospedeiro. O diagnóstico laboratorial da hepatite C é realizado 
principalmente, através da pesquisa do marcador sorológico anti-HCV.O objetivo deste 
trabalho foi o de analisar a frequência de anticorpos anti-HCV em mulheres gestantes, 
mostrando dessa forma a importância da introdução da pesquisa de anticorpos na triagem de 
exame pré-natal.A avaliação foi realizada no período de agosto a dezembro de 2003 a partir 
de amostras de sangue colhidas e submetidas as técnicas imunoenzimática de 
micropartículas(MEIA) em umtotal de 40 amostras. No estudo, a aplicação desta técnica 
mostrou um elevado índice de reatividade para anticorpos anti-HCV, representada em 15% 
das amostras. 

Palavras chave: Hepatite C, Virus, Pesquisa de Anticorpos    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0403  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE VARIANTES ESTRUTURAIS DA HEMOGLOBINA 
NA POPULAÇÃO DE NATAL, RIO GRANDE DO NORTE: DADOS PRELIMINARES  
ALUNO: ISAAC DANTAS DE MEDEIROS (05773457458)  
ORIENTADOR: TEREZA MARIA DANTAS DE MEDEIROS (15591360491)  
CO-AUTOR: ROSÂNGELA TORRES DA SILVA (01054403457)  
CO-AUTOR: MARLI AUXILIADORA COUTINHO IGLESSIAS (53378253720)  
 

 

Resumo:  
 

As hemoglobinas anormais também denominadas variantes estruturais da hemoglobina são 
decorrentes de mutações que acarretam a substituição de um ou mais aminoácidos na cadeia 
polipeptídica. Entre as hemoglobinas anormais mais freqüentes destacam-se a hemoglobina S 
originada por substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta e a 
hemoglobina C devido a substituição do mesmo aminoácido pela lisina. Os indivíduos 
heterozigotos, geralmente são assintomáticos, enquanto que os homozigotos apresentam 
anemia hemolítica com quadro clínico de moderado a grave. Com a finalidade de investigar a 
prevalência de variantes estruturais da hemoglobina na população de Natal realizou-se um 
estudo em 260 amostras de sangue de militares da Base Aérea de Natal. O diagnóstico foi 
obtido mediante a realização de eletroforese de hemoglobina em pH alcalino. A confirmação 
das hemoglobinas S e C foi realizada mediante teste de solubilidade e eletroforese de 
hemoglobina em pH ácido, respectivamente. Dentre as amostras analisadas, 5 apresentaram 
algum tipo de hemoglobina anormal, o que corresponde a uma prevalência de 1,92%, sendo o 
traço falciforme (Hb AS) o mais prevalente com um percentual de 1,15% seguido do genótipo 
AC (Hb AC) com 0,77%. Os resultados desse estudo demonstram a necessidade do 
diagnóstico das hemoglobinas anormais possibilitando a conscientização dos portadores 
dessas alterações genéticas. 

Palavras chave: Hemoglobina S, Hemoglobina C, Eletroforese de hemoglobina  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0404  
TÍTULO: ALCOOLISMO E DROGADIÇÃO EM PACIENTES ATENDIDOS NO 
PRONTO SOCORRO DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  
ALUNO: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
ORIENTADOR: SEVERINA ALICE DA COSTA UCHOA (45175993615)  
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CO-AUTOR: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é analisar o atendimento no pronto socorro do hospital psiquiátrico 
João Machado, referente ao uso de drogas lícitas e ilícitas pelos pacientes. Para isso aplicou-
se protocolo a 80 pacientes atendidos no pronto socorro entre Novembro e Dezembro de 
2004. Os resultados foram: 65% possuíam algum tipo de dependência química: etilismo 
(75%); tabagismo (53,8%); maconha (15,4%); crack (9,6%); cocaína (3,8%); e solventes, 
ecstasy e psicofármacos, cada um com 1,9%. 65,4% dos pacientes com dependência química 
apresentavam algum problema de relação inter-pessoal, sendo 50% relacionados à família; 
5,8%, à vizinhança; e 7,7%, generalizado. Perturbações mais freqüentes: insônia (67,3%); 
agitação psicomotora (59,6%); alucinação (59,6%); agressão (50%); anorexia (42,3%); 
psicose (34,6%); ansiedade (32,7%); depressão (30,8%); desorientação (30,8%). Condição do 
paciente ao ser atendido: agitado (36,5%); sujo (36,5%); ansioso (30,8%); deprimido (21,2%); 
agressivo (15,4%). Conclui-se que o elevado índice de pacientes com algum tipo de 
dependência química revela a necessidade de políticas de saúde pública com o objetivo de 
esclarecer os malefícios causados pelas drogas lícitas e ilícitas. O elevado número de 
pacientes com problema de relação inter-pessoal evidencia o dano causado por essas 
substâncias ao organismo, sobretudo, no campo do comportamento motor e no das 
perturbações fisiológicas associadas ao humor. 

Palavras chave: Alcoolismo, Drogadição, Pronto Socorro     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0406  
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CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
CO-AUTOR: RACHEL LUCENA TRINDADE (04538672432)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é analisar o perfil do atendimento no pronto socorro do hospital 
psiquiátrico João Machado. Trata-se de um trabalho prospectivo, com aplicação de protocolo 
a 80 pacientes entre Novembro e Dezembro de 2004, com descrição da conduta prescrita e 
avaliação das condições de internamento. Como resultados: sexo masculino (73,8%), 
feminino (26,2%); idade média dos pacientes (37,7 anos). Tempo médio de atendimento (23 
minutos). Não havia vaga nos hospitais conveniados em 37,5% dos atendimentos. O paciente 
chegou acompanhado de: familiar (83,75%), dos quais irmão (25%), mãe (17,5%), cônjuge 
(17,5%) e filho (12,5%); polícia (16,25%); só (6,25%); com algum amigo (6,25%); SAMU 
(5%). Conduta: orientação ao paciente (31,25%); orientação e receita médica (11,25%); 
medicação de urgência (62,5%); encaminhamento para internação clínica (37,5%); internação 
psiquiátrica indicada (11,25%); indicação psiquiátrica emergencial (7,5%). Condições de 
internação: regular no próprio serviço (22,5%); regular, através de encaminhamento 
(16,25%); retorno por falta de vagas (8,75%). Conclui-se que prevaleceu o sexo masculino, 
sendo o tempo médio de atendimento considerável razoável para um serviço de urgência, o 
que somado ao resultado encontrado na avaliação das condutas preconizadas evidenciam uma 
procura equivocada, por parte da população, ao serviço em questão. O elevado índice de 
ausência de vagas nos hospitais conveniados sugere um aumento no número de leitos nestes 
hospitais. 

Palavras chave: Pronto Socorro, Perfil Social, Psiquiatria     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0408  
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MULHER NA VIDA ADULTA  
ALUNO: FRANCISCO JOSÉ PASCOAL RIBEIRO JÚNIOR (83698493420)  
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CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS NETO (01212689429)  
CO-AUTOR: DANIEL SCARPA VIRGOLINO (02899218484)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho objetiva analisar o perfil da violência à mulher em Natal-RN. Como método, 
utilizou-se dados estatísticos da Delegacia de Defesa da Mulher (DEDAM). Os resultados 
foram: todas as classes sociais estão envolvidas, sendo maior o número de denúncias nos 
bairros mais carentes. Faixa etária mais violentada: 20 a 29 anos. Ocorrências: agressão física 
(78%), ameaça (13%), estupro (2%), atentado ao pudor (2%), assédio sexual (0,5%), sedução 
(0,5%), outros (4%). Local das ocorrências: residência (78%), via pública (12%), outros (8%), 
mais de um local (2%). Relação dos agressores com as vítimas: relações conjugais (79%), 
relações de parentesco (8%), outras relações (6%), desconhecido (1%). Uso de álcool e outras 
drogas pelos agressores no momento da agressão: álcool (42%), álcool e drogas ilícitas (6%), 
drogas ilícitas (3%). 82% das vítimas relatam que seus agressores sofreram violência na 
infância e/ou adolescência. Média de crimes por mês: 254,50. Pode-se concluir que a maioria 
dos casos de violência está relacionada ao consumo de drogas lícitas e/ou ilícitas pelos 
agressores, que, geralmente, são conjugues e sofreram agressão na infância e/ou adolescência. 
A agressão física é o principal tipo de violência. Sugere-se, para todos os casos, além de 
avaliação jurídica e social, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, incluindo tratamento 
nos casos de dependência química. 

Palavras chave: Violência à mulher, Alcoolismo, Violência na infância e adolescência 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0412  
TÍTULO: “MALUCO BELEZA” RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
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CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho relata a experiência vivida pelos autores enquanto acadêmicos de 
enfermagem, cursando a disciplina de Clínica Ampliada, no desenvolvimento da prática 
curricular em Saúde Mental e Psiquiatria, no que diz respeito à implantação da primeira 
Residência Terapêutica (RT) do Município de Natal/RN, com base na Reforma Psiquiátrica, 
ocorrida no dia 18 de maio de 2005, para os sete pacientes transferidos do Hospital 
Psiquiátrico Dr. João Machado. A reforma psiquiátrica, aprovada em 1994 através da Lei 
10.216, luta pela gradativa substituição da hospitalização por formas alternativas de 
tratamento inclusivos e afirmativos, entre elas, a RT. Os acadêmicos de enfermagem tiveram 
a oportunidade de participar deste momento histórico da Reforma Psiquiátrica potiguar. A RT 
tem o compromisso e a responsabilidade de resgatar a identidade, com vistas à reintegração 
social e a cidadania para àqueles que ficaram esquecidos no silêncio e nos gritos dos 
manicômios de todo o país. Assim como, prestar uma assistência eficaz, holística e 
humanizada. Recentemente, em visita à residência, constatou-se a satisfação dos moradores, 
antigos asilados, quanto às mudanças de estilo e hábitos de vida, na execução das atividades 
da vida diária, podendo ainda definir formas de lazer com ampla e indistinta aceitação da 
vizinhança, constatada in loco, embora sob uma autonomia preservada. 

Palavras chave: Residência Terapêutica, Reforma Psiquiátrica, "Maluco Beleza" 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0413  
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DE HILDEGARD E. PEPLAU – ESTUDO DE CASO.  
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Resumo:  
 

Este estudo trata de uma testagem do modelo teórico de enfermagem de H. Peplau com um 
paciente psiquiátrico com TOC, que é caracterizado essencialmente por idéias obsessivas ou 
por comportamentos compulsivos recorrentes. Epidemiologicamente, a incidência do TOC é 
maior em pessoas com conflitos conjugais, divorciados, separados e desempregados. É igual 
entre homens e mulheres e um pouco maior em adolescentes masculinos (75%). Os objetivos 
propostos são o de avaliar a implementação do relacionamento interpessoal e terapêutico 
explanado segundo a teoria de Peplau e fazer a inter-relação reflexiva entre o conteúdo teórico 
e a vivencia hospitalar. Metodologia: estudo de caso desenvolvido como processo 
investigativo na prática curricular em saúde mental e enfermagem psiquiátrica. O paciente 
T.F.N do sexo masculino, 57 anos, natural de Caicó, solteiro, católico, residente no bairro de 
Lagoa Nova, no município de Natal/RN, e internado no Hospital-DIA Dr. Elger Nunes. Após 
a aplicação do processo de enfermagem segundo Peplau, observou-se significativa evolução 
do paciente, como a diminuição dos movimentos repetitivos, rapport positivo, participação 
das atividades laborativas oferecidas, momentos de insights; e com isso, conclui-se que a 
aplicação da teoria de Peplau em pacientes com TOC tráz benefícios, considerando que estes 
encontram-se em estados elevados de ansiedade e esta quando canalizada através da relação 
terapêutica, diminui efetivamente os sintomas do quadro diagnosticado. 

Palavras chave: Enfermagem, Cuidar, Transtorno obsessivo-compulsivo   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

(Introdução)A sociedade contemporânea vem presenciando nas últimas duas décadas, fortes 
transformações no mundo do trabalho, seja nas condições de trabalho, mas também no modo 
de viver do trabalhador. Baseado em Pires (1998), a descentralização da produção, tem 
atingido todos os setores da sociedade, inclusive o setor saúde. Os profissionais de 
enfermagem de nível médio que atuam em pronto-socorro participam ativamente das mais 
variadas situações de riscos ocupacionais. (Objetivos)Descrever as atividades e condições de 
trabalho vivenciadas por profissionais de nível médio de enfermagem no pronto-socorro de 
uma instituição pública de saúde que trabalham no turno noturno e como trabalhadores de 
turno noturno recuperam o sono. (Metodologia)Utilização de levantamento baseado na 
história oral, com amostra constituída de forma aleatória com profissionais que atuam no setor 
de urgência e o número de participantes da pesquisa definido à medida que ocorrem 
repetições das informações. Para a coleta será utilizada a técnica de entrevista individual 
semi-estruturada, com questões abertas. (Resultados)Como o levantamento de dados não foi 
ainda realizado, os resultados são baseados na revisão bibliográfica. Os trabalhadores de nível 
médio de enfermagem, além de serem expostos à condições de trabalho inadequadas, 
convivem diariamente com sofrimento e morte. Apresentam como queixa principal o sono, já 
que o sono diurno é perturbado por vários motivos. 

Palavras chave: Aluno da graduação do curso de Enfermagem, Professora Mestranda do 
Departamento de Enfermagem, Professora Doutora do Departamento de Enfermagem 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O objetivo desse estudo foi caracterizar o modelo assistencial em saúde bucal no Programa 
Saúde da Família (PSF), bem como características da implantação das Equipes de Saúde 
Bucal segundo a visão do gestor e dos dentistas. O estudo foi desenvolvido em 19 municípios 
no estado do Rio Grande do Norte de diferentes portes populacionais e condições 
socioeconômicas, selecionados aleatoriamente. A coleta de dados foi realizada através da 
aplicação de um questionário estruturado junto aos dentistas e aos responsáveis pela saúde 
bucal nos municípios. A possibilidade de mudanças na prática assistencial foi o motivo mais 
citado pelos gestores e pelos dentistas para a incorporação da saúde bucal no PSF. Quanto ao 
Sistema de Referência e Contra-Referência, 58% dos gestores afirmam que apesar de existir, 
o mesmo não funciona. Para os dentistas, apenas 12% consideram o referenciamento 
adequado. Mais de 90% dos entrevistados afirmam desenvolver ações intersetoriais. Segundo 
os gestores, levantamentos epidemiológicos em saúde bucal foram realizados em 42% dos 
municípios e 84,2% deles realizam avaliação das ações. Apesar da maioria dos entrevistados 
considerar que houve avanços na assistência, percebe-se que as ações de média e alta 
complexidade ainda não fazem parte da realidade da maioria dos municípios, ferindo o 
princípio da integralidade do SUS e as estratégias de diagnósticos epidemiológicos e de 
avaliação das ações ainda não foram incorporadas ao cotidiano das equipes. 

Palavras chave: SAÚDE PÚBLICA, SUS, AVALIAÇÃO EM SAÚDE   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O presente estudo busca verificar o atual Estágio de Mudança de Comportamento para 
subsidiar futuros programas de intervenção. Amostra de 187 universitários ingressos no ano 
de 2004 (85 - fem e 102 - mas) selecionados sistematicamente, de forma estratificada por 
sexos entre os presentes nos dias do cadastramento junto à referida instituição. Foram 
encontradas diferenças nas médias dos valores a favor do sexo masculino nas seguintes 
variáveis: Massa corporal; Estatura; Pressão arterial sistólica e diastólica; Circunferência 
abdominal; Somatória de dobras cutâneas; Força da mão direita e da mão esquerda. As 
mulheres apresentaram valores superiores no percentual de gordura corporal relativo e no 
grau de flexibilidade, como era de se esperar. Quando distribuídos nos estágios de mudança 
de comportamento em relação a atividade física aqueles que apresentavam algum indicador de 
risco para obesidade conforme o Consenso latino-americano foram assim classificados. A 
grande maioria dos universitários se encontrava insuficientemente ativa para se beneficiar da 
prática de atividades físicas moderadas e regulares. Os homens com excesso de peso se 
apresentavam mais ativos (29%) que as mulheres (15%). Mais que o dobro de homens (18%) 
se encontrava com excesso de peso quando comparados com as mulheres (7%). Foram 
verificadas diferenças entre os universitários com excesso de peso, pois estes se encontram 
em estágios menos ativos em relação aos normopesos. 

Palavras chave: Atividade física, Saúde, Peso corporal     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão 
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Resumo:  
 

Objetivando conhecer a fauna de insetos capturada em armadilha Mcphail, especificamente 
utilizada no controle de moscas-das-frutas, foram realizadas 8 coletas semanais em pomar de 
cajueiro, localizado no município de Parnamirim/RN, no período de 23 de outubro a 18 de 
dezembro de 2004. As armadilhas para captura foram colocadas com uma distância de 
aproximadamente 30m entre elas e com uma altura de 2m em relação ao solo, sendo 9 delas 
colocadas em cajueiros e 3 em mangabeiras. Foram utilizados 250ml de atrativo específico, 
sendo eles: suco de mamão, de manga e de caju, todos na concentração de 25% e uma solução 
de hidrolisado de proteína na concentração de 5%. Após um período de exposição de 7 dias, 
as coletas eram realizadas com o auxílio de uma peneira de malha fina e o material separado 
em potes etiquetados contendo álcool a 70%, onde fez-se a separação das moscas-das-frutas 
dos demais insetos apreendidos. Ao final destes trabalhos, foi registrada a coleta de 9.444 
insetos, inseridos em 7 ordens, sendo a ordem mais numerosa Diptera com 7.056, seguida de 
Coleoptera com 1.170 e Hymenoptera com 981. As demais ordens presentes foram: 
Lepidoptera, Neuroptera, Hemiptera e Orthoptera, sendo a ocorrência das duas ultimas 
considerada ocasional, já que somam apenas 4 representantes. Atualmente estamos 
trabalhando com o objetivo de identificar os dípteros coletados em nível de família, o que será 
publicado em trabalhos posteriores. 

Palavras chave: Entomofauna, Insetos, Mcphail      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A Região do Seridó, localizada no centro meridional do Rio Grande do Norte apresenta a 
noite um céu limpo e sem nuvens, devido o escasso regime pluviométrico. Esta condição 
ambiental é considerada pela União Astronômica Internacional, perfeita para observações de 
corpos celestes à diferentes altitudes. O Seridó nos apresenta um notável observatório natural, 
proporcionando uma contemplação a olho nu de aproximadamente sete mil estrelas, de 
diferentes tamanhos e magnitudes, que dispersas no céu agrupam-se formando sistemas 
estrelares. A observação desses corpos se dá por cartas celestes, mapas que facilitam 
imensamente o reconhecimento e localização das constelações zodiacais. Além disso, as 
cartas celestes apresentam ao observador o aspecto do céu nos dozes meses do ano. Para 
tanto, a observação dos astros no céu seridoense de latitude 06º 37’ sul e longitude 37º 05’ 
oeste, torna-se imprecisa pela utilização de “cartas referências” de outras regiões. Nesse 
sentido, é necessário o mapeamento específico do céu do Seridó, corrigindo as diferenças de 
coordenadas, responsáveis pela posição esférica dos corpos celestes. O projeto, ainda em 
andamento, já produziu parte da carta celeste do mês de agosto, propícia para observações em 
qualquer superfície seridoense, possibilitando uma melhor compreensão cartográfica do céu 
no Seridó. O mapeamento se desenvolve com a utilização de técnicas cartográficas e 
instrumentos ópticos, tendo por base a carta celeste de Natal. 

Palavras chave: Seridó, Carta Celeste, Astros      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0447  
TÍTULO: COMPORTAMENTO AGONÍSTICO NA ESPÉCIE DA MOSCA-DA-FRUTA 
ANASTREPHA ZENILDAE (DIPTERA: TEPHRITIDAE).  
ALUNO: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483)  
ORIENTADOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
CO-AUTOR: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
 

 

Resumo:  
 

Interações agonísticas em insetos normalmente ocorrem em situações de competição intra-
sexual por parceiros sexuais, locais de acasalamento e ovoposição. O Objetivo deste trabalho 
é descrever as interações agonísticas em indivíduos adultos de A. zenildae. Moscas adultas 
foram mantidos em gaiolas individuais e submetidos às condições de temperatura e 
iluminação controladas com água e alimentação ad libitum. As observações foram realizadas 
entre 7:00 e 18:00 durante três dias/geração, num total de 8 gerações (256 moscas), 
utilizando-se a técnica de observação de "todas as ocorrências". Registramos a freqüência e o 
horário dos episódios de agressão, enquanto os mesmos eram filmados de modo a permitir a 
descrição comportamental detalhada. O comportamento agonísticos observado em machos de 
A. zenildae é semelhante ao observado em outras espécies sugerindo defesa de território, 
sendo esta estratégia característica de espécies polífagas e multivoltinas e de regiões tropicais. 
Machos apresentaram um maior percentual de agressão entre 11:00 e 13:00 com um pico às 
12:00 (15,1%) coincidindo com o horário da formação de lek. Foi observada também uma 
maior freqüência de episódios de interações agonísticas nos machos. Nas fêmeas essas 
interações ocorreram com maior freqüência ás 14:00 (13,8%) e 16:00 (14,4%), sendo 
observadas com maior freqüência durante o período de oviposição onde fêmeas disputam 
locais para deposição dos ovos. 

Palavras chave: Anastrepha, Zenildae, comportamento animal    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0453  
TÍTULO: ESTRUTURA E ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DA HEPARINA 
ISOLADA DA CABEÇA DO CAMARÃO CINZA (LITOPENAEUS VANNAMEI)  
ALUNO: ADRIANA DA SILVA BRITO (05059628450)  
ORIENTADOR: SUELY FERREIRA CHAVANTE (33615217420)  
CO-AUTOR: VANESSA OLINTO DOS SANTOS (00906779430)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: GIULIANNA PAIVA VIANA DE ANDRADE (82910383415)  
 

 

Resumo:  
 

Heparina é um glicosaminoglicano sulfatado (GAGs) geralmente obtido a partir de órgãos de 
mamíferos e que já vem sendo utilizado pela Medicina, a mais de meio século, como 
anticoagulante. A pesquisa por compostos semelhantes a heparina em invertebrados pode 
contribuir para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. Logo, o objetivo do 
trabalho é caracterizar estruturalmente e com relação à atividade anticoagulante a heparina 
extraída da cabeça do camarão cinza, um invertebrado marinho que representa um dos 
principais produtos de exportação do Rio Grande do Norte e cuja produção resulta em um 
descarte de grandes quantidades de cabeça. Para isso, os glicosaminoglicanos foram isolados 
após proteólise e complexação com resina de troca-iônica, sendo eluídos com NaCl 3.0M. Os 
heparinóides eluídos com essa concentração de sal foram purificados com concentrações 
crescentes de acetona e o precipitado obtido com acetona na proporção 0,5:1 (v/v) foi 
submetido à eletroforese em diferentes sistemas de tampões, degradação enzimática, 
espectroscopia de RMN e a ensaios de PT e APTT. Os dados obtidos mostraram que a 
heparina presente na cabeça do camarão cinza apresenta características estruturais 
semelhantes a heparina de mamíferos (heparina padrão), além de mostrar uma atividade 
anticoagulante bastante relevante quando comparada a heparina padrão. Esse produto natural 
extraído de invertebrados pode servir como uma fonte alternativa de heparina. 

Palavras chave: Heparina, Anticoagulante, Litopenaeus vannamei   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0455  
TÍTULO: PURIFICAÇÃO PARCIAL DE UMA B-D-FUCOSIDASE DO 
INVERTEBRADO MARINHO ARTEMIA FRANCISCANA  
ALUNO: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
 

 

Resumo:  
 

Glicosidases são enzimas responsáveis pela hidrólise de polissacarídeos e glicoconjugados. 
Este trabalho tem por objetivo identificar atividades exo-glicosidásicas em extratos protéicos 
do invertebrado marinho Artemia franciscana e a purificação de uma b-D-fucosidase. Dois Kg 
do invertebrado foi homogeneizado com tampão acetato de sódio 0,1M pH 5,0 e centrifugado. 
O sobrenadante foi fracionado com saturações crescentes de sulfato de amônio 0-30% (FI); 
30-50% (FII); 50-80% (FIII). A FI, por possuir maior atividade específica da b-D-fucosidase 
foi seqüencialmente purificada utilizando-se cromatografias de Bio Gel A 1.5m, DEAE-
BioGel e Hidroxiapatita. A b-D-fucosidase foi purificada 46.268 vezes com recuperação final 
de 47,81%. Ela não apresentou atividade sobre a a-fucana, isolada da alga marinha 
Spatoglossum schroederi, sobre a fucanaâ comercial isolada de Fucus vesiculosus ou com o p-
nitrofenil-a-L-fucopiranosídeo, indicando sua alta especificidade sobre ligações b-
glicosídicas. 

Palavras chave: Glicosidases, Fucosidase, Enzima      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0456  
TÍTULO: O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO SOB O OLHAR DA CRIANÇA: UM 
ESTUDO DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL  
ALUNO: BRISA DE OLIVEIRA (04718680433)  
ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO C FEITOSA ALVES (15590097487)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402)  
 

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa se propõe a apreender as representações que as crianças constroem sobre o 
tratamento odontológico buscando, através do conhecimento elaborado e partilhado 
socialmente, subsídios para repensar a prática odontológica, tendo como suporte 
teórico/metodológico a Teoria das Representações Sociais. A investigação foi realizada na 
Escola Estadual Prof. José F. Machado. Participaram 30 crianças, na faixa etária de 6 a 10 
anos, submetidas a tratamento odontológico há menos de um ano ou que estivessem em 
tratamento no momento da coleta dos dados. Os instrumentos utilizados foram a Entrevista 
em Profundidade e o Desenho-Estória com Tema. Os dados foram analisados através da 
Análise de Conteúdo Temática de Bardin (1977). Os resultados obtidos mostraram que os 
instrumentos apresentaram similitude e complementaridade de conteúdo, emergindo as 
categorias: modelo de tratamento odontológico infantil (curativo 68%; preventivo 32%), 
descrição do ambiente odontológico, imagem do dentista (tecnicista 82%; humanizada 18%) e 
manifestações psicológicas (21%) e comportamentais (79%). Pôde-se observar que as 
Representações Sociais do tratamento odontológico revelam ainda uma prática técnico-
curativa, associada a profissionais que pouco interagem gerando aspectos psicológicos 
negativos como o medo e ansiedade. Este estudo indica a necessidade de mudança na prática 
cotidiana, envolvendo a atitude do profissional na busca de transformar o pensar e o agir na 
construção do cuidar infantil. 

Palavras chave: saúde bucal, tratamento odontológico, criança    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0457  
TÍTULO: ESTUDO DAS MELHORES CONDIÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO DE UMA B-
N-ACETILGLUCOSAMINIDASE EM DACRON FERROMAGNÉTICO  
ALUNO: PABLO DE CASTRO SANTOS (01002547482)  
ORIENTADOR: LUIZ ROBERTO DIZ DE ABREU (27785858500)  
CO-AUTOR: ROBÉRIO MEDEIROS DO NASCIMENTO (01160825424)  
CO-AUTOR: ÁDILA LORENA MORAIS LIMA (00995005400)  
CO-AUTOR: LUCIANA DUARTE MARTINS DA MATTA (91032350415)  
 

 

Resumo:  
 

Glicosaminoglicanos são carboidratos complexos que possuem glicosidases e sulfatases em 
seu metabolismo degradativo. O objetivo deste trabalho foi imobilizar a enzima b-D-N-
acetilglucosaminidase a fim de utilizá-la como ferramenta para a elucidação da estrutura 
química de glicosaminoglicanos. Uma b-D-N-acetilglucosaminidase, extraída de Artemia 
franciscana fracionada com sulfato amônio (F-0-30%) e cromatografada em gel filtração 
(Biogel 1,5 A), foi imobilizada em Dacron ferromagnético formando um derivado insolúvel. 
O imobilizado apresentou 5,0 unid./mg de proteína e reteve 10,35 % da atividade da enzima 
solúvel. Obtivemos 100% de imobilização quando o Dacron ferromagnético foi ativado com 
glutaraldeído a pH 5,0. Com pH 9,0 atingimos somente 36% de imobilização. Testes de 
atividade foram realizados com as enzimas imobilizadas e a maior atividade foi obtida quando 
o suporte foi ativado com o glutaraldeído em pH 5,0. As enzimas imobilizadas puderam ser 
reutilizadas 10 vezes seguidas sem perda de atividade. Estes resultados indicam a viabilidade 
do uso da b-D-N-acetilglucosaminidase imobilizada neste suporte como ferramenta para a 
hidrólise de glicosaminoglicanos específicos e identificação de suas estruturas químicas. 

Palavras chave: Imobilização, b-N-acetilglucosaminidase, Dacron Ferromagnético 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0459  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE SELANTES DE FÓSSULAS E FISSURAS 
COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA  
ALUNO: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: AMANDA OLIVEIRA GUIMARÃES (02159414480)  
 

 

Resumo:  
 

O presente estudo teve por finalidade avaliar a eficácia do selante ionomérico modificado por 
resina (Vitremer®) na prevenção de cárie oclusal em molares permanentes de escolares da 
rede pública, na faixa etária de 5 a 7 anos, ao final de 12 meses. Um total de 61 crianças 
participou do estudo, sendo divididas aleatoriamente nos 2 grupos de investigação: grupo dos 
selantes (n=31) e grupo controle (n=30). Ao final de 12 meses, registrou-se um total de perdas 
equivalentes a 24,6% da amostra (15 crianças), o que foi uma redução considerável. Os 
resultados mostraram que nenhuma das variáveis independentes estudadas (experiência atual 
de cárie, biofilme, sangramento, retenção do selante, posição de dente no arco e sexo) 
interferiu no desfecho final, e que não houve diferença significativa entre aplicar o selante em 
questão e não efetuar nenhuma intervenção. Estes resultados podem ter sido conseqüência das 
limitações encontradas ao longo do estudo, sobretudo no que se refere a perdas ocorridas em 
virtude da evasão escolar e transferência, decorrentes ou não do acidente na Escola Municipal 
Marise Paiva, de modo que novas pesquisas precisam ser desenvolvidas com o propósito de 
elucidar melhor os efeitos entre os tratamentos aqui realizados. 

Palavras chave: Selante, Prevenção, Cárie Oclusal      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0463  
TÍTULO: SAÚDE E CIDADANIA: EM FOCO TRANSEUNTES DA ZONA SUL DE 
NATAL /RN – RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DA 
UFRN.  
ALUNO: ISABELE DOS ANJOS PAIVA (04809205401)  
ORIENTADOR: VERONICA SIMONE DUTRA VERAS (57550930406)  
CO-AUTOR: ANA CARLA DE MELO E SILVA (05322069402)  
CO-AUTOR: ALYNE DE FARIAS PORTO (05853020498)  
CO-AUTOR: FLÁVIA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (00905676416)  
 

 

Resumo:  
 

A disciplina de Saúde Coletiva do curso de Enfermagem da UFRN, ao ressaltar a importância 
da relação entre saúde e cidadania, nos motivou a fazer uma pesquisa junto à população 
natalense a fim de compreender na prática a concepção que a maioria das pessoas têm sobre 
esse tema. Através de uma entrevista com perguntas abertas, abordamos17 transeuntes e 
obtivemos os seguintes resultados: Quando perguntamos sobre o que entendem por saúde, 
42,8% disseram ser bem-estar; 7,1% responderam ser a ausência de patologias; 35,7% nos 
deram respostas diversas (como: saúde é “ser bem tratado”, saúde é “limpeza”) e 14,4% não 
souberam responder. Entre os entrevistados, 92,9% responderam que eram saudáveis e apenas 
7,1% negaram. Interrogados sobre o conceito de cidadania, 28,4% se referiram aos direitos e 
deveres; 42,8% deram respostas diversas (como: “cidadania é bom comportamento”, “é uma 
coisa que se conquista”) e 28,8% não souberam responder. Ao todo, 14% das pessoas optaram 
por não participar da pesquisa. Observamos a divergência entre o conhecimento e a sua 
aplicação ao constatar que uma grande parcela dos entrevistados têm um conceito ampliado 
de saúde, mas ao mesmo tempo, o restringe quando se referem a si próprio, não reconhecendo 
a sua ausência de saúde. Nossa proposta é tornar conhecida, através desta pesquisa, as 
informações colhidas, servindo assim, para uma reflexão sobre atitudes que venham a 
colaborar com a conscientização e vivência destes conceitos pela população. 

Palavras chave: saúde, cidadania, transeuntes      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0470  
TÍTULO: PERCEPÇÃO DE GESTANTES SOBRE OS CUIDADOS CONSIGO MESMA E 
COM O BEBÊ: O QUE MUDOU NOS ÚLTIMOS ANOS  
ALUNO: ADREILDO NEVES DE ALMEIDA SANTOS (04814344457)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: REGINA COELI LOPES SOARES (62711458415)  
CO-AUTOR: KATYANE SOARES DE ALMEIDA JALES (02712546458)  
CO-AUTOR: FÁTIMA MARIA DE ARAÚJO (15557936491)  
 

 

Resumo:  
 

No presente estudo foram entrevistadas 102 gestantes com idade entre 13 e 41 anos de nível 
cultural baixo, cadastradas no pré-natal do Centro de Saúde Reprodutiva da Mulher, 
pertencente à Secretaria de Saúde do Estado, na cidade de Mossoró-RN. Foram abordadas 
questões sobre a importância da saúde bucal, orientações recebidas sobre a limpeza da boca e 
a fonte dessas informações, importância da amamentação, importância sobre limpar ou não a 
boca do bebê e quais as prováveis causas da cárie. Os resultados mostraram que a percepção 
delas sobre o auto-cuidado e com relação à saúde oral de seu bebê está em níveis 
considerados satisfatórios, pois 83,33% receberam orientações sobre os cuidados com a 
própria saúde bucal e a do filho que vai nascer; 97% acham que devem limpar a boca do bebê 
e a maioria têm consciência da importância da amamentação. A partir desses resultados pode-
se concluir que a gestação é um momento ímpar na vida da mulher, onde há muita 
receptividade para aprender coisas novas que redundem em saúde e qualidade de vida. Isto 
sinaliza que a educação em saúde nessa fase trará uma reação positiva para a saúde da 
gestante e da sua família. 

Palavras chave: Gestante, Atenção precoce, Educação para a saúde   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0474  
TÍTULO: ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DO PSF: 
UM ESTUDO DE CASO  
ALUNO: LAMARA KADIDJA GUMAIA (05836030413)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: GEORGIA COSTA DE ARAÚJO SOUZA (05513550423)  
CO-AUTOR: GKEYSSON MATIAS DE ASSIS (04611035409)  
CO-AUTOR: FLÁVIA ANDREA BELARMINO MEDEIROS (70306010410)  
 

 

Resumo:  
 

Este estudo teve como objetivo avaliar o acolhimento na perspectiva do usuário em uma 
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) em Olho D’água do Carrilho, no município de 
São Gonçalo do Amarante–RN, assim como o grau de importância da Unidade na resolução 
dos seus problemas de saúde, além do nível de participação dos mesmos no controle social. 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, utilizando um roteiro estruturado contendo questões 
inerentes aos objetivos propostos. Foram entrevistados 53 usuários da UBSF no mês de abril 
de 2005. Os resultados mostraram, a preocupação dos usuários com relação à estrutura física 
da unidade e as condições precárias que os profissionais enfrentam para realizar suas 
atividades. Cumpre ressaltar que apesar da comunidade ter vários conselhos comunitários, os 
usuários, em sua grande maioria, não participam efetivamente no controle social e em função 
disso não têm co-participação nas decisões e não se responsabilizam por seus problemas de 
saúde. Finalmente, conclui-se que os usuários, na maioria, mostraram-se satisfeitos com o 
atendimento humanizado dos profissionais da equipe, com a responsabilidade, vínculo e 
compromisso desses profissionais com seus pacientes, o que foi relatado em diversas falas, 
sinalizando que embora nem tudo esteja a contento, especialmente no que se refere à área 
física da Unidade, estamos no caminho certo, quanto a um atendimento humanizado, 
acolhedor e de qualidade. 

Palavras chave: Acolhimento, Saúde da Família, Controle Social    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0481  
TÍTULO: O MÉTODO DE HOCHSTETTER NA ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS 
PELA VIA INTRAMUSCULAR: PRÉ-TESTE DE INSTRUMENTO.  
ALUNO: DANIELLE CHACON DOS SANTOS (04980682421)  
ORIENTADOR: CICERA MARIA BRAZ DA SILVA (13913204415)  
CO-AUTOR: GISELE MEDEIROS DOS SANTOS (05202190409)  
CO-AUTOR: ALINE CRISTIANE DE MOURA MATIAS (05473137282)  
CO-AUTOR: EURIDES ARAÚJO B. DE MACEDO (05596463485)  
 

 

Resumo:  
 

A administração de fármacos faz parte do cotidiano da enfermagem, atividade essa 
considerada uma de suas maiores responsabilidades. Além da competência técnica exigida, 
aspectos éticos e legais estão envolvidos nessa prática. Em relação à administração de 
injetáveis pela via intramuscular, apesar de amplamente recomendada pela literatura, a região 
Ventro-glútea (Técnica de Hochstetter), continua sendo pouco utilizada pela enfermagem, 
mesmo considerando as vantagens atribuídas a essa técnica como: área isenta de nervos e 
grandes vasos sangüíneos entre outros. Na tentativa de estimular o uso desse procedimento, a 
disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, tem oportunizado aos alunos essa 
prática, não só no laboratório de habilidades como também durante as aulas realizadas nos 
serviços de saúde do Município. No entanto, temos observado que essa técnica não é utilizada 
na prática assistencial, constituindo-se no nosso objeto de doutoramento. Trata-se de um 
estudo descritivo objetivando fazer um pré-teste dos instrumentos a serem utilizados no 
projeto de doutoramento que focaliza a Técnica de Hochstetter na administração de fármacos 
intramuscular: teoria e prática. Foi utilizado no pré-teste um Check List e uma entrevista 
estruturada. Os resultados sinalizam que os instrumentos estão adequados para sua utilização 
do projeto tese. 

Palavras chave: Injeções intramusculares, Técnica de Hochstetter, Pré-teste de instrumento 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0488  
TÍTULO: ESTRUTURA POPULACIONAL DE CENTROPOMUS UNDECIMALIS 
BLOCH, 1972 (PERCIFORMES, CENTROPOMIDAE), DO ESTUÁRIO DO RIO 
POTENGÍ, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL  
ALUNO: WALLACE SILVA DO NASCIMENTO (04623697495)  
ORIENTADOR: HELIO DE CASTRO BEZERRA GURGEL (04393392434)  
 

 

Resumo:  
 

O camurim, Centropomus undecimalis é uma espécie eurihalina, podendo ser encontrado em 
estuários, rios, lagoas e mar aberto. O presente estudo tem com objetivo determinar a estrutura 
da população de C. undecimalis estabelecendo a proporção sexual, estrutura em comprimento 
e relação peso-comprimento. Esta espécie foi analisada por amostragens mensais entre agosto 
de 2004 a junho de 2005, no esturário do Potengí nas imediações do Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Natal (5º47’47’’S; 035º13’67’’W). Para as capturas utilizou-se tarrafas e 
anzóis. Após as coletas os exemplares foram transportados para Laboratório de Ecologia e 
Fisiologia de Peixes da UFRN, onde registrou-se para cada exemplar o peso total (gramas) o 
comprimento total (cm) e o sexo. Foram capturados 189 exemplares. A análise da proporção 
entre sexos demonstrou totalidade de indivíduos machos durante todo o período estudado. A 
distribuição das freqüências, por classe de comprimento, variou de 9,5 a 36 cm, com 
predomino nas classes de 12-18 cm, indicando uma grande quantidade de jovens na 
população. A relação entre peso total e comprimento total foi representada pela equação: Wt = 
0,007Lt3,0095 com r = 0,9946, indicando uma boa correlação entre as variáveis e que a 
espécie apresenta um crescimento do tipo isométrico. Conclui-se que por apresentar 
hermafroditismo protândrico, C. undecimalis demonstrou ausência de fêmeas. A análise do 
coeficiente angular indicou que a espécie possui crescimento isométrico. 

Palavras chave: Camurim, Estrutura, Estuário      
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0491  
TÍTULO: ATIVIDADES DE LAZER DESENVOLVIDAS COM IDOSOS ASILADOS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
ORIENTADOR: VILMA MARIA DE LIMA (25790005772)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  
CO-AUTOR: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
 
 
 

 

Resumo:  
 

O envelhecimento tem sido em grande parte um desafio do mundo atual. O Brasil hoje 
desponta como um país cuja população encontra-se em rápido e inexorável processo de 
envelhecimento. E paralelo a tal situação, os idosos asilados, sujeitos ativos dessa realidade, 
sofrem nos diversos aspectos, tanto clínicos quanto psicossociais desta conjuntura. Na maioria 
das vezes, são vistos como pessoas dependentes, tendo sua potencialidade duvidada e 
considerados um atraso para a família e à sociedade, causando sentimentos de rejeição, 
angústia e solidão. Essa situação foi por nós observada durante as aulas teórico/práticas sobre 
a Enfermagem gerontológica. Diante desse quadro, constatamos a necessidade de desenvolver 
atividades que viessem minimizar esses sentimentos que contribuem negativamente para o 
bem estar dos idosos. O trabalho trata de um relato de experiência vivenciado por um grupo 
de acadêmicos de enfermagem numa instituição asilar em Natal-RN. Assim sendo, 
desenvolvemos atividades recreativas, além de algumas dinâmicas de grupo que buscaram 
exercitar a memória, a coordenação motora e a socialização, por conseguinte, diminuir o 
isolamento e a apatia. Observamos que essas atividades não foram bem aceitas logo que 
implementadas, mas no decorrer do processo houve participação efetiva dos idosos. 
Concluímos que, elaborar programações de lazer para os idosos constitui uma necessidade 
para uma melhor interação entre eles. 

Palavras chave: Enfermagem, Idoso asilado, Atividades de lazer    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0494  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO INCIDENTAL DE CÂNCER PRIMÁRIO DA VESÍCULA 
BILIAR  
ALUNO: JOÃO EUDES MORAIS DE AGUIAR JÚNIOR (86996959349)  
ORIENTADOR: ALESSANDER LAURENTINO DE MELO RAMOS (65529863434)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
CO-AUTOR: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)  
CO-AUTOR: GIOVANNA PERANTONI PEREIRA (05723808443)  
 

 

Resumo:  
 

Objetivo: Identificar a incidência de câncer primário da vesícula biliar em pacientes 
submetidos a colecistectomia eletiva, no Hospital Universitário onofre Lopes de Jan/2000 a 
Dez/2004. 
Métodos: Analisou-se os dados coletados nos prontuários dos pacientes submetidos a 
colecistectomia eletiva no HUOL, entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2004. 
Resultado: Foram identificados 14 casos de câncer da vesícula biliar num total de 1504 
pacientes submetidos a colecistectomia eletivo no referido período. 04 pacientes eram 
masculinos e 10 do sexo feminino. A idade variou de 38 a 84 anos. 10 casos eram 
moderadamente diferenciado, 01 era bem diferenciado e 03 eram indiferenciados.  
Conclusões: A incidência encontrada neste estudo está de acordo com o que existe na 
literatura mundial. O câncer primário da vesícula biliar é uma doença pouco freqüente, mas 
que possui importantes complicações e prognóstico reservado, principalmente em casos mais 
avançados. O cirurgião deve estar atento à possibilidade do diagnóstico incidental de câncer 
da vesícula biliar ao realizar uma colecistectomia não por câncer. 

Palavras chave: Vesícula, Câncer, Incidental      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0500  
TÍTULO: EXPLORANDO A VELOCIDADE DE ESCOAMENTO NO SISTEMA 
CIRCULATÓRIO  
ALUNO: JORDANA DA COSTA BARBALHO (05090661430)  
ORIENTADOR: GILBERTO CORSO (36990485000)  
CO-AUTOR: EMERSON DE MEDEIROS SOUSA (04969445419)  
CO-AUTOR: MARIA VITÓRIA ÉLIDA DO NASCIMENTO (00961343486)  
 

 

Resumo:  
 

É notável a não aceitação dos alunos da área biomédica as disciplinas de física, pois seus 
conteúdos despertam a impressão de algo excessivamente matemático e pouco 
fenomenológico. Frente a essa realidade, foi elaborado um projeto de melhoria do ensino de 
física através da criação de experimentos de interesse ao campo biológico. Temos dois 
objetivos em mente: desenvolver instrumentação na área de biofísica de sistemas e criar um 
experimento que auxilie na elaboração de conceitos físicos. Fruto desse esforço, realizamos 
uma experiência visual e interativa de um sistema circulatório fechado simples. O 
experimento consiste em um sistema de mangueiras de diferentes calibres em forma de uma 
rede com bifurcações múltiplas preenchidas com um fluido e conectadas a uma bomba 
manual. Os conceitos da física que pretendemos explorar são os seguintes: a noção de que um 
fluido em um sistema fechado conserva a vazão, a diferença entre sistema de vasos em série e 
em paralelo, o fato de que a área total em um sistema em paralelo ser variável, a implicação 
desta variação na velocidade de escoamento deste fluido, a importância da velocidade ser 
menor nos capilares e a relação disto com difusão e troca metabólica e, por fim, a estratégia 
dos seres vivos de ramificarem os vasos e a descrição da rede de vasos através da geometria 
fractal. O uso do experimento em sala de aula melhorou o entendimento do conteúdo da 
disciplina por parte dos alunos, fato comprovado através de uma avaliação escrita. 

Palavras chave: sistema circulatório, velocidade de escoamento, experimento pedagógico 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0506  
TÍTULO: EXPRESSÃO DA FIBRONECTINA E DA TENASCINA NOS DIVERSOS 
PADRÕES HISTOLÓGICOS DO AMELOBLASTOMA  
ALUNO: JULIANO PINHEIRO DANTAS (03505252425)  
ORIENTADOR: ROSEANA DE ALMEIDA FREITAS (28444361453)  
CO-AUTOR: CAMILLA CAVALCANTI DANTAS (01258560402)  
CO-AUTOR: HEBEL CAVALCANTI GALVAO (41291824472)  
CO-AUTOR: ANA MIRYAM COSTA DE MEDEIROS (14068850453)  
 

 

Resumo:  
 

O ameloblastoma apresenta marcante invasão local em sua evolução, exibindo variados 
padrões histológicos de organização, alguns dos quais, por vezes, são apontados como de 
maior agressividade. Visando a busca de dados que possam contribuir para melhor 
compreensão do comportamento desse tumor, realizou-se estudo imuno-histoquímico do 
padrão de expressão da fibronectina (FN) e tenascina (TN) em 20 ameloblastomas. Os 
resultados revelaram expressão da FN predominantemente moderada, difusamente distribuída 
pelo estroma de todos os subtipos analisados. Esta proteína expressou-se, ainda, em padrão 
linear, intenso e descontínuo na interface epitélio/mesênquima em todos os padrões, com 
exceção do desmoplásico. A marcação da TN mostrou padrão heterogêneo no estroma, 
entretanto, com reatividade mais exuberante, frequente e uniforme em regiões do estroma 
próximas aos ninhos epiteliais. Na interface epitélio-mesênquima, detectou-se intensa 
expressão da TN em padrão linear, com áreas de espessamento e descontínua. Alguns casos 
dos subtipos folicular e desmoplásico exibiram expressão variável das proteínas em células 
epiteliais, merecendo destaque o folicular, que mostrou de forma marcante a TN no interior de 
ilhotas epiteliais. As variações observadas na expressão das proteínas estudadas sugerem 
indícios do comportamento localmente invasivo do ameloblastoma, no entanto, estas 
variações não são suficientes para apontarem diferenças de agressividade entre os seus 
subtipos morfológicos. 

Palavras chave: AMELOBLASTOMA, FIBRONECTINA, TENASCINA  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0512  
TÍTULO: MONITORAMENTO MICROBIOLÓGICO DE ÁGUAS MINERAIS  
ALUNO: LISSANDRA DE SOUZA QUEIROZ (01209129450)  
ORIENTADOR: MAIZA ROCHA DE ABRANTES (27906833449)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 

 

Resumo:  
 

Águas minerais devem apresentar composição química e características físico-químicas 
benéficas à saúde. Para que a água mineral não cause risco à saúde não basta apenas que se 
tenha uma fonte de boa qualidade, deve-se ter um rigoroso controle microbiológico para 
evitar a presença de microorganismos de veiculação hídrica. O controle microbiológico de 
qualidade da água permite saber se os parâmetros microbiológicos estão de acordo com os 
padrões fixados em Lei. Portanto, devem ser realizadas periodicamente análises 
microbiológicas na fonte e no produto final. A idéia deste projeto surgiu da preocupação de 
empresários do setor em realizar análises microbiológicas periódicas, para verificar a 
qualidade microbiológica da água mineral por eles produzida. As empresas participantes deste 
projeto foram: Hidrominas Santa Maria, Água Mineral Potiguar e Água Mineral Cristalina. 
Análises periódicas foram realizadas durante três meses, no total de 10 análises em cada 
empresa. O produto de escolha para a execução das análises foi o garrafão de 20 litros, para 
verificar a qualidade do produto antes de sua distribuição. Os métodos de análise utilizados 
foram: Membrana Filtrante e Substrato Cromogênico e Fluorogênico. Os resultados obtidos 
nas três empresas foram negativos para coliformes totais e fecais, refletindo que a água 
mineral produzida por essas empresas apresenta boa qualidade microbiológica. 

Palavras chave: Microbiologia, Água Mineral, Coliformes    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0513  
TÍTULO: INSERÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO PSF DE MOSSORÓ-RN: PERCEPÇÃO 
DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS PARTICIPANTES  
ALUNO: VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES NOGUEIRA (92795013304)  
ORIENTADOR: IRIS DO CEU CLARA COSTA (14076152468)  
CO-AUTOR: ANDRÉ COSTA CARTAXO (05047764443)  
CO-AUTOR: CIBELLY LEITE ALMEIDA DE MEDEIROS (01863130470)  
CO-AUTOR: MARA DALILA DUARTE DE QUEIRÓZ (02687649481)  
 

 

Resumo:  
 

A inclusão de profissionais da Odontologia no Programa de Saúde da Família criado em 1994, 
teve início em 2001 e propôs a reorganização da atenção à saúde bucal. Em Mossoró-RN esta 
inserção aconteceu desde 1998, embora a saúde bucal tenha recebido mais incentivos em 
2001. Motivados pela necessidade de identificação dos problemas enfrentados pelo PSF deste 
município, especialmente da saúde bucal, realizou-se a pesquisa dentre os Dentistas 
participantes do Programa, para compreender a sua inserção e grau de participação. Coletou-
se os dados a partir de um questionário com perguntas abertas e fechadas procurando analisar 
a percepção desses profissionais com relação ao seu desempenho, capacitação, satisfação da 
população, reconhecimento, valorização dos gestores e remuneração salarial. Após análise das 
respostas identificou-se que a maioria dos profissionais está satisfeita com o seu desempenho; 
que a maior parte deles não participou do curso introdutório e não conhece as diretrizes do 
SUS; concordam que o usuário está satisfeito com o seu trabalho, mas não sabem informar se 
o gestor reconhece o trabalho desenvolvido pela Equipe de Saúde Bucal, e consideram que 
poderiam receber um salário melhor. Pôde-se perceber que será necessário maior 
investimento nas capacitações e incentivo às políticas de promoção à saúde, para que os 
profissionais possam render produtivamente e trabalhar de forma integrada e integradora, 
visando dentro dos princípios da administração, a qualidade total. 

Palavras chave: Programa de Saúde da Família, Inserção da Saúde Bucal, Percepção 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0515  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E VARIAÇÃO SAZONAL DO FITOPLÂNCTON, COM 
ÊNFASE EM CIANOBACTÉRIAS, EM VIVEIROS DE CARCINICULTURA NO 
ESTUÁRIO DO RIO CAVALOS/MACAU/RN  
ALUNO: SHEYLLA WEIL RAMOS MARQUES (01230154485)  
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
CO-AUTOR: JUSKA MILENA DOS SANTOS MENDONÇA (01015999433)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
 

 

Resumo:  
 

A ocorrência de florações de cianobactérias potencialmente tóxicas em viveiros de camarão 
no Rio Grande do Norte tem se tornado um tema de crescente interesse, não só para 
pesquisadores mas, também para a população, isso porque as toxinas produzidas por algumas 
espécies podem provocar redução na produtividade e mortalidade dos camarões e até atingir a 
saúde humana pela bioacumulação. O objetivo deste trabalho é identificar e quantificar as 
espécies de fitoplâncton, em viveiros de camarão (Litopenaeus vannamei) de uma fazenda 
localizada no estuário do Rio Cavalos, Macau/RN. Foram realizadas duas coletas uma no 
período de estiagem (28/10/2004) e outra no período chuvoso (05/04/2005). Amostras de água 
integrada foram coletadas nos pontos de captação e viveiros, fixadas com lugol acético e os 
organismos quantificados pelo método de Utermöhl. Variáveis ambientais também foram 
analisadas com a finalidade de avaliar as condições tróficas do ambiente. No ponto de 
captação a densidade do fitoplâncton variou de 47000 a 64500 ind.mL-1 e nos viveiros de 
36271 ind.mL-1 a 347375 ind.mL-1. Cianobactérias representaram >80% da população do 
fitoplâncton, com dominância das espécies Pseudoanabaena sp, Aphanocapsa sp e 
Cylindrospermopsis raciborskii. A clorofila-a variou de 23-193 µg. L-1, o pH de 8,5-9,0, o 
oxigênio dissolvido de 5,0-17 mg.L-1, a transparência da água de 0,2-0,4m, as concentrações 
de fósforo total de 117-628 µg.L-1 e de amônia 10,44 -303 µg.L-1. 

Palavras chave: carcinicultura, cianobactérias, eutrofização    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0516  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE GLICOSAMINOGLICANOS 
EM FLUIDOS PLEURAIS DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  
ALUNO: LOUISE DE SOUZA MEDEIROS (03411760443)  
ORIENTADOR: FERNANDA WANDERLEY DE OLIVEIRA (45275831404)  
CO-AUTOR: ELIZABETH MARIA MAIA DE ALBUQUERQUE (03384104498)  
CO-AUTOR: PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE (17563194487)  
CO-AUTOR: ANA KATARINA MENEZES DA CRUZ (87588986468)  
 

 

Resumo:  
 

Vários parâmetros bioquímicos, citológicos e microbiológicos têm sido utilizados para 
determinar a causa de derrames causados por diversas patologias inflamatórias ou malignas 
envolvendo a pleura. Entretanto, em muitos casos o dilema diagnóstico ainda persiste. Os 
glicosaminoglicanos (GAG), encontrados em fluidos corporais de indivíduos normais, podem 
apresentar variações na sua concentração e no padrão produzido durante o desenvolvimento 
de determinadas patologias. O objetivo deste trabalho é identificar e caracterizar, os GAG 
presentes em amostras de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), e comparar os dados obtidos 
com os de outras patologias estudadas no laboratório. Líquidos pleurais originados de LES 
foram coletados; destes, os GAG foram extraídos e analisados. As amostras de LES 
apresentaram ácido hialurônico (AH) e condroitim sulfato (CS), sendo o AH em maior 
concentração. Estes resultados corroboram com os achados para exsudatos de outras 
patologias. A massa molecular dos CS variou de 11,9 a 115 kDa e do AH entre 22 e 115 kDa. 
Em uma das amostras foram encontradas duas populações distintas de AH. Os resultados 
obtidos, quando comparados aos encontrados para carcinoma de pulmão e tuberculose 
estudados no laboratório, sugerem haver diferenças entre o tipo e a concentração dos GAG 
conforme a patologia. 

Palavras chave: Glicosaminoglicanos, Líquido pleural, Lúpus Eritematoso Sistêmico 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0518  
TÍTULO: INCIDÊNCIA DE DISTÚRBIOS POSTURAIS EM ESCOLARES DE 04 A 12 
ANOS DO PROJETO CRIANÇA 2000 – ANO 2004  
ALUNO: JOANNA ANGÉLICA DE MARILLACK BORBA (04463477441)  
ORIENTADOR: JAQUELINE FERNANDES PONTES (39661741468)  
CO-AUTOR: HETE MARINA CAVALCANTI SALUSTRE (00827083475)  
CO-AUTOR: FABÍOLA RODRIGUES DE FRANÇA (79129277434)  
CO-AUTOR: ANNA CATHARINA MARQUES TRINDADE (01048772438)  
 

 

Resumo:  
 

Afecções na coluna vertebral afligem o homem há milhares de anos e mesmo com o avanço 
tecnológico da área da saúde, não se conseguiu, ainda, solução para estes problemas. Com o 
decorrer dos anos torna-se visível o encurtamento natural da musculatura estática e o 
relaxamento da musculatura dinâmica, que favorecem a compressão articular e os distúrbios 
posturais. O objetivo deste estudo é avaliar a incidência de alterações na coluna vertebral, em 
escolares de 04 a 12 anos de idade, atendidos pelo Projeto Criança 2000, na visita da equipe 
do Departamento de Fisioterapia da UFRN em 13 dos municípios do RN, no ano de 2004. 
Foram avaliados 691 escolares, sendo 309 do sexo masculino (45%) e 382 do sexo feminino 
(55%). Os distúrbios posturais mais freqüentes foram a hiperlordose lombar com 41%, 
hipercifose torácica com 15%, e escoliose torácica com 17%. De acordo estes resultados 
observa-se que não há alterações compensatórias envolvendo diversos níveis da coluna 
simultaneamente, talvez por se tratar de sujeitos jovens e em fase de desenvolvimento. Com 
este estudo reforça-se a importância da implementação de programas educativos que 
favoreçam a consciência corporal do aluno em idade escolar, influindo na aquisição de 
hábitos posturais corretos para as diversas atividades que eles desenvolvem. Assim, pretende-
se minimizar o risco de lesão na coluna vertebral e aperfeiçoar o desempenho funcional. 

Palavras chave: Distúrbios da Coluna Vertebral, Educação Postural, Fisioterapia 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0522  
TÍTULO: ISOLAMENTO E CULTIVO DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE 
TÓXICAS DE AMBIENTES AQUÁTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: JUSKA MILENA DOS SANTOS MENDONÇA (01015999433)  
CO-AUTOR: SHEYLLA WEIL RAMOS MARQUES (01230154485)  
CO-AUTOR: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
 

 

Resumo:  
 

No Rio Grande do Norte, florações de cianobactérias potencialmente produtoras de toxinas 
são decorrentes do processo de eutrofização em ecossistemas de água doce e estuarina. Isto 
constitui um problema ambiental e de saúde pública, visto que as cianotoxinas podem 
contaminar o homem através da ingestão de água, peixe e camarão contendo a toxina. O 
isolamento e cultivo desses organismos são de extrema importância para o desenvolvimento 
de estudos ecotoxicológicos e fisiológicos os quais servirão para apontar possíveis soluções 
para esse problema. Este trabalho tem como objetivo o isolamento e cultivo das 
cianobactérias de ambientes aquáticos do Rio Grande do Norte. Amostras de água foram 
coletadas com rede de plâncton (20µ) no Açude Gargalheiras, Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves e em viveiros de camarão de água doce. As espécies foram isoladas e cultivadas 
em meio ASM-1 líquido e mantidas sob fotoperíodo de 12:12 horas para o ciclo claro: escuro, 
temperatura de 24oC a 27oC e intensidade luminosa de 80 – 1700 LUX. Foram isoladas 
quatro cepas potencialmente tóxicas: Geitlerinema amphibium, Plankthotrix agardhii, 
Cylindrospermopis raciborskii e Anabaena circinalis. Alíquotas dessas culturas foram 
liofilizadas e serão utilizadas para testar a toxicidade das cepas através de bioensaios com 
camundongos. 

Palavras chave: cianobactérias, cianotoxinas, eutrofização    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0526  
TÍTULO: USO DO ESPAÇO E PERÍODO DE ATIVIDADE DE DUAS ESPÉCIES 
SIMPÁTRICAS DE LAGARTOS (SQUAMATA, GEKKONIDAE), NA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA DO SERIDÓ-RN.  
ALUNO: LÚCIO DA SILVA RODRIGUES (00114114579)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho é parte do Sub-projeto Répteis/Programa Ecológico de Longa Duração 
(PELD/CNPq), desenvolvido nas Caatingas do Seridó potiguar. Objetiva identificar fatores 
que possibilitam a coexistência das espécies Phyllopezus pollicaris (Spix, 1826) e P. periosus 
Rodrigues, 1986, uma vez que estas são sintópicas, saxícolas e noturnas na ESEC Seridó-RN. 
Considerando que a estrutura de comunidades pode ser definida pelas interações entre as 
espécies constituintes, se faz necessário o estudo de dimensionamento e sobreposição de 
nichos de espécies simpatridas. De junho/2003 a maio/2005, através de observações e/ou 
coletas ao longo de transecções estabelecidas, que incluem afloramentos rochosos, 
registraram-se 186 espécimes de P. pollicaris e 100 de P. periosus (coletados 77 e 53, 
respectivamente). Confirmou-se a maior capacidade de fuga do primeiro, uma estratégia que 
justifica um número tão alto de espécimes observados e não coletados, além de possível 
segregação espacial: P. pollicaris ocupa também outros hábitats e, portanto, se distribui mais 
amplamente do que seu congênere, P. periosus, que é estritamente saxícola. Quanto ao 
período de atividade, registrado em dois aflloramentos previamente determinados, os 
espécimes das duas espécies permaneceram ativos desde as 17h até as 06h do dia seguinte, 
embora 11 P. pollicaris e 04 P. periosus tenham sido encontrados entre 07h e 09h da manhã. 

Palavras chave: Lagartos, Gekkonidae, Caatingas      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0529  
TÍTULO: PERFIL GRANULOMÉTRICO DE EMULSÕES O/A COMO PARÂMETRO DE 
AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE A LONGO PRAZO  
ALUNO: KLARISSA BEZERRA DE SOUZA (04880169404)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ILANA ANDRÉA DE AQUINO FONSÊCA (05849498478)  
CO-AUTOR: FÁBIO ROCHA FORMIGA (00986611409)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
 

 

Resumo:  
 

Emulsões do tipo O/A são dispersões termodinamicamente instáveis que possuem larga 
aplicação na indústria farmacêutica, notadamente no setor de cosméticos. Portanto, estudos de 
estabilidade devem ser executados de modo a assegurar a integridade e a eficácia do produto 
final. O objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade a longo prazo de emulsões com base 
no perfil granulométrico destes sistemas. Dois métodos foram utilizados para produzir as 
emulsões: o Método de Inversão de Fases (MIF) e o Método de Emulsificação Espontânea 
(MEE), a partir de uma fórmula padrão. A análise granulométrica foi efetuada por 
microscopia óptica, após contagem em triplicata de 300 gotículas e devido tratamento 
estatístico para determinar o diâmetro médio dos sistemas obtidos pelo MIF e pelo MEE. 
Após 24h de preparação, os valores encontrados foram 3,621 ± 0,144 mm e 6,719 ± 0,671 
mm para emulsões MIF e MEE, respectivamente. O mesmo protocolo foi repetido após 18 
meses para uma nova determinação granulométrica, encontrando-se os diâmetros médios de 
5,802 ± 0,698 mm e 6,421 ± 0,803 mm para emulsões MIF e MEE, respectivamente. Estes 
resultados sugerem que o MEE induz pequenas variações na granulometria dos sistemas. 
Adicionalmente, emulsões produzidas pelo MIF são mais susceptíveis à coalescência. 

Palavras chave: EMULSÕES, ESTABILIDADE, GRANULOMETRIA   
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0532  
TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DE ATIVIDADE FÚNGICA INDUZIDA POR 
DUAS MARCAS COMERCIAIS DE ANFOTERICINA B  
ALUNO: WALTEÇÁ LOUIS LIMA DA SILVEIRA (00985041420)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: ISABEL ANTAS URBANO (05486990464)  
CO-AUTOR: VICTOR ALMEIDA DOMINICI (05161954418)  
CO-AUTOR: BOLIVAR PONCIOANO GOULART DE LIMA DAMASCENO 
(91616751487)  
 

 

Resumo:  
 

A anfotericina B (AmB) permanece como fármaco de escolha no tratamento de infecções 
fúngicas sistêmicas em pacientes imunocomprometidos. A preparação convencional de AmB 
é uma formulação micelar, na qual o fármaco é solubilizado com desoxicolato de sódio, na 
razão molar de 1:2. Sistemas micelares podem apresentar perfis de atividade diferentes frente 
a células fúngicas. O objetivo deste estudo foi comparar a atividade in vitro sobre células 
fúngicas de duas marcas comerciais de AmB, sendo “A” de referência e “B”, similar. Para a 
análise da atividade, as preparações foram incubadas nas concentrações de 0,05; 0,5; 5,0 e 50 
mg/mL, em uma suspensão de Candida tropicallis (Ct) durante 1 hora e realizado a leitura da 
sobrevida fúngica e a liberação de K+. Os resultados dos testes mostram que na concentração 
de 0,05mg/mL apresentaram um crescimento maior que o grupo controle, fato esperado, pois 
baixas concentrações de AmB induzem um crescimento fúngico. Nas concentrações de 0,5 e 
5,0 mg/mL, a marca “B” mostrou atividade fúngica inferior à “A”. A atividade na 
concentração de 50mg/mL foi 100% em ambas. As duas marcas foram capazes de liberar 
quase todo o K+ das Ct em todas as concentrações, porém a liberação da marca “B” foi 
inferior àquela mostrada pela marca “A”. Os resultados obtidos mostram que a AmB de marca 
“A” apresenta melhor eficácia contra Ct que a marca “B”, comprovando a variação de 
atividade de sistemas micelares induzida provavelmente pela sua técnica de preparação. 

Palavras chave: AmB, Candida tropicallis, in vitro     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0534  
TÍTULO: PROTEÍNAS LIGANTES DE CÁLCIO NOS CENTROS CIRCADIANOS DO 
MOCÓ (KERODON RUPESTRIS).  
ALUNO: ANA PATRÍCIA TERTULIANO DOS SANTOS (03028575400)  
ORIENTADOR: MIRIAM STELA MARIS DE O COSTA (05014077404)  
CO-AUTOR: ADRIANA PATRÍCIA MEDEIROS DE SOUZA (05095614464)  
CO-AUTOR: LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL (01196440450)  
CO-AUTOR: DANILO VERAS LOBO DE PAIVA (01270356488)  
 

 

Resumo:  
 

O núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo e o folheto intergeniculado (FIG) do tálamo 
constituem os principais centros circadianos em mamíferos. Estes centros são caracterizados 
por um perfil neuroquímico que inclui a presença de proteínas ligantes de cálcio, às quais se 
atribui o papel de tamponadoras do cálcio intracelular, no citoplasma de suas células. 
Considerando a variabilidade entre as espécies, o presente trabalho teve como objetivo 
verificar o padrão de distribuição de três destas proteínas, calbindina (CB), cal-retinina (CR) e 
parvalbumina (PV), no NSQ e no FIG do mocó, um roedor típico da região Nordeste. Dois (2) 
mocós adultos foram perfundidos transcardiacamente com uma solução de paraformaldeído a 
4% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4. Os encéfalos foram retirados da cavidade craniana e 
submetidos a microtomia por congelação, obtendo-se secções de 30 micrometros em 6 séries. 
Três séries de secções foram submetidas a imuno-histoquímica, uma dirigida a CB, outra a 
CR e outra a PV. No NSQ foram observados neurônios imunorreativos a CB e a CR 
preenchendo todos os limites citoarquitetônicos do núcleo e raras células imunorreativas a 
PV. No FIG foram visualizadas células imunorreativas a CB e a CR contrastando com a total 
ausência de PV neste núcleo. O padrão de distribuição das proteínas ligantes de cálcio nos 
centros circadianos do mocó é semelhante ao encontrado em outros roedores. Entretanto, 
difere pela presença de pericários positivos para PV no NSQ. 

Palavras chave: Centros Circadiana, Cálcio, Mocó      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0535  
TÍTULO: DIAGNÓSTICO SOBRE OS SQUAMATA DO PARQUE ESTADUAL DAS 
DUNAS DE NATAL-RN.  
ALUNO: CAROLINA Mª C. A. LISBOA (04929542405)  
ORIENTADOR: ELIZA MARIA XAVIER FREIRE (10843175400)  
 

 

Resumo:  
 

O Parque Estadual das Dunas do Natal recebe influência florística e faunística de diferentes 
Domínios Morfoclimáticos. Distribui-se ao longo de 1.172,80 ha da faixa litorânea de Natal e 
abriga uma rica herpetofauna, inclusive uma espécie de lagarto endêmica. Entretanto, o 
Parque encontra-se sob ameaça, principalmente devido aos impactos causados pelo 
crescimento urbano, tais como, perda de área e caça predatória. Utilizando-se como 
comparativo um estudo efetuado há 20 anos, objetiva-se diagnosticar a atual situação da fauna 
de Squamata, no que se refere à composição, diversidade de espécies e distribuição por 
habitats. Foram efetuadas incursões às dunas ao longo de três transecções no sentido 
continente-costa, de fev/2004 a set/2005. As coletas foram manuais ou por meio de 
armadilhas; o material obtido foi identificado através de literatura especializada e depositado 
na Coleção Herpetológica do DBEZ/UFRN. Registraram-se 191 espécimes nos diversos 
habitats e microhabitats do Parque, distribuídos em 16 espécies de lagartos, 1 de anfisbena e 6 
de serpentes. Confrontando-se os dados obtidos com os do estudo anterior, registrou-se uma 
maior riqueza, diminuição da frequência de algumas espécies e escassez de espécies 
arborícolas. As espécies mais freqüentes são Coleodactylus natalensis Freire, 1999, 
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) e Tropidurus hispidus Spix, 1825. A maior 
abundância de Coleodactylus natalensis, aparentemente um fator positivo, merece avaliação. 

Palavras chave: Squamata, Diversidade, Mata Atlântica     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0541  
TÍTULO: O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – EM BUSCA 
DE UMA VIDA SEXUAL SAUDÁVEL: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
ALUNO: SAMIA VALERIA OZORIO DUTRA (06123196448)  
ORIENTADOR: AURELICE PIRES GAMA (45612463472)  
CO-AUTOR: ISABELLA PIMENTEL MARTINS (01136248404)  
CO-AUTOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS (04413804414)  
CO-AUTOR: TERENA FERREIRA DE SOUTO BENTES (01218495464)  
 

 

Resumo:  
 

A cidade de Natal possui alguns serviços que trabalham com o aconselhamento em 
DST/HIV/Aids. Entre eles está o CTA (centro de testagem e aconselhamento), localizado no 
Centro de Saúde Reprodutiva Prof. Leide Morais, no bairro Alecrim, em funcionamento há 10 
anos. O trabalho aqui referido tem o objetivo de esclarecer e divulgar o serviço, observado ser 
de grande importância pelos acadêmicos de enfermagem, em campo de estágio, cursando a 
disciplina de Clínica Ampliada. O CTA trata-se de um Programa do Ministério da Saúde, que 
visa à educação para uma prática sexual saudável, prevenindo as DST/HIV/Aids e medindo a 
incidência e prevalência do HIV/Aids. O serviço assiste à população gratuitamente através do 
anonimato, atendendo a demanda espontânea ou por encaminhamento, realizando 
aconselhamento individual pré e pós-teste Anti-HIV e VDRL (para sífilis). Durante o estágio, 
os acadêmicos puderam cadastrar-se como usuários do serviço; atuar no CTA na realização de 
palestras educativas e fazendo o aconselhamento individual pré e pós-teste. Com isso, foi 
observado que a ação educativa para uma prática sexual saudável, para a população em geral, 
se faz necessária devido à elevada incidência de casos de DST/HIV/Aids e as freqüentes 
dúvidas a respeito da transmissão/contágio das mesmas. Sendo assim, é relevante a existência 
de atores sociais que conheçam e façam a divulgação de serviços como este. 

Palavras chave: CTA, DST, Vida sexual       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0547  
TÍTULO: BIODIVERSIDADE DOS FUNGOS QUERATINOFÍLICOS ISOLADOS DE 
CASOS DE DEMATOFITOSES EM CRIANÇAS DO SEMI-ÁRIDO  
ALUNO: RENATO MELO TORRES (06555353490)  
ORIENTADOR: MARIA TEREZA BARRETO DE OLIVEIRA (20256680400)  
CO-AUTOR: ADRIANA DE ALMEIDA DAVID (03552235469)  
CO-AUTOR: JADSON DUQUE DE BARROS (02399616413)  
 

 

Resumo:  
 

As dermatofitoses são infecções produzidas por dermatófitos, fungos que possuem a 
capacidade de invadir a pele, pelos e unhas, podendo ser comuns em crianças e adultos, 
pertencem aos gêneros Tricophyton, Microsporum e Epidermophyton. Sua variada 
distribuição geográfica pode ser explicada por meio das condições geoclimáticas de cada 
região, sendo as regiões semi-áridas dos trópicos um ambiente propício para sua proliferação. 
A aquisição dessas micoses no meio rural pode ser de ocorrência ocupacional, envolvendo 
manejos com animais assim como práticas de condições insalubres de higiene. O presente 
estudo visa avaliar a biodiversidade desse grupo de microrganismos em uma região do semi-
árido do Rio Grande do Norte para reconhecimento epidemiológico dessas micoses nesse tipo 
de ambiente. 

Palavras chave: dermatofito, epidemiologia, semi-árido     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0549  
TÍTULO: PARTICIPAÇÀO DO MARIDO/COMPANHEIRO NO PERÍODO 
PUERPERAL: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO  
ALUNO: FERNANDA LOUISE ALVES DE CARVALHO (04073933400)  
ORIENTADOR: ROSINEIDE SANTANA DE BRITO (12389595472)  
 

 

Resumo:  
 

Trata-se de um ensaio literário sobre o homem e o pós-parto, cujo propósito é adquirir 
subsídios que sirvam de embasamento para futura pesquisa de campo acerca da participação 
do companheiro neste contexto, considerando que no processo de reprodução sua presença é 
de fundamental importância para ele e sua companheira. Assim sendo, temos como objetivo 
verificar na literatura publicada de 1998 à 2004, a participação do marido/companheiro, 
durante a fase puerperal da companheira. Este trabalho é de natureza bibliográfica descritiva, 
os dados foram coletados a partir do acervo bibliográfico do Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acervo pessoal e bases de dados da Bireme, 
Lilacs e Scielo. A pesquisa nos mostrou que apesar de alguns trabalhos abordarem o homem 
no processo gravídico e aleitamento materno da mulher/companheira reconhecendo a sua 
importância nesses processos, existe uma escassez de estudos relativo a ele no período 
puerperal. Diante disso, investigar aspectos do marido/companheiro durante o pós-parto 
constitui uma necessidade na área da Enfermagem obstétrica, para intervir junto ao casal, no 
sentido de minimizar dúvidas, anseios, medos e preocupações relativas ao pós-parto. 
Ressaltamos ainda, a importância de inserir cada vez mais o homem no contexto da 
gestacional, favorecendo o seu entendimento e levando-o a compartilhar com a companheira 
todo o processo gravídico - puerperal. 

Palavras chave: Enfermagem, homem, puerpério      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0551  
TÍTULO: DIFERENÇAS NO PERFIL DE ATIVIDADE LOCOMOTORA ENTRE 
MACHOS E FÊMEAS ADULTOS DE LITOPENAEUS VANNAMEI.  
ALUNO: PATRÍCIA LUIZA DA SILVA CARMO (05009350416)  
ORIENTADOR: HELDERES PEREGRINO ALVES DA SILVA (46662243434)  
CO-AUTOR: JEFFERSON ELTON SOUSA DA SILVA (03389799486)  
CO-AUTOR: MELQUIEGES SOUZA DE MEDEIROS (03445412405)  
CO-AUTOR: CLAUDIANNE NOGUEIRA DA COSTA (00751590401)  
 

 

Resumo:  
 

Para os camarões da espécie Litopenaeus vannamei, são escassos os estudos sistemáticos 
sobre a atividade locomotora, ao longo do ciclo claro-escuro. Este estudo foi feito com 
objetivo de observar se ocorrem diferenças no perfil da atividade locomotora de machos e 
fêmeas entre os horários do amanhecer e anoitecer. Foram utilizados quatro fêmeas e três 
machos adultos de L.vannamei, mantidos em tanques de acrílico, e submetidos `a inversão do 
fotoperíodo, com 14L:10E. Os registros comportamentais foram feitos duas vezes ao dia, para 
as seguintes categorias comportamentais: inatividade total, inatividade com movimentação de 
apêndices, rastejamento, natação e limpeza. Utilizando método estatístico MANOVA, foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, no horário do anoitecer: 
Os machos usaram mais o rastejamento para se locomover, enquanto as fêmeas usaram mais a 
natação; os machos exibiram uma maior freqüência de inatividade com movimentação de 
apêndices durante o horário do anoitecer, enquanto as fêmeas exibiram uma maior freqüência 
de inatividade com movimentação de apêndices no horário do amanhecer. Além disso, foi 
observado que L. vannamei adultos apresentam maiores níveis da atividade locomotora 
durante o amanhecer, enquanto que os juvenis apresentam maiores níveis de atividade ao 
anoitecer. As diferenças observadas devem ter valores adaptativos para os animais, no 
ambiente natural. 

Palavras chave: Litopenaeus Vannamei, Perfil de Atividade, Fotoperíodo  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0555  
TÍTULO: HEMATURIA MICROSCOPICA E DISMORFISMO ERITROCITARIO: 
ACHADOS FREQUENTES OU ESPORADICOS?  
ALUNO: LUCIANA LARISSA FONSECA LOPES (01069550477)  
ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE SOUZA BRITO (12411167415)  
 

 

Resumo:  
 

O dismorfismo eritrocitário é um indicador de alta sensibilidade e especificidade na 
determinação das doenças glomerulares, sendo importante para avaliar a hematúria de origem 
glomerular. A fim de observar a freqüência de hematúria microscópica e do dismorfismo 
eritrocitário, foram analisadas amostras da primeira urina da manhã de 240 pacientes que após 
o sumário com sedimentoscopia, apresentaram reação positiva para sangue oculto na tira 
reativa e hemácias à microscopia ótica comum (400x). Os sedimentos urinários foram 
analisados por microscopia de contraste de fase para observar o dismorfismo eritrocitário 
(400x). Os resultados obtidos mostraram que 62,5% (150) dos pacientes com hematúria eram 
do sexo feminino e 37,5% (90) do sexo masculino, predominando a faixa etária de 11 a 30 
anos, correspondente a 38.0% (91) dos pacientes. Quanto à procedência, 60,00% (144) eram 
amostras de pacientes internos no Hospital Universitário “Onofre Lopes”, 24,17% (58) 
estavam internos no Hospital de Pediatria e 11,67% (28) vieram ao Laboratório Escola. 
Observou-se que 52,1% (125) tinham doença renal e 43,75% (105) apresentaram 4 + de 
positividade para área de sangue na tira reativa e uma positividade para o Dismorfismo 
Eritrocitário Glomerular em 22.9% (55). A análise dos dados mostrou a importância do 
dismorfismo eritrocitário na urina como indicador da possível origem da hematúria, evitando 
que o paciente seja submetido a investigações mais prolongadas e invasivas. 

Palavras chave: Ana Luiza de Souza Brito, Leila Priscilla Pinheiro da Silva, Rosaninny 
Maria Moura Lima          
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0557  
TÍTULO: CORPO, APARÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA  
ALUNO: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)  
CO-AUTOR: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
CO-AUTOR: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
CO-AUTOR: ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA (05854553414)  
 

 

Resumo:  
 

INTRODUÇÃO 
Refletir sobre a relação que cada individuo tem com seu corpo, principalmente considerando 
o fato de que a sociedade nos impõe comportamentos e valores, levando as pessoas a 
almejarem tais exigências. O corpo aprisionado aos ditames sociais passa por um controle dos 
quais a couraça muscular mostra-se um bom exemplo de suas implicações, as quais devem ser 
objeto de discussão na prática pedagógica da educação física. METODOLOGIA 
A pesquisa é do tipo exploratória com a utilização do questionário “Observando seu corpo” 
(FREEDMAN, 1994), adaptado para a coleta dos dados contendo questões objetivas e 
discurssivas.  
RESULTADOS 
O resultado obtido é uma análise geral de todas as questões contidas no questionário 
trabalhado, que apresenta a negação que os escolares trabalhados têm com seu próprio corpo, 
sentem-se constrangidos com a aparência do corpo, necessitam reafirmar sua imagem 
corporal olhando-se com uma certa freqüência no espelho, acreditam que a beleza física é 
muito importante na vida cotidiana das pessoas que sentem a necessidade de modificar 
alguma parte de seu corpo.  
CONCLUSÃO 
O trabalho aqui apresentado teve por objetivo apresentar as discussões aos estudos do corpo 
ao longo do tempo baseando-se nos escolares da rede pública da zona sul da cidade de 
Natal/RN, cabendo ao profissional de Educação Física dentro da prática pedagógica estimular 
os alunos a apreciarem seus corpos. 

Palavras chave: ana, paula, tavares        
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0558  
TÍTULO: RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES – AVALIAÇÃO DA 
PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM DIFERENTES CONDIÇÕES  
ALUNO: RAFAEL GONÇALVES NÓBREGA GADELHA (01070192481)  
ORIENTADOR: TECIA MARIA DE OLIVEIRA MARANHAO (13049127449)  
CO-AUTOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: ELVIRA MARIA MAFALDO SOARES (29507472487)  
 

 

Resumo:  
 

Grande importância tem sido dada aos fatores que elevariam o risco cardiovascular, 
denominados em conjunto de Síndrome Metabólica (SdMet). Nas mulheres, a síndrome dos 
ovários policísticos (SOP) e a pós-menopausa são sabidamente associadas com morbidade 
cardiovascular aumentada. OBJETIVO: avaliar a prevalência da Síndrome Metabólica 
(SdMet) em mulheres com SOP e na pós-menopausa. MÉTODOS: estudo transversal 
envolvendo 58 pacientes com SOP (idade entre 20 e 35 anos) e 122 mulheres na pós-
menopausa (idade entre 50 e 65 anos). As voluntárias foram submetidas a avaliações clínico-
laboratoriais e para fins de análise de resultados, a SdMet foi caracterizada de acordo com o 
consenso NCEP ATP III, segundo o qual a SdMet deve ser diagnosticada quando pelo menos 
3 das seguintes anormalidades estão presentes: circunferência da cintura > 88cm; níveis 
séricos de triglicerídeos ≥ 150mg/dl; HDL-colesterol < 50mg/dl; pressão arterial ≥ 
130x85mmhg; glicemia ≥ 110mg/dl. RESULTADOS: nas mulheres com SOP, a prevalência 
da SdMet foi de 25,4%, ocorrendo em 13 das 51 em que todos os critérios puderam ser 
avaliados. No grupo na pós-menopausa, a SdMet esteve presente em 64,8% (79/122). 
CONCLUSÕES: os autores concluem que a SdMet e seus componentes são comuns em 
mulheres com SOP e altamente prevalente na pós-menopausa, denotando um risco aumentado 
para doenças cardiovasculares. 

Palavras chave: Síndrome Metabólica, risco cardiovascular, saude da mulher  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0560  
TÍTULO: COMO A CRIANÇA REPRESENTA SEU CORPO ATRAVÉS DO DESENHO  
ALUNO: L AURO COSTA DE AZEVEDO JUNIOR (00861845471)  
ORIENTADOR: JOSE PEREIRA DE MELO (23042109453)  
 

 

Resumo:  
 

A criança expressa através do desenho a imagem que tem de seu corpo e do ambiente, 
contextualizando o mundo em que ela vive e evidenciando a influência dos padrões impostos 
pela sociedade de consumo em que vivemos. A Educação Física escolar tem a função de 
discutir as questões relativas ao corpo e desenvolver uma consciência crítica dos escolares em 
relação ao mesmo, valorizando a cultura de movimento vivida por ele. O objetivo deste 
trabalho é discutir a organização do conhecimento do corpo, utilizando-se dos conceitos de 
imagem corporal e consciência corporal, facilitar o acesso ao conhecimento produzido e 
proporcionar a integração com outras áreas de pesquisas científicas. Para isso foi aplicado o 
Teste do Desenho da Figura Humana (DFH), analisando-se quantitativamente os dados 
presentes nas representações gráficas da amostra composta por alunos de 6 a 12 anos dos 
primeiros ciclos do ensino fundamental das escolas da Zona Sul da rede pública de ensino da 
cidade do Natal. Pelo teste observa-se a vivência corporal dos escolares a partir dos itens 
corporais e vestimentas representadas nos desenhos. Nota-se que os desenhos das crianças 
refletem aproximadamente o conhecimento e a experiência motora que cada uma tem de seu 
corpo, sendo mais evidenciada a presença dos órgãos do sentido, do tronco e membros e que 
ainda é pouca a importância dada ao movimento, pouco expressado nas imagens. 

Palavras chave: criança, corpo, desenho       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0561  
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: RENAN CABRAL DE FIGUEIRÊDO (04982832404)  
ORIENTADOR: LEDA BEZERRA QUINDERE CARDOSO (08614938420)  
CO-AUTOR: RUBIANE DIÓGENES ALVES (03076362402)  
CO-AUTOR: DANIELA NOVAIS EVANGELISTA (03023259640)  
CO-AUTOR: RENAN CABRAL DE FIGUEIRÊDO (04982832404)  
 

 

Resumo:  
 

Esta pesquisa trata-se de um estudo clínico radiográfico, em molares decíduos necrosados e 
tratados endodonticamente sem instrumentação de seus condutos radiculares. Tem como 
objetivo avaliar a ação das pastas CTZ (tetraciclina, cloranfenicol e eugenol) e Guedes-Pinto 
(Rifocort, iodofórmio e paramonoclorofenol canforado), em relação aos tecidos orais, 
periapicais e dentários. Na avaliação clinicamente são observadas a estrutura e cor da mucosa 
oral, cor e mobilidade do dente, enquanto radiograficamente, o comportamento de lesões 
radiolúscidas periapicais e reparo ósseo. A amostra é composta de 40 dentes de crianças 
compreendidas na faixa etária de 04 a 08 anos que freqüentam a Clínica Infantil da Disciplina 
de Odontopediatria do Departamento de Odontologia da UFRN. De acordo com o material 
empregado, a amostra foi dividida em dois grupos, Grupo I (Guedes-Pinto) e Grupo II (CTZ), 
ambos acompanhados por 02, 08, 14 e 20 meses após o tratamento. Os resultados iniciais do 
estudo apontam para possível validação dessa técnica no tratamento odontológico de crianças, 
o que certamente trará grandes benefícios ao serviço público de saúde, por ser uma técnica 
simples, econômica e conservadora, além de prevenir seqüelas à oclusão dentária, por evitar 
as extrações precoces. 

Palavras chave: Rubiane, Daniela, Renan       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0563  
TÍTULO: ESTIMATIVA DA ROTA DE FORRAGEIO DA DINOPONERA QUADRICEPS 
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE, PONERINAE)  
ALUNO: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO (91255155434)  
ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA (31568769415)  
 

 

Resumo:  
 

As formigas, durante o forrageio, podem seguir trilhas químicas e/ou utilizar a 
heterogeneidade do substrato como pontos de referência. A orientação espacial contribui para 
a “otimização” de tempo e energia empregada durante o forrageio e nas interações entre 
colônias. São poucos os registros de utilização de rotas e áreas de forrageio de colônia de 
Ponerinae. O objetivo é registrar as rotas de forrageio de Dinoponera quadriceps operárias. 
Este estudo foi realizado na FLONA-IBAMA em Nísia Floresta (RN). Os dados foram 
coletados entre dezembro e junho 2005. O registro comportamental era feito através dos 
métodos focal instantâneo, com registro a cada minuto durante 15 minutos, pelo menos um 
dia/semana (mínimo 6 horas/dia). Foram registrados os comportamentos de deslocamento, 
parado, forrageio, coleta e transporte de alimento para o ninho. A cada 5 min era marcada a 
localização da operária seguindo a técnica de Turchin. Após o retorno das operárias ao ninho, 
medíamos a distância e ângulos entre as bandeiras de marcações da rota. D. quadriceps passou 
em torno de 85% do tempo em atividade de forrageio e coleta de alimento, sendo restos de 
artrópodes o principal item alimentar. A distância máxima percorrida foi de 14,6 m, e não 
apresentando uma direção espacial predominante. Não se pode afirmar que as operárias desta 
espécie são “fiéis” a uma rota de forrageio, e aparentemente não apresentam um padrão 
direcional que caracterize uma área de forrageamento para cada colônia. 

Palavras chave: Dinoponera quadriceps, forrageio, rota     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0564  
TÍTULO: POTENCIAL PRODUTIVO DAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DO 
SORGO (SORGUM BICOLOR, MOENCH.) NO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: ()  
ORIENTADOR: DINARTE AEDA DA SILVA (05602939415)  
CO-AUTOR: MAISA OLIVEIRA DE FREITAS (03396778480)  
  

 

Resumo:  
 

Um dos principais fatores que determinam o sucesso da pecuária no Nordeste brasileiro é a 
grande oferta de volumosos forrageiros de qualidade, para a alimentação dos animais 
chamados ruminantes (bovinos, caprinos e ovinos). Em se tratando da região semi-árida do 
RN, a limitação do desenvolvimento da pecuária é maior, devido a fatores climáticos que 
afetam o desenvolvimento da vegetação. O sorgo é uma forrageira cultivada no RN de grande 
importância, por ser resistente a altas temperaturas, mantendo consideráveis níveis 
nutricionais. O Programa de Melhoramento da EMBRAPA Milho e Sorgo, junto a EMPARN 
e o Dep. de Agropecuária da UFRN, avaliam a produção de características agronômicas do 
sorgo (Sorgum bicolor, Moench.), tais como: produção de matéria verde, produção de grãos, 
relação folha e caule, entre outras, objetivando atingir características agronômicas 30% 
superiores aos sorgos cultivados no Estado. 

Palavras chave: sorgo, pecuaria, forrageira       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0567  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MACRONUTRIENTES NA TAINHA (MUGIL 
BRASILIENSIS).  
ALUNO: EDUARDO PHILIPP MEDEIROS COELHO (90411854453)  
ORIENTADOR: MARCO VINICIUS MONTEIRO NAVARRO (32851146491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: CLEBER TORRES GALINDO (03433613451)  
 

 

Resumo:  
 

Os macronutrientes compõem-se das proteínas, gorduras e açúcares, são responsáveis pela 
aquisição de energia bem como possuem funções estruturais. A proteína foi o primeiro 
nutriente considerado essencial para o organismo, sendo formada por combinações de 20 
aminoácidos em diversas proporções e cumprem funções estruturais, reguladoras, de defesa e 
de transporte nos fluídos biológicos. Os lipídeos constituem um grupo heterogêneo de 
compostos que incluem os óleos e as gorduras normais, as ceras e compostos correlatos, que 
são insolúveis em água e em muitos solventes polares, porém solúveis em compostos 
orgânicos. A chamada fibra dietética (FB) corresponde aos resíduos de paredes celulares e 
tecidos de sustentação de vegetais usados na alimentação. O conjunto de compostos que tais 
resíduos representam resiste à hidrólise pelas enzimas do tubo digestivo. O objetivo desse 
trabalho foi fazer a determinação de proteínas e lipídeos em amostras de tainha coletada nos 
estuários Guaraíra/Papeba/Arês e Curimataú nos municípios de Arês, Patamé, Tibau do Sul, 
Barra do Cunhaú, Canguaretama e Baia Formosa. Essas determinações foram feitas no file cru 
e cozido e a partir dele o cálculo para in natura, conforme a literatura oficial. Os resultados 
mostraram que das amostras coletadas, o teor in natura se aproxima do teor apresentado pela 
Tabela Brasileira de Composição de Alimento. 

Palavras chave: Fibras, Lipídeos, Proteínas      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0568  
TÍTULO: TERAPÊUTICA POPULAR PARA O CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA  
ALUNO: ADÉLIA UNA DANTAS MACHADO (01043203460)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA (04994459452)  
CO-AUTOR: JULIANA PAULA CAMPOS (06156937412)  
 

 

Resumo:  
 

A hipertensão arterial é uma doença que acomete grande parte da população idosa brasileira e 
seu tratamento é de alto custo. A presente pesquisa teve como objetivo investigar as plantas 
medicinais indicadas e utilizadas para o controle dessa doença; conhecer in locus essas 
plantas; investigar se há, na literatura, a confirmação das indicações citadas pelos grupos 
investigados. Como procedimento metodológicos entrevistamos uma raizeira e um grupo de 
idosos hipertensos de um programa para terceira idade; conhecemos as plantas citadas, in 
lócus, sob a orientação de informantes chaves e posteriormente fizemos a comparação com a 
literatura. Entre as plantas utilizadas as mais citadas foram: alho (alium sativum), cebola 
(alium cepa), chuchu (sechium eduli), pepino (cucumis sativus), erva cidreira (melissa 
officinalis), quebra-pedra (phyllanthus niruri). Além dessas, a literatura indicou: berinjela 
(solanum melogena), salsa (petroselinum sativum), oliveira (olea europaea) e cavalinha 
(equisetum arvense). Todo o grupo de idosos investigado faz uso uma ou mais plantas aqui 
referidas. Concluímos, diante do exposto, que existe a disposição das pessoas hipertensas 
plantas medicinais, assim como, alimentos que auxiliam no controle da pressão arterial, os 
quais são de fácil acesso e de baixo custo. 

Palavras chave: hipertensão arterial, plantas medicinais, terapêutica popular  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0572  
TÍTULO: ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE HÁBITOS BUCAIS DE SUCÇÃO NÃO 
NUTRITIVA E DE SEUS FATORES DE RISCO, EM CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS DE 
IDADE, DO MUNICÍPIO DE NATAL - RN.  
ALUNO: MARINA FERNANDES DE SENA (00977637484)  
ORIENTADOR: MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA (39817270459)  
CO-AUTOR: SHIRLEY ALEXANDRE DOS SANTOS (02843695430)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo desse estudo foi verificar a prevalência de hábitos bucais e os prováveis fatores de 
risco à sua persistência. A amostra consistiu de 1.190 crianças na faixa etária de 3 a 5 anos 
matriculadas em creches e pré-escolas das redes de ensino pública e privada da cidade do 
Natal. A coleta de dados foi feita através de um questionário estruturado respondido pelos 
pais ou responsável. Os resultados indicaram uma prevalência de 41% de hábitos de sucção 
não nutritiva, distribuídos em 28,5% sucção de chupeta e 12,5% sucção de dedo. Foi 
encontrada relação entre a presença de hábitos de sucção de chupeta e a idade (p=0,006), 
renda (p<0,001), tempo de amamentação (p<0,001) e escolaridade dos pais (p=0,006). A 
prevalência do hábito de sucção do dedo esteve relacionada ao sexo (0,023), renda (p=0,027), 
escolaridade dos pais (p=0,007) e posição da criança na família (p=0,009). A prevalência de 
hábitos de sucção não nutritiva foi alta, sendo o de chupeta maior que o dedo, mas ambas 
diminuíram com o avançar da idade. Um período de amamentação abaixo de 6 meses e uma 
renda acima de 5 salários mínimos foram considerados fatores de risco para o hábito de 
sucção de chupeta, enquanto o sexo feminino e a baixa escolaridade dos pais estiveram mais 
associadas à sucção do dedo. 

Palavras chave: hábitos bucais, pré - escolares, prevalência    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0573  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MINERAIS NA TAINHA (MUGIL BRASILIENSIS), 
NO RN.  
ALUNO: RINA LOURENA DA SILVA MEDEIROS (00980735408)  
ORIENTADOR: MARCO VINICIUS MONTEIRO NAVARRO (32851146491)  
CO-AUTOR: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA (19971923220)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
 

 

Resumo:  
 

Os elementos minerais contidos nos alimentos estão representados nas cinzas. Os mais 
comuns e que se encontram em maior quantidade são os macronutrientes: cálcio, fósforo, 
potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. Outros elementos encontrados nos alimentos são 
os microminerais, também denominados de elementos-traço. Os minerais são freqüentemente 
categorizados de acordo com a quantidade exigida. A deficiência de um mineral necessário 
apenas em quantidades mínimas pode ser igualmente ou mais prejudicial do que a deficiência 
de um mineral necessário em quantidades maiores. O objetivo desse trabalho foi fazer a 
determinação dos metais: sódio, potássio, manganês, magnésio, ferro e cálcio em 20 amostras 
de tainha (filé cru e cozido), sendo feito as análises por Espectroscopia de Absorção Atômica 
segundo as normas do Instituto Adolfo Lutz. Os dados obtidos foram comparados com os 
dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimento. 

Palavras chave: Minerais, micronutrientes, Espectroscopia de Absorção Atômica 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0574  
TÍTULO: UMA ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANSIEDADE DOS PROFESSORES DO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM SUAS ATIVIDADES DOCENTES  
ALUNO: EVA SALDANHA DE MELO (04424181405)  
ORIENTADOR: MARIA HELENA SOARES DA NOBREGA MAZZO (34373616434)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: ÉRICA DANIELLE SOUSA DE MACEDO (01080510486)  
CO-AUTOR: GILSON DE VASCONCELOS TORRES (51326728415)  
 

 

Resumo:  
 

Na docência o trabalho que o professor desenvolve diariamente como ensino, pesquisa e 
extensão, o objeto pode estar direcionado ao discente ou aos meios de trabalhos que são os 
instrumentos utilizados pelo professor para o desenvolvimento dessas atividades. Observamos 
em certos momentos características de ansiedade em professores de enfermagem quando 
enfrentam técnicas de ensino e avaliação da aprendizagem, freqüentemente envolvendo 
aprovação/reprovação. Pela importância dessas práticas pedagógicas para o professor e a 
necessidade das mesmas no ensino-aprendizagem do aluno, o objetivo deste estudo foi 
identificar os níveis de ansiedade dos professores do Departamento de Enfermagem/UFRN 
em suas atividades docentes. Utilizamos para coleta o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(IDATE), considerando-se o referencial de Spielberg et al. (1979), onde o Estado avalia a 
intensidade do humor e o Traço sua freqüência, caracterizando-se de 20 a 40 pontos, baixo 
nível de ansiedade; de 41 a 60 médio nível e de 61 a 80, alto nível de ansiedade. A ansiedade 
é um fenômeno adaptativo necessário no enfrentamento das situações cotidianas, com duração 
e intensidade variando de indivíduo para indivíduo pelas diferentes situações surgidas. 
Concluímos que os professores do citado Departamento apresentaram nível médio de 
ansiedade Traço (43) e Estado (45). Observamos que estes resultados corroboram com o 
IDATE, já que o nível de ansiedade Estado (45) foi um pouco mais elevado que o Traço (43). 

Palavras chave: Níveis de ansiedade, Docentes, Atividades cotidianas   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0579  
TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DOS SÍTIOS DE INTERAÇÃO EM INIBIDORES DE 
PAPAÍNA E TRIPSINA PURIFICADOS DE SEMENTES DE PROSOPIS JULIFLORA, 
ACÁCIA CONFUSA E ADENANTHERA PAVONINA  
ALUNO: LUDOVICO MIGLIOLO (04312172463)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  
CO-AUTOR: RODRIGO OLIVEIRA DE AQUINO (00992908477)  
 

 

Resumo:  
 

Inibidores são proteínas que têm a capacidade de suprimir atividade de enzimas proteolíticas. 
Dentre estes, as Fitocistatinas apresentam três regiões de interação com proteinase cisteínicas 
semelhantes à papaína, uma Gly ao N-terminal, um pentapeptídio central QVVAG, e um Trp 
ao C-terminal. Outros inibidores de papaína têm identidade com os inibidores de tripsina tipo 
Kunitz. O inibidor de papaína tipo Kunitz de P. juliflora, possui sítios de interação para a 
papaína (Arg64, Glu89, Glu109, Trp60) e tripsina (Arg64), sendo caracterizado como um 
inibidor bifuncional. Recentemente foi relatado que o inibidor de tripsina tipo Kunitz de A. 
pavonina também inibe a papaína. Inibidores do tipo Kunitz de P. juliflora, de A. confusa e de 
A. pavonina apresentam similaridade em suas seqüências primárias, variando entre 60-80%. 
Esse trabalho teve como objetivo determinar se os sítios de interação para tripsina/papaína de 
P. juliflora são encontrados também em A. confusa e A. pavonina. De posse da seqüência de 
P. juliflora, de A. confusa e de A. pavonina um alinhamento foi realizado. Os resultados 
mostraram que a Arg64, de interação da tripsina, fica conservada nas três seqüências e que os 
sítios de interação para papaína, como o Glu89, estão presentes em P. juliflora e em A. 
pavonina e o Glu109 está presente nas três seqüências; já o Trp60 de P. juliflora foi 
encontrado em A. confusa, mas em A. pavonina uma Ser foi encontrada com provável 
identidade nucleotídica de 66% com Trp. 

Palavras chave: Inibidores Bifuncionais, Análise in silico, Prosopis juliflora  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0582  
TÍTULO: EXPRESSÃO DE GENES DE REPARO EM CANA-DE-AÇÚCAR.  
ALUNO: RALFO GOES PACCHIONI (04644739421)  
ORIENTADOR: LUCYMARA FASSARELLA AGNEZ LIMA (00297997750)  
CO-AUTOR: FLADJULE REJANE SOARES DE SOUZA (00969717466)  
CO-AUTOR: GEYZENILCE DE OLIVEIRA SILVA (03713365466)  
CO-AUTOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem como objetivo realizar a caracterização funcional dos produtos de genes 
envolvidos na via de reparo por excisão de bases, identificados através do Projeto Genoma da 
Cana-de-açúcar (SUCEST-FAPESP). Neste contexto, estão sendo feitas construções em 
vetores de expressão, visando à obtenção de plantas mutantes tanto para superexpressão 
quanto deficiência de enzimas de reparo, ensaios de complementação em sistemas heterólogos 
e purificação de proteínas para ensaios de atividade. Até o momento, foram obtidos clones do 
gene scMutM2 nas orientações sense e anti-sense, os quais foram transferidos para cana-de-
açúcar, através de bombardeamento. As plantas transgênicas obtidas estão sendo cultivadas 
em terra, para posterior análise de expressão da construção inserida. Foram padronizadas 
técnicas de purificação de proteínas e análise em SDS-PAGE, porém as proteínas de reparo 
testadas (scARP1 e scMutM), não foram expressas nas bactérias, sendo provavelmente 
necessário a utilização de um sistema eucarioto, como levedura, para expressão das proteínas 
de interesse. Para o scUNG foram realizados ensaios de complementação bacteriana e obtidos 
clones de cDNA por RT-PCR a partir de mRNA de tecido floral de cana-de-açúcar. Clones 
scUNG apresentaram um baixo grau de complementação. Com a digestão dos clones de 
cDNA, foram observados insertos de tamanhos variados, o que sugere a ocorrência de formas 
variantes do gene, o que pode ser devido a ocorrência de splicing alternativo. 

Palavras chave: cana-de-açúcar, genes de reparo, vetores de expressão   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0586  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA DO COMPORTAMENTO 
DE OVIPOSIÇÃO DA MOSCA-DAS-FRUTAS ANASTREPHA ZENILDAE (DIPTERA: 
TEPHRITIDAE)  
ALUNO: POTYRA BORGES PINHEIRO (01045249440)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE AUGUSTO DE LARA MENEZES (10845054449)  
CO-AUTOR: NORMA HELENA DUARTE MENDES (04866005483)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
 

 

Resumo:  
 

Anastrepha zenildae é uma espécie de mosca-das-frutas bastante comum na região do semi-
árido do RN, onde ocorre fruticultura intensa. A infestação dessas moscas nos frutos pode se 
tornar um grave problema para a produção devido ao desenvolvimento das larvas no interior 
dos frutos. Para avaliar as características do comportamento de oviposição e a sua distribuição 
temporal, foram observadas 16 fêmeas em cada uma de 6 gerações, durante 3 dias 
consecutivos por geração, das 0800 às 1600 h, usando-se um mamão como substrato para a 
oviposição. Os animais foram mantidos em gaiolas de acrílico, com água e alimento 
disponíveis ad libitum, sob ciclo claro/escuro (CE) artificial 12:12 h (luzes acesas entre 0700-
1900 h) e temperatura controlada (26+3 oC). As fêmeas apresentaram a mesma seqüência de 
movimentos estereotipados que inclui chegada, inspeção, punctura, marcação e limpeza do 
ovipositor. A oviposição foi mais freqüente na primeira metade da fase de claro do ciclo CE 
(teste de Rayleigh), o que equivale à manhã para os animais submetidos ao CE natural. As 
gerações apresentaram diferenças (Anova, p<0,05) entre elas para o tempo de permanência no 
fruto, duração da oviposição e latência para o início da oviposição após a chegada ao fruto. Os 
resultados, embora ainda sejam preliminares, indicam que as medidas de controle contra esse 
inseto sejam aplicadas pela manhã visando a uma maior eficácia. 

Palavras chave: Mosca-das-frutas, Oviposição, Anastrepha    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0592  
TÍTULO: POTENCIAL ANTICOAGULANTE DE POLISSACARÍDEOS EXTRAÍDOS 
DE ALGAS MARINHAS  
ALUNO: LENDRO SILVA COSTA (04647720446)  
ORIENTADOR: HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA (76111830449)  
CO-AUTOR: EDUARDO HENRIQUE CUNHA DE FARIAS (01164378473)  
CO-AUTOR: NEDNALDO DANTAS DOS SANTOS (02134003405)  
CO-AUTOR: EDDA LISBOA LEITE (06341462468)  
 

 

Resumo:  
 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos tempos atuais. Os fármacos 
anticoagulantes são uma das principais ferramentas utilizadas no tratamento dessas doenças. 
A heparina, o principal fármaco anticoagulante, apresenta diversos efeitos adversos, o que 
justifica a busca por novos compostos anticoagulantes. Os polissacarídeos sulfatados são um 
dos principais compostos estudados nesse sentido. As algas marinhas são ricas em 
polissacarídeos sulfatados, entretanto, uma pequena quantidade deles foram estudados como 
anticoagulantes. Neste trabalho 34 frações ricas em polissacarídeos sulfatados foram extraídas 
de 07 espécies de algas e analisadas com relação a suas atividades anticoagulantes, grau de 
contaminação protéica, quantidade de polissacarídeos e sulfato. Todas as frações obtidas 
apresentaram concentrações consideráveis de açúcares totais e sulfato, e baixa contaminação 
protéica. A fração 0,3V de Caulerpa cupresoides apresentou atividade somente quando 
desafiada ao teste de PT. A fração 0,5V da C. cupresoides apresentou resultados positivos 
quando submetida a todos testes anticoagulantes, o que indica que possui sítio de ação na via 
comum da coagulação. As frações provindas das algas: C. prolifera, Dictyopteris delicatula e 
Codium isthmocladum, apresentaram atividade anticoagulante apenas quando submetidas a 
testes de aPTT, o que mostra que estes possuem sítios de ação localizados na via intrínseca da 
coagulação. 

Palavras chave: Polissacarideos sulfados, Anticoagulantes, Algas marinhas  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0603  
TÍTULO: A MULHER COMO OBJETO DE ESTUDO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE – 1993 A 2003  
ALUNO: JULYANA VILAR DE FRANÇA MANGUINH (05276719403)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: PATRICIA SUERDA DE OLIVEIRA MACIEL (05253943463)  
 

 

Resumo:  
 

O NEPAM (Núcleo de Estudos e Pesquisas na Área da Mulher e Relações de Gênero) tem 
como objetivo primordial servir de espaço para a pesquisa sobre a mulher e relações de 
gênero. Temos observado um fluxo, cada vez maior, de pessoas que procuram nosso acervo, 
mas, falta informação sobre a produção científica desse tema, realizada em nossa 
universidade. Com o propósito de preencher essa lacuna partimos para investigar esse tipo de 
produção, no período de 1993 a 2003; selecionar as pesquisas de acordo com os centros e 
departamentos, identificando-as de acordo com o nível de complexidade (monografia, 
dissertação e tese). A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, foi agrupada em cinco 
temas: educação, saúde, trabalho, violência, política e outros. Os mais estudados foram, em 
ordem decrescente, saúde (30,5%), tendo como enfoque a mãe e a amamentação; educação e 
trabalho. O curso de Serviço Social é responsável por 49,9% das monografias que possuem a 
mulher como objeto de investigação. Com relação à pós-graduação, as dissertações e teses na 
sua maioria, tiveram como discussão central à participação das mulheres na política e as 
relações de gênero, representando 40% do total. O mestrado e o doutorado em educação 
produziram 51,4% do produto analisado. Os resultados parciais mostram que já existe, em 
nossa universidade, um número significativo de pesquisas sobre as mulheres merecendo ser 
catalogadas para facilitar o trabalho de pesquisadoras(es). 

Palavras chave: mulher, gênero, pesquisa       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0607  
TÍTULO: OCORRÊNCIA DE FLORAÇÃO TÓXICA DE CIANOBACTÉRIA 
(MICROCYSTIS AERUGINOSA) NO RESERVATÓRIO ARMANDO RIBEIRO 
GONÇALVES, ASSU/RN  
ALUNO: SHEILA GOMES DE MELO (00980778484)  
ORIENTADOR: IVANEIDE ALVES SOARES DA COSTA (27471934468)  
CO-AUTOR: AMANDA PALHARES DOS SANTOS (95771646172)  
CO-AUTOR: JUSKA MILENA DOS SANTOS MENDONÇA (01015999433)  
CO-AUTOR: SHEYLLA WEIL RAMOS MARQUES (01230154485)  
 

 

Resumo:  
 

Florações de cianobactérias são caracterizadas pelo crescimento exagerado desses 
microrganismos e são geralmente decorrentes do processo de eutrofização dos ambientes 
aquáticos. Isto representa um grave problema de saúde pública, principalmente em 
reservatórios de abastecimento doméstico, pelo fato de várias espécies serem capazes de 
produzir e liberar cianotoxinas na água, as quais também podem se acumular na cadeia 
trófica. As pessoas são contaminadas bebendo a água, comendo peixes ou camarão contendo a 
toxina ou através de atividades de recreação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade 
de uma floração de cianobactéria ocorrida em julho de 2004 no reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves, no município de Assu/RN. O teste de toxicidade foi realizado com camundongos 
“Swiss”. A quantificação das espécies foi feita pelo método de Utermöhl. A floração foi 
composta unicamente pela espécie Microcystis aeruginosa e apresentou densidade 2 x108 
cél.mL-1. Esses valores estão acima do limite permitido para o consumo humano segundo a 
Portaria 518 de março de 2004 do Ministério da Saúde. Os camundongos testados no 
bioensaio apresentaram sintomas de hepatoxicidade e morte após 1h e 30 com uma dose de 
1052mg.kg de peso corpóreo. A concentração de clorofila-a foi 449µg.L-1 e do fósforo total 
21 µg.L-1. Os resultados evidenciam a necessidade urgente da implantação de um programa 
de monitoramento de cianobactérias nos reservatórios de abastecimento público do RN. 

Palavras chave: Microcystis, Cianotoxinas, Eutrofização     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0610  
TÍTULO: FENOLOGIA E VARIAÇÃO SAZONAL DE NITROGÊNIO EM ESPÉCIES DA 
CAATINGA.  
ALUNO: FILIPE AUGUSTO MORAES SOARES (06864432416)  
ORIENTADOR: ARISTOTELINO MONTEIRO FERREIRA (60062711768)  
CO-AUTOR: AÉCIO SANTOS DANTAS (06936666418)  
CO-AUTOR: ADRIANA CARRHÁ LEITÃO (26162431304)  
 

 

Resumo:  
 

O bioma caatinga vem sofrendo grande pressão antrópica ao longo dos anos. Na região do 
Seridó, sua supressão tem acentuado o processo de desertificação, devido à exploração 
inadequada da vegetação nas últimas décadas, o que tem causado redução da cobertura 
vegetal. O conhecimento da fenologia e nutrição das plantas tem sido considerado essencial 
para a compreensão da complexa dinâmica dos ecossistemas florestais, sendo importantes nos 
programas de conservação e manejo adequado dos recursos naturais. Para o estudo 
fenológico, quatro espécies da caatinga foram monitoradas por 25 meses, na Estação 
Ecológica do Seridó/RN, de acordo com a metodologia proposta por Fournier. Teores de 
nitrogênio foram determinados, segundo o método Kjeldhal, para verificar estoque e demanda 
nutricional nas diferentes fenofases. Foram observadas diferentes variações na concentração e 
distribuição do nitrogênio entre as espécies, permitindo discutir sobre mecanismos de 
utilização em florestas secas tropicais. A disponibilidade hídrica é um importante fator 
determinando as respostas fenológicas e a economia nutricional. 

Palavras chave: Fenologia, Nitrogênio, Caatinga      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0616  
TÍTULO: A ESQUIZOFRENIA SOBRE A ÓTICA DOS ACADÊMICOS DE 
ENFERMAGEM: ESTUDO DE CASO  
ALUNO: LÍVIA RAVENA REINALDO COELHO (05332870493)  
ORIENTADOR: REJANE MILLIONS VIANA MENESES (23039310453)  
CO-AUTOR: CARLENA LOUIZE DANTAS SOUZA (00946946485)  
CO-AUTOR: GEÓRGIA JARDIM FREITAS (05229734426)  
CO-AUTOR: FRANCISCO ARNOLDO NUNES DE MIRANDA (04960360330)  
 

 

Resumo:  
 

A esquizofrenia é uma doença funcional do cérebro afeta seriamente a capacidade de pensar 
de modo ordenado e de estabelecer relações humanas normais, causando conseqüentemente 
um grande impacto na vida social do doente, da família e em toda sociedade. O trabalho teve 
como objetivo articular a teoria à prática, rompendo com o estigma e o preconceito que 
envolve os doentes mentais e familiares, permitindo aos estudantes uma compreensão crítico-
reflexiva sobre a Saúde Mental e a Psiquiatria. O estudo de caso clínico explorativo descritivo 
foi desenvolvido durante a prática supervisionada no Hospital Dia – Dr. Helger Nunes. 
Estudou-se o paciente J.R.R.L., do sexo masculino, 18 anos, natalense, solteiro, católico, 
ensino médio incompleto, residente no bairro do Planalto. Apresentou na internação delírios 
persecutórios, agressividade e isolamento social. Os cuidados de Enfermagem foram 
direcionados à um relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente, fornecendo suporte de 
ajuda no enfrentamento das dificuldades decorrentes da psicopatologia, tratamento e déficit de 
funcionamento familiar e social através da escuta ativa, entrevistas e participação nas 
atividades laborativas e ocupacionais. Assim, enfatizou-se os aspectos positivos como forma 
de integrá-lo à sociedade com apoio da família. 

Palavras chave: esquizofrenia, Enfermagem, Cuidado     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0619  
TÍTULO: PESQUISA SOROLÓGICA DA SÍFILIS  
ALUNO: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ARAÚJO (01216491488)  
ORIENTADOR: GERALDO BARROSO CAVALCANTI JÚNIOR (108612034-5)  
CO-AUTOR: DANIELE CRISTINA DELGADO CELESTINO (01338685406)  
CO-AUTOR: GEORGE HARISSON FELINTO SAMPAIO (00361409370)  

 

Resumo:  
 

CARLOS AUGUSTO M. DE ARAÚJO, DANIELLE CRISTINA D. CELESTINO, 
GEORGE HARISSON F. SAMPAIO e GERALDO BARROSO CAVALCANTI JÚNIOR 
Estudantes de Graduação do Curso de Farmácia da UFRN. Av. Cordeiro de Farias, s/n 
Petrópolis – Natal/RN CEP.: 59.010.180  
 
 
No imunodiagnóstico da sífilis, utilizam-se dois diferentes tipos de testes sorológicos. 
Inicialmente as amostras são triadas qualitativamente e quantitativamente por um teste não 
treponêmico como o veneral disease research laboratory (VDRL) de visando a detecção do 
fenômeno pro-zona, que pode observado nos soros com altos títulos de reatividade, levando a 
um resultado falso negativo. Em uma etapa seguinte, as amostras reagentes deverão ter os 
seus resultados confirmados através da detecção de anticorpos específicos para o Treponema 
pallidum como a reação de imunofluorescência indireta através do fluorescent treponemal 
antibody absorption assay (FTA-ABS). Objetivando-se avaliar através do VDRL quantitativo 
e qualitativo a sororeatividade de 40 pacientes com visando a detecção do fenômeno pro-
zona. Os níveis de reatividade das amostras testadas pelo VDRL variaram de 1:2 a 1:256. O 
fenômeno pró-zona foi observado em 8/40 soros (20%) se correlacionando com altos títulos 
de reatividade na maioria dos casos. Os resultados mostraram a importância da realização do 
VDRL quantitativo e qualitativo na investigação seguida pelo FTA-ABS na investigação 
sorológica da sífilis. 

Palavras chave: imunodiagnóstico, VDRL, imunofluorescência, pró zona, anticorpos, 
treponemas           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0625  
TÍTULO: PLANTAS COM FINALIDADES MEDICINAIS EM COMUNIDADES DOS 
MUNICÍPIOS DE NATAL E SANTA CRUZ - RN  
ALUNO: VANESSA PEREIRA MOSCA (02961900476)  
ORIENTADOR: MARIA IRACEMA BEZERRA LOIOLA (25664530391)  
 

 

Resumo:  
 

Objetivou-se neste estudo realizar um levantamento das espécies usadas como medicinais em 
algumas comunidades do estado do Rio Grande do Norte, destacando as plantas que já 
tiveram suas propriedades medicinais comprovadas cientificamente, bem como selecionar 
aquelas com necessidade de comprovação. Para a obtenção de informações sobre as plantas 
foram selecionadas três comunidades, sendo uma no município de Santa Cruz e duas em 
Natal. As informações etnomedicinais foram obtidas mediante duas fontes: pesquisa de 
campo (através de entrevistas) e bibliografia especializada. Em cada comunidade, 100 
moradores foram consultados por meio de formulários padronizados. Foram anotados dados 
sobre a planta como: nome popular, indicação, parte vegetal utilizada e modo de preparo, bem 
como dados pessoais da população consultada. Amostras das plantas citadas foram coletadas 
para produção de exsicatas e inseridas no acervo do herbário da UFRN. Com base nos nomes 
populares de plantas citadas pelos entrevistados, foram identificadas até momento 58 espécies 
pertencentes a 45 famílias botânicas. 

Palavras chave: plantas medicinais, etnobotânica, Rio Grande do Norte   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0627  
TÍTULO: CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO DA E-CADERINA E BETA-CATENINA 
COM METÁSTASE NODAL EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL  
ALUNO: TABITA FERNANDES TORRES (01348053488)  
ORIENTADOR: LELIA BATISTA DE SOUZA (08588724472)  
CO-AUTOR: GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO (01119424461)  
CO-AUTOR: FERNANDA FERREIRA LOPES (40916359387)  
CO-AUTOR: MÁRCIA CRISTINA DA COSTA MIGUEL (82134731400)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo desta pesquisa é correlacionar a expressão imuno-histoquímica da E-caderina e da 
beta-catenina em carcinoma epidermóide oral (CEO) com a presença ou ausência de 
metástase nodal. O presente estudo consta da análise de 30 casos, sendo 15 de lábio inferior e 
15 de língua provenientes dos Arquivos do Serviço de Patologia do Instituto Maranhense de 
Oncologia Aldenora Bello (São Luís-MA). Foi realizado o estudo morfológico dos casos, 
conforme o sistema de gradação de Bryne (1998) e classificados de acordo com os critérios de 
Bryne et al. (1989) e adaptado por Miranda (2002). O estudo imuno-histoquímico foi 
realizado pela técnica da esteptoavidina biotina peroxidase, utilizando anticorpos anti-beta-
catenina, cuja expressão foi classificada como escassa (+), moderada (++), forte (+++) ou 
ausente (-). Os resultados mostraram maior freqüência de metástase nodal nos casos de língua, 
registrada em 11 casos, e no lábio inferior, em 03 casos. Quanto a gradação histológica de 
malignidade, 09 casos em lábio inferior foram classificados com de alto grau e 06 como de 
baixo grau de malignidade. Na língua, verificou-se que 11 casos eram de alto grau e 04 foram 
de baixo grau de malignidade. A marcação em membrana para beta-catenina mostrou-se 
ausente (-) em 1 caso de lábio inferior, escassa (+) em 7, moderada (++) em 4, forte (+++) em 
3 casos e na língua, 3 casos apresentaram forte marcação (+++), moderada (++) em 3 casos, 
escassa (+) em 7 e ausente(-) em 2 casos. 

Palavras chave: Carcinoma epidermóide, Metástase nodal, Moléculas de adesão  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0635  
TÍTULO: REPRODUÇÃO DO PEIXE PAULISTINHA BRACHYDANIO RERIO 
(HAMILTON, 1822) EM LABORATÓRIO  
ALUNO: ARILSON CARLOS BARBOSA DE LIMA (07912205756)  
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)  
 

 

Resumo:  
 

O peixe ornamental B. rerio é uma espécie muito procurada por aquaristas pela sua coloração 
atraente. Pelas facilidades para a obtenção de gerações sucessivas o mesmo é cultivado em 
laboratório no mundo inteiro e no meio científico é utilizado como bioindicador em testes 
genéticos, ecotoxicológicos, etc. Experimentos reprodutivos foram realizados no laboratório 
de Genética/UFRN, com o objetivo de se obter de modo programado a reprodução da referida 
espécie. Para cada desova, as matrizes (machos e fêmeas) criadas separadamente foram 
selecionadas pelas características desejadas e colocadas para desovar em um tanque rede 
(18x15x20cm) com malha de 0,5cm adaptado em aquário de 30x20x25cm, onde uma planta 
artificial confeccionada de barbante e pedra foi colocada, para induzir a desova. Em seguida 
as matrizes retornavam aos seus respectivos aquários e os ovos separados eram mantidos sob 
aeração. Após a eclosão e total absorção do saco vitelínico as larvas eram alimentadas com 
microplancton obtida no lago da reitoria e após 10 dias, com ração artificial. Entre os 
resultados pode-se informar que cada fêmea esteve disponível para acasalar a cada 20 dias, 
sendo a planta artificial importante para estimular a desova. Durante o cortejo de 
acasalamento eles nadaram entre os filamentos da planta ou junto à mesma. 80 e 90% dos 
alevinos morreram entre o 8º e o 30º dia. As fêmeas foram mais susceptíveis à água clorada. 

Palavras chave: Brachydanio rerio, Reproção Induzida, Laboratorio   
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0639  
TÍTULO: CUIDADO CULTURAL COERENTE: APLICANDO O PROCESSO DE 
ENFERMAGEM COM BASE NA TEORIA DE MADELEINE LEININGER.  
ALUNO: CLÁUDIA COSTA TRINDADE (01188802410)  
ORIENTADOR: HYLARINA MARIA MONTENEGRO DINIZ SILVA (42930960434)  
CO-AUTOR: JOSÉ EUGÊNIO LOPES LEITE (05073696450)  
CO-AUTOR: TÁZIA ARAÚJO DA SILVA (04261703424)  
CO-AUTOR: LÍDIA MARIA COSTA ARAÚJO (05856222482)  
 

 

Resumo:  
 

A teoria de Madeleine Leininger considera a interferência do universo cultural de um 
indivíduo ou grupo em suas ações, dessa maneira, o cuidado, como sendo uma dessas ações e 
estando presente em todas as culturas, é influenciado pelos aspectos culturais. A enfermagem, 
como prestadora de cuidados, deve ter conhecimento desses aspectos para implementar um 
cuidado cultural coerente, capaz de atender às necessidades de um paciente. O estudo 
descreve a aplicação do Processo de Enfermagem segundo a Teoria de Leininger. Como 
metodologia, foi realizada uma entrevista - com paciente que se encontrava internada no 
Hospital Giselda Trigueiro com diagnóstico de tuberculose pulmonar - e revisão bibliográfica. 
A entrevista possibilitou um levantamento de dados sobre: visão de mundo, hábitos de vida, 
contexto ambiental e social e linguagem da paciente. Os dados foram organizados de acordo 
com as três formas de ação de enfermagem que, segundo Leininger, são: 
preservação/manutenção cultural do cuidado; acomodação/negociação cultural do cuidado e 
repadronização/negociação cultural do cuidado. Com isso, conclui-se que um cuidado cultural 
coerente possibilita a implementação de plano terapêutico com maiores possibilidades para 
uma boa recuperação, já que ele vai estar adaptado às condições e hábitos de vida do paciente. 

Palavras chave: universo cultural, cuidado, enfermagem     
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0645  
TÍTULO: CRESCIMENTO DA OSTRA NATIVA, CRASSOSTREA RHIZOPHORAE 
(GUILDING, 1828) EM CONSORCIO COM O CAMARÃO ORGÂNICO.  
ALUNO: FRANCIDALVA SILVA DOS REIS (51655217291)  
ORIENTADOR: GUILHERME FULGENCIO DE MEDEIROS (03935531400)  
 

 

Resumo:  
 

Cultivos experimentais para estudo do crescimento da ostra nativa em consórcio com o 
camarão orgânico Litopenaeus vanamei, vêm sendo realizados na fazenda Primar em Tibau 
do Sul/RN. Sementes de ostras obtidas em Sergipe foram colocadas para engorda em bandejas 
cobertas com tela de 10mm e dispostas em long line suspensas por garrafas PET, em viveiros 
de camarão. Mensalmente foram realizadas biometrias para controle da densidade, além de 
cuidados constantes com limpeza, retirada de organismos predadores e a manutenção das 
bandejas. As ostras atingiram tamanho comercial de 6 –7 cm em 10 meses sendo considerado 
um crescimento satisfatório. A taxa de sobrevivência das mesmas esteve em torno de 15%. 
Durante o experimento foi observada a presença de duas linhagens de sementes da ostra: uma 
“crescedora” e outra que não cresceu. O tamanho das ostras “crescedoras” estagnou após os 
10 meses. Em seguida, outras sementes foram obtidas de ostras produzidas no Laboratório de 
Moluscos da UFSC e colocadas nas mesmas condições no mesmo viveiro, tendo apresentado 
um crescimento uniforme e uma reprodução contínua denominada “síndrome da desova”, 
supostamente provocada por variações de temperatura, culminando com a morte. Novas 
sementes foram adquiridas recentemente do mesmo laboratório e também não têm sido bem 
sucedidas, possivelmente por conta das variações de salinidade que se verificaram por ocasião 
das chuvas ocorridas na área. 

Palavras chave: Ostra, Aquicultura, Consorciamento     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0648  
TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL: UM ESTUDO DELPHI  
ALUNO: FRANCISCA MARTA DE LIMA COSTA (94292280487)  
ORIENTADOR: BERTHA CRUZ ENDERS (25444816415)  
 

 

Resumo:  
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs padrões de assistência ao parto que podem 
ser utilizados para avaliar a qualidade do cuidado à mulher nesse processo. Visando a 
aplicabilidade dos padrões nos contextos locais, realizou-se este estudo com objetivos de: 
identificar os indicadores considerados prioritários na avaliação do cuidado prestado ao parto 
normal em nível local e os indicadores viáveis de serem observados nos contextos da prática 
obstétrica; verificar a importância e possibilidade dos indicadores serem registrados nos 
prontuários das mulheres internadas para o parto normal. Utilizando a abordagem teórica - 
metodológica Delphi, na busca de consenso nas opiniões de conhecedores obstétricos. O 
estudo é realizado em 5 maternidades do RN com 37 profissionais obstétricos (enfermeiros e 
médicos) que avaliaram, numa escala de 1 a 5, 45 indicadores propostos pela OMS. O critério 
de consenso estabelecido foi à freqüência de 75% de opiniões nos escores 1-2 e 4-5. Não 
houve consenso em 31 dos indicadores, os quais serão reapresentados para avaliação na 2ª 
rodada. A opinião dos profissionais neste estudo não difere em grande escala da proposta da 
OMS para a assistência ao parto normal qualificado, sendo que a visão geral dos mesmos 
acerca dos critérios que deverão compor um instrumento de avaliação será obtida após a 
análise final. 

Palavras chave: Parto, Assistência, Saúde da mulher     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0659  
TÍTULO: CURVA DE CRESCIMENTO EM MEIO ACELULAR DE CEPAS DE 
TRYPANOSOMA CRUZI ISOLADAS DE TRIATOMÍNEOS COLETADOS NO 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.  
ALUNO: JOAO PAULO DIAS DA SILVA (05616534455)  
ORIENTADOR: ANTONIA CLAUDIA JACOME DA CAMARA (43007600472)  
CO-AUTOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
CO-AUTOR: RODOLFO TICIANO MARQUES NOGUEIRA (01164912488)  
 

 

Resumo:  
 

A manutenção de cepas de Trypanosoma cruzi em meios de cultura tende para adaptação e 
possivelmente seleção de subpopulação ao meio in vitro. Neste trabalho investigou-se a curva 
de crescimento em meio acelular de cepas de T. cruzi isoladas de triatomíneos coletados no 
Município de Serra Negra do Norte. Foram utilizadas cinco cepas isoladas de triatomíneos 
(RN2, RN4TBN, RN6TBA, RN7PLA e RN9PLA). As cepas foram mantidas em meio Liver 
Infusion Tryptose (LIT) (Camargo, 1964) e repicadas a cada 10 ou 12 dias. O inoculo foi 
padronizado em 2x106 parasitos, que foram adicionados a 5 ml de meio LIT e colocados em 
tubos FALCON. A partir do 4º ou 5ºdias após o inóculo foi iniciada a contagem diária dos 
parasitos utilizando, câmara de Neubauer (diluição do cultivo na proporção 1:10 em cloreto 
de amônio a 0,87%, empregando objetiva de 20x). As cepas foram mantidas em estufas BOD 
a 28ºC. As cepas, RN6TBA, RN9PLA, RN2 e RN7PLA tiveram semelhanças nas curvas de 
crescimento, variando entre o 10º a 14º dias após o inóculo. Já a cepa RN4TBN obteve o 
máximo de parasitemia entre 8º e 11º dia. Na cepa RN6TBA foi observado um perfil muito 
baixo de parasitemia com pico no 12o dia. Os resultados sugerem que existem diferenças 
comportamentais das cepas estudas e que estas podem estar passando por prováveis 
adaptações ao meio de cultivo empregado. 

Palavras chave: Trypanosoma cruzi, cepas, curvas de crescimento   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0662  
TÍTULO: VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL IN VITRO ATRAVÉS DA 
CURVA DE CALIBRAÇÃO DE HEMOGLOBINA E POTÁSSIO EM CÉLULAS 
HUMANAS.  
ALUNO: MIGUEL ADELINO DA SILVA FILHO (01031355456)  
ORIENTADOR: ERYVALDO SOCRATES TABOSA DO EGITO (38878240400)  
CO-AUTOR: IVONETE BATISTA DE ARAUJO (05614082468)  
CO-AUTOR: LUIZ ALBERTO LIRA SOARES (88258033468)  
CO-AUTOR: CARLOS RAMON DO NASCIMENTO BRITO (03553318457)  
 

 

Resumo:  
 

Vários procedimentos de pesquisa realizados in vitro através da incubação de hemácias com 
diferentes concentrações de fármacos estão descritos na literatura para avaliar a toxicidade 
desses sobre modelos celulares. O objetivo deste trabalho foi validar um protocolo de 
lavagem de células amplamente utilizado nos experimentos in vitro para reproduzir os 
resultados descritos na referida literatura. A metodologia utilizada foi elaboração de duas 
curvas de calibração através da leitura de hemoglobina e potássio obtidas a partir da lise 
celular, com água deionizada, de hemácias humanas em diferentes concentrações, usando um 
procedimento de lavagem com solução salina (NaCl-0,9%(p/v)). Resultados obtidos através 
dos coeficientes de correlação e das equações da reta para hemoglobina e potássio de 
hemácias lavadas e não lavadas, foram respectivamente: para a hemoglobina o R2 = 0,9343 e 
y = 2E-07x + 3,4151, e R2 = 0,9395 e y = 2E-07x + 2,5515; e para o potássio R2 = 0,9992 e y 
= 2E-07x + 0,8009, e R2 = 0,9995 e y = 2E-07x + 1,6087. Estes resultados mostraram que 
houve boa linearidade, o que permitiu validar a utilização do método. 

Palavras chave: Curva de calibração, Hemoglobina, Potássio    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB0669  
TÍTULO: INSETOS COLETADOS COM ARMADILHAS MALAISE EM 
MONOCULTURAS DE COCOS NUCIFERA VAR. GIGANTE E ANÃO (ARECACEAE), 
ANACARDIUM OCCIDENTALE VAR. ANÃO PRECOCE (ANACARDIACEAE) E EM 
FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NA FAZENDA EMPARN -JIQUI, 
PARNAMIRIM, RN.  
ALUNO: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
CO-AUTOR: ITACIARA CAVALCANTI DE FREITAS (03465011481)  
 

 

Resumo:  
 

A fim de se conhecer a diversidade da entomofauna na área da fazenda da Empresa de 
Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte – EMPARN (5°55’45” S / 35°11’21” W), 
localizada em área do município de Parnamirim, foram feitas coletas sazonais sendo 3 no mês 
de julho e 3 em outubro de 2004. Foram utilizadas armadilhas de interceptação do tipo 
Malaise a 10 centímetros de altura do solo, com copo coletor disposto em direção ao norte 
magnético contendo 200 ml de álcool a 70%. O conteúdo do copo coletor era recolhido a cada 
7 dias e o material triado e identificado em nível de ordem. Estas coletas foram feitas em 4 
locais distintos, sendo eles uma monocultura de coqueiro gigante (Cocos nucifera), uma 
monocultura de coqueiro anão (Cocos nucifera), uma monocultura de cajueiro anão precoce 
(Anacardium occidentale) e um fragmento de Mata Atlântica. Ao final destes trabalhos, foi 
registrada a coleta de 13.949 insetos, inseridos em 12 ordens, sendo a ordem mais numerosa 
Diptera com 9006 indivíduos, seguida de Collembola com 1833 e Psocoptera com 888. O 
local com maior abundância de insetos foi o plantio de coqueiros gigantes com 8.308 
indivíduos, seguido do fragmento de mata com 2697. Atualmente estamos trabalhando com o 
objetivo de identificar o material coletado em nível de família, gênero e espécie, o que será 
publicado em trabalhos posteriores. 

Palavras chave: Insetos, Entomofauna, Malaise      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0672  
TÍTULO: ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS PRINCIPAIS CHÁS CONSUMIDOS NA 
CIDADE DO NATAL –RN  
ALUNO: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
ORIENTADOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
CO-AUTOR: DÉBORA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (01115231413)  
CO-AUTOR: ANA VLADIA BANDEIRA MOREIRA (47954183300)  
  

 

Resumo:  
 

Os chás são fontes de compostos fenólicos com atividade antioxidante, capazes de inibir ou 
retardar o processo oxidativo nas doenças crônico-degenerativas e o processo de 
envelhecimento celular. Assim, o presente estudo investigou os principais chás consumidos na 
cidade do Natal e avaliou o seu potencial antioxidante. Foram aplicados questionários a 
freqüentadores do Centro de Ciências da Saúde da UFRN. As ervas, adquiridas em comércio 
local foram utilizadas para elaboração de chás (1-2g/xícara). Para a avaliacao da atividade 
antioxidante se utilizou o sistema -caroteno.βaquoso de co-oxidação de substratos, utilizando 
ácido linoléico e  Para as análises estatísticas se utilizou-se os programas EPI INFO e 
INSTAT 2.0 (significância de 5%). Quanto ao consumo ou não de chás, 55% dos 
participantes responderam que sim, porém sem diferença estatística (p>0,05). Os chás mais 
consumidos foram boldo, camomila e erva cidreira, respectivamente. Para a atividade 
antioxidante dos chás, a concentração de 200 ppm foi a que apresentou a melhor proteção 
contra a oxidação, com valores de 56,51 %, 22,86%, 38,92 %, 35,55%, 23,64 % para os chás 
de boldo, erva cidreira, erva doce, mistura de ervas e camomila, respectivamente. Por meio de 
comparações estatísticas (ANOVA) e diferenças estatísticas para valores de p<0,05 (Tukey), o 
chá de boldo, camomila e mistura teste apresentaram relevante papel antioxidante sem 
diferença estatística entre si, porém superior aos chás de erva doce e cidreira. 

Palavras chave: Antioxidantes, fenólicos, cha      
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0676  
TÍTULO: INSETOS CAPTURADOS COM ARMADILHA MALAISE NA FAZENDA DA 
EMPARN - JIQUI, PARNAMIRIM-RN.  
ALUNO: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
ORIENTADOR: RICARDO ANDREAZZE (09116463889)  
CO-AUTOR: HERBET TADEU DE ALMEIDA ANDRADE (24322253415)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
CO-AUTOR: JUCICLÉA SILVA DE GOIS (00965124401)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho foi conhecer composição da entomofauna em nível de ordem na 
fazenda da EMPARN – JIQUI, Parnamirim, de coordenadas aproximadas 55’36”S e 
35°11’33”W.Os insetos foram coletados por meio de armadilha de interceptação tipo Malaise, 
durante seis meses de janeiro a junho de 2005, retirando-se os frascos coletores a cada sete 
dias, toda sexta-feira. As coletas foram realizadas em quatro pontos diferentes: monocultura 
de cajueiro anão precoce, de coqueiro anão, de coqueiro gigante e fragmento de mata 
atlântica. Ao todo foram registradas 15 ordens de insetos, sendo a de maior número de 
indivíduos os dípteros seguido dos colêmbolos e os himenópteros. Em relação às áreas 
amostradas, a monocultura com maior número de insetos e de ordens encontradas foi a do 
coqueiro gigante com 5560 indivíduos, sendo 2123 da Ordem Diptera. Importante ressaltar a 
ocorrência da Ordem Strepsiptera nas áreas de cajueiro anão precoce e coqueiro gigante. Essa 
Ordem de insetos parasitóides nunca fora antes coletada no Estado do Rio Grande do Norte, 
sendo os primeiros registros. As identificações continuam e com os dados obtidos pode-se 
inferir sobre as preferências de cada ordem pela sua área de coleta, e avaliar os possíveis 
benefícios e/ou malefícios para a produtividade dessas culturas. Conhecer a entomofauna das 
plantas cultivadas é o primeiro passo para pensar medidas de controle destas quando causarem 
danos. 

Palavras chave: Malaise, Insetos, Entomofauna      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0680  
TÍTULO: ATIVIDADES DE FRAÇÕES PROTÉICAS DE ERYTHRINA VELUNTINA 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO LARVAL DE CERATITIS CAPITATA 
(DIPTERA:TEPHRITIDAE)  
ALUNO: ITALO JOSE MENEZES MAIA (05066442430)  
ORIENTADOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: LEONARDO LIMA PEPINO DE MACEDO (04312612455)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
CO-AUTOR: ADELIANA SILVA DE OLIVEIRA (43036546472)  
 

 

Resumo:  
 

A espécie Ceratitis capitata é considerada a praga mais destrutiva da fruticultura mundial, 
sendo capaz de infestar mais de 350 espécies vegetais, inclusive aquelas de importância 
econômica. E cada vez mais inseticidas são utilizados acarretando danos ao meio ambiente e 
ao homem. As soluções para esta situação estão baseadas no desenvolvimento de novos 
compostos como, lectinas, inibidores de amilases e proteases e vicilinas podem ser 
considerados como possíveis alternativas no controle dessas pragas. Neste trabalho frações 
protéicas das sementes de E.veluntina ricas em compostos antimetabólicos foram adicionadas 
na dieta de larvas de C. capitata nas concentrações de 0,25 a 4% (p/p). Os efeitos sobre o 
desenvolvimento larval e sobre a mortalidade foram avaliados. A F60, rica em inibidores de 
proteinases, na concentração de 4% foi capaz de reduzir em 93,1% o desenvolvimento larval 
de C. capitata e causou uma mortalidade de 30,4%. A F90 quando na concentração de 0,5% 
foi capaz de reduzir em 85,3% o peso das larvas, e a 2% causou uma mortalidade larval de 
100%. O efeito tóxico agudo da F90 em relação a F60 foi possivelmente causado por 
proteínas que tem a capacidade de se ligar à quitina da membrana peritrófica do intestino 
médio das larvas e dessa forma causar distúrbios no sistema digestório. Assim a fração 
protéica F90 da semente de E. veluntina poderia ser utilizada na composição de dietas que 
visem o seu efeito no combate ao inseto adulto de Ceratitis capitata. 

Palavras chave: Diptera, Erythrina, Ceratitis      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0683  
TÍTULO: PLANTAS MEDICINAIS INDICADAS PARA AS DOENÇAS DO SISTEMA 
RESPIRATÓRIO  
ALUNO: PATRÍCIA FERNANDES MEIRELES (04776924439)  
ORIENTADOR: MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA (05745837420)  
CO-AUTOR: DANIELLY RAQUEL DE SOUZA FERNANDES (04996543400)  
CO-AUTOR: CANDICE ABDON MIRANDA (05172028404)  
CO-AUTOR: MARILIA KARINE MEDEIROS DE ARAÚJO (01312412496)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho objetiva investigar através da literatura e do conhecimento popular as 
ervas e receitas utilizadas na prevenção e tratamento das doenças mais comuns do sistema 
respiratório, tais como: gripe, resfriado, enfisema pulmonar, pleurisia, pneumonia, sinusite, 
asma e bronquite. Os dados foram coletados através de fontes escritas (livros, revistas e 
internet) e orais (raizeiros e informantes chaves de hortas e farmácias vivas). Na investigação 
popular, encontrou-se indicação do uso de várias ervas, sendo as mais citadas: Alecrim 
(Rosnarinus Officinalis L); Eucalipto (Eucalyptos Globulus); Louro (Lourus Nobilis); 
Mangará da banana Prata (Musa spp.); Mastruz (Lepidium Sativum) e Hortelã (Mentha 
Spicata). Foi verificado na literatura confirmação do uso dessas ervas, bem como 
recomendações referentes ao Alho (Allium Sativum); Cebola (Allium Cepa); Guaco (Mikania 
Glomerata); Linhaça (Linum Usitatissimum); Erva Cidreira (Melissa Officinalis); Limão 
(Citrus Limon) e Alfasema (Lavandula Officinalis). Tanto a investigação popular como a 
literária indicam que as mesmas podem ser usadas em forma de lambedor, xarope, chá ou 
inalação, além de ressaltar algumas restrições quanto ao alecrim, eucalipto e alho. Com o 
auxílio de dados empíricos, conclui-se que sempre há uma receita caseira para as doenças 
respiratórias, por serem as mais comuns, independente de espaço geográfico, etnia, raça e 
classe social. 

Palavras chave: doenças respiratórias, plantas medicinais, terapêutica popular  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0684  
TÍTULO: CONSUMO E INFLUÊNCIA DA CAFEÍNA SOBRE O RENDIMENTO 
INTELECTUAL DOS ESTUDANTES DO CCS MATRICULADOS NA DISCIPLINA DE 
FISIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ALUNO: ALANA KAREN MELO DE FARIAS (04916926412)  
ORIENTADOR: NILMA DIAS LEAO COSTA (13053434415)  
CO-AUTOR: VANESSA PATRÍCIA QUEIROZ DE MEDEIROS (05359999411)  
CO-AUTOR: DANIELE DE SOUZA MARINHO (05052397445)  
 

 

Resumo:  
 

Com o aumento da tensão dos estudantes em época de avaliações, observa-se maior consumo 
de bebidas estimulantes que contenham cafeína, principalmente o café. Este estudo, do tipo 
descritivo, teve como principal objetivo verificar o consumo de café por estudantes do Centro 
de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, para isso, foram 
selecionados os alunos matriculados na disciplina de Fisiologia. O instrumento da pesquisa foi 
a aplicação de um questionário. Foram entrevistados 142 alunos, numa prevalência de faixa 
etária dos 18 aos 21 anos. A maioria, 83%, não exercia nenhuma ocupação extra-universitária 
e 98% dos entrevistados disseram ser não-fumantes. Aproximadamente 52% dos entrevistados 
consumiam café e 48% não consumia. O café mais consumido foi o tipo em pó. Em relação 
ao consumo médio de café, observou-se aumento na quantidade ingerida na época de 
avaliações, visto que houve uma diminuição do consumo de ½ xícara e 1 xícara ao passo que 
aumentou a ingestão entre 1 – 2 xícaras, 2- 3 xícaras e 3 xícaras ou mais. Alguns efeitos 
decorrentes do consumo de cafeína, tais como melhora da atenção e diminuição do sono e da 
fadiga, foram relatados com maior freqüência pelos entrevistados. Ao final do estudo, foi 
constatado aumento considerável da ingestão de café pelos estudantes durante o período de 
stress e aumento dos efeitos proporcionados pela cafeína no organismo, principalmente 
melhora da atenção e diminuição do sono. 

Palavras chave: Caféina, Café, Estudantes        
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0696  
TÍTULO: A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF).  
ALUNO: ADRIANA PERES DUARTE (00953749495)  
ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES (17599750444)  
 

 

Resumo:  
 

O processo de envelhecimento da população mundial vem se acentuando nas últimas décadas, 
devido principalmente à diminuição das taxas de mortalidade, fertilidade e aumento da 
longevidade. No momento em que surge esse aumento de idosos, surge à necessidade de 
reestruturação do trabalho assistencial, com o objetivo de iniciar um trabalho específico. 
Diante disto, objetivamos descrever a prática de enfermagem no atendimento dispensado ao 
idoso na ESF; e contribuir para a produção de novos conhecimentos. Estudo descritivo 
analítico realizado junto às enfermeiras do Distrito Oeste de Natal, através de uma amostra do 
tipo intencional e correspondente a 100% desta população. Certifica-se que a prática de 
enfermagem e a atenção ao idoso na ESF não tem sido sistematizada e nem prioritária, 
restringindo-se algumas vezes, aos grupos operativos de Hipertensão e Diabetes. Parece não 
haver um plano de ação eficaz por parte da equipe de enfermagem. Observa-se que no 
cotidiano da prática de enfermagem em nível de atenção básica, uma assistência centralizada 
no grupo materno-infantil, desconsiderando a prioridade do atendimento para com a pessoa 
idosa seja no plano individual ou no coletivo. As visitas domiciliares são realizadas 
dependendo da necessidade apresentada; quando deveriam ser programadas mensalmente. 
Um outro ponto importante é a dificuldade de acesso a Unidade de Saúde e o não atendimento 
preferencial. 

Palavras chave: Envelhecimento, Assistência, Enfermagem    
Modalidade da bolsa: Outros  
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CÓDIGO: SB0699  
TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CINÉTICA DE UMA FOSFATASE EXTRAÍDA DE 
LINFÓCITOS HUMANOS  
ALUNO: ALINE MOURA FIRMINO SILVA (01135105430)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: ELAINE CHISTINA CRUZ ROCHA (01285072413)  
 

 

Resumo:  
 

O presenta trabalho teve como objetivo caracterizar qual a principal fosfatase esta presente 
nos linfócitos humanos extraídos do sangue periférico.Primeiramente, a fosfatase total foi 
caracterizada cineticamente através dos seguintes estudos: efeitos de substrato, pH, potenciais 
inibidores, metais e outros compostos. Nossos resultados mostraram que a fosfatase 
predominante nos linfócitos trata-se de uma proteína tirosina fosfatase, uma vez que 
hidrolisou eficientemente tirosina fosfato (60%), foi fortemente inibida pelo pervanadato 
(100%), vanadato (80%), p-cloromercuribenzoato (90%), coquetel inibidor de proteína 
tirosina fosfatase (70%) e apresentou insensibilidade ao ácido okadáico (100 nM). Os 
resultados obtidos neste estudo indicam que a fosfatase mais predominante no extrato de 
linfócitos humanos trata-se de uma proteína tirosina fosfatase. 

Palavras chave: Cinética, Fosfatase, Linfócitos      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0705  
TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA DOSAGEM DO MALONDIALDEÍDO (MDA) COMO 
PARÂMETRO PRÓ-OXIDANTE EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS.  
ALUNO: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469)  
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: MARIANA ANGÉLICA OLIVEIRA BITENCOURT (04524043470)  
CO-AUTOR: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
CO-AUTOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS (03143301600)  
 

 

Resumo:  
 

Tendo em vista a importância do balanço entre substâncias oxidantes e antioxidantes e devido 
às mesmas serem em grande parte sintetizadas no fígado, houve a necessidade de dosar 
algumas das que combatem o estresse oxidativo. Aldeídos são freqüentemente produzidos 
quando lipoperóxidos são metabolizados por organismos aeróbios e sua identificação fornece 
índice direto de injúria oxidativa. Ocorre a produção do malondialdeído, que é 
particularmente útil para o monitoramento clínico de pacientes sofrendo de lesões hepáticas, 
por isso foi usado como parâmetro oxidante. A primeira parte deste trabalho foi selecionar o 
grupo controle e realizar coleta de sangue com o objetivo de padronizar a dosagem do MDA e 
enzimas antioxidantes, para posteriormente podermos comparar com os valores desses 
parâmetros em pacientes com esquistossomose. O grupo controle foi selecionado entre agosto 
de 2004 e janeiro de 2005, e a coleta foi realizada. Passado este período de padronização, o 
MDA foi determinado no plasma. O ácido tiobarbitúrico reage com o malondialdeído, 
formando um complexo cor-de-rosa que é produzido durante a quebra de lipídios peroxidados 
e a absorbância foi medida colorimetricamente. Os resultados obtidos neste trabalho nos 
permitem concluir que a metodologia utilizada foi adequada, uma vez que, ao comparamos os 
nossos resultados com os encontrados nas literatura, verificamos que os mesmos foram 
compatíveis. 

Palavras chave: malondialdeído, oxidante, sangue      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0709  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITAS EM CRIANÇAS DO BAIRRO DE 
CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN.  
ALUNO: KARLA DILLANY GOMES BESSA (01248670493)  
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: JULIANNE BEZERRA SATHLER (02933300427)  
CO-AUTOR: ERICA AIRES GIL (02621590403)  
CO-AUTOR: EDNA MARQUES DE ARAUJO SILVA (09634967434)  
 

 

Resumo:  
 

Ultimamente, os estudos parasitológicos têm se direcionado às crianças, pois grande parte 
destas se encontram com um ou mais parasitas intestinais, resultado de uma maior 
suscetibilidade imunológica e à falta de hábitos higiênicos. Por isso, resolvemos avaliar a 
prevalência de enteroparasitas em uma comunidade escolar de 100 crianças na faixa etária de 
2 a 9 anos do Centro Educacional Santo Antônio, localizado no bairro de Cidade da 
Esperança em Natal/RN. As amostras fecais foram analisadas através do método de Blagg no 
Laboratório de Parasitologia Clínica da UFRN entre abril e junho de 2004. Neste 
levantamento parasitológico, das 100 amostras, 82% encontravam-se parasitadas e apenas 
18% não parasitadas. Os resultados demonstraram um alto grau de poliparasitismo (75,6%) 
em todas as faixas etárias estudadas; ocorrendo um sinergismo patogênico. A espécie 
parasitária mais encontrada foi a Endolimax nana (72%). Dentre os protozoários patogênicos, 
o mais freqüente foi a Entamoeba histolytica (48,8%), seguido pela Giardia lamblia (37,8%), 
Entamoeba coli (30,5%) e Iodamoeba butschlii (2,4%). Dos helmintos, os mais encontrados 
foram o Ascaris lumbricoides (30,5%), Trichuris trichiura (29,2%) e ancilostomídeo (2,4%). 
Diante do exposto, é inegável a importância do estudo das enteroparasitoses em crianças que 
freqüentam escolas, já que existe uma alta prevalência nestas instituições devido aos precários 
hábitos de higiene e condições sanitárias. 

Palavras chave: enteroparasitas, crianças, escolar      
Modalidade da bolsa: Voluntário 
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CÓDIGO: SB0710  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO RENAL EM PACIENTES COM 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  
ALUNO: JOSEANA SILVA DE AQUINO (04869918498)  
ORIENTADOR: TELMA MARIA ARAUJO SILVA (70155780425)  
CO-AUTOR: LEILA PRISCILLA PINHEIRO DA SILVA (04871349403)  
CO-AUTOR: ROSANINNY MARIA MOURA LIMA (05174611450)  
CO-AUTOR: WANESA RODRIGUES (01013698401)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo do presente trabalho foi verificar a freqüência das alterações no sumário de urina 
de pacientes internados no Hospital Onofre Lopes e Hospital de Pediatria , cujas análises 
foram realizadas no laboratório da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Foram analisadas 53 amostras de urina de pacientes com faixa etária entre 9 
a 70 anos de ambos os sexos. Para a realização do sumário foi utilizado o método da tira 
reativa, onde a proteinúria também foi medida pela precipitação com ácido sulfossalicílico. 
Os resultados obtidos das análises químicas mostraram que dos 53 pacientes analisados, 
62,26% e 41,51% apresentavam alterações em relação a hemoglobina e aos leucócitos, 
respectivamente. Foi identificado também que 50,94% dos pacientes estudados apresentavam 
proteinúria pela TR e 88,68% tinham proteinúria pelo ASS. Dos pacientes avaliados 58,49% 
apresentavam hematúria, 16,98% positividade para pesquisa de dismorfismo eritrocitário 
glomerular e 24,53% possuíam corpúsculos adiposos ovais. Além desses elementos, 
encontrou-se cilindrúria, onde 47,17% eram cilindros hialinos, 49,06% cilindros granulosos, 
16,98% cilindros hemáticos, 33,96% cilindros leucocitários, 13,21% cilindros céreos, 22,64% 
cilindros graxos e 7,55% cilindros epiteliais. De acordo com os dados concluímos que o 
sumário de urina com sedimentoscopia é um exame indispensável na detecção e 
monitoramento do comprometimento renal que pode acometer os pacientes com LES 

Palavras chave: Lupus Eritematoso, Sumário de Urina, Comprometimento Renal 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0711  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE GLUTATIONA REDUZIDA (GSH) EM INDIVÍDUOS 
SAUDÁVEIS.  
ALUNO: MARIANA ANGÉLICA OLIVEIRA BITENCOURT (04524043470)  
ORIENTADOR: ANA CLAUDIA GALVÃO FREIRE (79221521400)  
CO-AUTOR: VANESSA MARQUES DE ARAÚJO SILVA (04648201469)  
CO-AUTOR: KARLA DILLANY GOMES BESSA (01248670493)  
CO-AUTOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS (03143301600)  
 

 

Resumo:  
 

O estresse oxidativo representa significativo papel na etiologia de alguns tipos de doenças. 
Portanto, vários mecanismos antioxidantes estão envolvidos na neutralização de agentes 
deletérios. A glutationa, o mais abundante antioxidante intracelular, existe no organismo em 
suas formas reduzida e oxidada, atuando direta ou indiretamente em muitos processos 
biológicos importantes, incluindo a síntese de proteínas, metabolismo e proteção celular. 
Desta forma, tivemos como objetivo padronizar a dosagem da glutationa reduzida e avaliar os 
níveis da mesma no sangue de indivíduos saudáveis para, posteriormente, podermos comparar 
com os valores desse parâmetro em pacientes com esquistossomose. No período de agosto de 
2004 a janeiro de 2005, o grupo controle da pesquisa foi selecionado, a coleta das amostras de 
sangue desses indivíduos e a padronização da técnica de dosagem do GSH foi realizada. A 
concentração de glutationa reduzida no sangue total foi determinada. Os valores obtidos para 
o grupo controle foram comparáveis àqueles previamente encontrados em indivíduos 
saudáveis para GSH, confirmando a acurácia dos nossos métodos de ensaio. Posteriormente, 
realizaremos o mesmo procedimento em pacientes com esquistossomose pois, sendo esta uma 
doença onde o parasita Schistosoma mansoni se aloja no fígado, e ali se nutre de sangue, e o 
estresse oxidativo, um processo que provoca prejuízo às funções vitais do fígado, tem-se que 
estes podem ser parceiros na ocorrência de doenças. 

Palavras chave: glutationa, antioxidante, sangue      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0712  
TÍTULO: AUTO-RELATO DE SINTOMAS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS 
POLICÍSTICOS (SOP) COMO FATOR DE RISCO PARA DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES NA PÓS-MENOPAUSA.  
ALUNO: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: JOAO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: auto-relato de sintomas de oligomenorréia e/ou hirsutismo, principalmente na 
presença de ambos, pode ser útil na identificação de mulheres com antecedente de síndrome 
dos ovários policísticos (SOP). Objetivos: avaliar associação entre auto-relato de sintomas da 
SOP e ocorrência de doenças cardiovasculares (DCV) na pós-menopausa. Métodos: estudo 
caso-controle, envolvendo 414 mulheres na pós-menopausa (idade 60,4±5,5 anos; índice de 
massa corporal 25,3±4,7 Kg/m2). As variáveis analisadas foram: auto-relato de 
oligomenorréia, hirsutismo, acne, e infertilidade na faixa dos 20 aos 35 anos e história de 
hipertensão arterial sistêmica(HAS), dislipidemia, diabetes mellitus(DM) e coronariopatias. 
Análise estatística foi realizada pelo teste qui-quadrado e regressão logística, ajustado para 
outros fatores de risco para DCV, com p<5%. Resultados: o relato simultâneo de 
oligomenorréia e hirsutismo foi associado a maior tendência para DCV[odds ratio (OR) 2,95; 
95% intervalo de confiança (IC) 0,96-9,15], quando comparado ao relato de história de 
regularidade do ciclo. Análise estratificada demonstrou associações do antecedente de SOP 
com: hipertensão arterial(OR, 4,35; 95% CI=1,60-11,92), hipercolesterolemia(OR, 2,96; 95% 
CI=1,13-7,79) e angioplastia coronariana(OR, 36,61; 95% CI=4,45-301,17). Conclusões: 
sugere-se que o antecedente de oligomenorréia e hirsutismo, como um indicador de SOP, 
pode estar associado ao aumento do risco para síndrome metabólica e DCV na pós-
menopausa. 

Palavras chave: síndrome dos ovários policísticos;, síndrome metabólica;, doenças 
cardiovasculares.          
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0714  
TÍTULO: EXCESSO DE PESO EM PRÉ-ESCOLARES DE REDES PÚBLICA E 
PRIVADA DE ENSINO DA CIDADE DO NATAL  
ALUNO: JULIANA CARVALHO RODRIGUES (02872507418)  
ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO (44435762404)  
CO-AUTOR: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GRANGEIRO BARRETO 
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CO-AUTOR: JULIANA COSTA REIS (71194690106)  
CO-AUTOR: RAILSON ANDRIELLE SILVA BRANDÃO (01258226421)  
 

 

Resumo:  
 

 determinar a prevalência de excesso:Objetivos  de peso e sobrepeso em pré-escolares na 
Cidade do Natal e analisar variáveis relacionadas, como sexo, faixa etária, tipo de escola 
(pública e privada) e zonas da cidade (norte/oeste e leste/sul). 
 estudo transversal com:Métodos 3721 crianças, de 2 a 6 anos de idade, de 20 escolas públicas 
e 20 escolas privadas, nas diferentes regiões da Cidade do Natal, em 2004. Foram 
considerados com excesso de peso todos pré-escolares com IMC ≥ ao percentil 85 e 
sobrepeso aqueles com IMC ≥ ao percentil 95. 
 excesso de peso foi:Resultados  encontrado em 26,5% e sobrepeso em 12,4% das crianças. 
Não houve diferenças significantes entre faixas etárias. O sexo masculino foi o mais 
acometido, mas só teve significância estatística para o grupo de sobrepeso (p=0,0041). Houve 
maior prevalência de excesso de peso nas escolas privadas (p<0,001, OR=1,95, IC=1,68–2,28 
) e nas zonas leste/sul da cidade, detentoras de melhor índice de qualidade de vida (p=0,0018, 
OR=1,26, IC= 1,09– 1,46). 
CONCLUSÕES: A prevalência do excesso de peso em pré-escolares na Cidade do Natal é 
alta e a maior ocorrência em crianças da rede privada reflete a sua associação às melhores 
condições sócio-econômicas . Há necessidade de implantação de programas de prevenção nas 
escolas a partir da educação infantil, com objetivo de diminuir o excesso de peso e co-
morbidades associadas. 

Palavras chave: prevalência, obesidade, crianças      
Modalidade da bolsa: ANP  
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CÓDIGO: SB0716  
TÍTULO: INFLUÊNCIA DO TENSOATIVO NA DISSOLUÇÃO DO 
BENZOILMETRONIDAZOL A PARTIR DE ÓVULOS DE QUITOSANA  
ALUNO: WILLEM MESSIAS DE ANDRADE (05193342485)  
ORIENTADOR: FERNANDA NERVO RAFFIN (60253991404)  
CO-AUTOR: EDIVÂNIA LOPES (01197939466)  
CO-AUTOR: ROSSANA MELO VERAS (03167250488)  
 

 

Resumo:  
 

A quitosana é um policátion obtido pela desacetilação da quitina, proveniente do exoesqueleto 
de crustáceos e insetos. É biocompatível, biodegradável, apresenta baixa toxicidade e 
mucoadesividade, por isso tem sido empregada em sistemas de atuação local em diversas 
mucosas. Visando o desenvolvimento de óvulos de quitosana contendo benzoilmetronidazol 
para tratamento de vaginites, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de dissolução do 
fármaco em diferentes meios. Na preparação dos óvulos partiu-se de dispersões de quitosana a 
3,5% m/v em solução de ácido acético a 1% v/v, contendo 10% v/v de glicerina. Foram 
adicionados 500mg de benzoilmetronidazol, e formaldeído 1,5% v/v, como agente reticulante. 
As dissoluções foram feitas em dissolutor modelo de pás, com 900ml do meio a 37 ± 0,5ºC e 
agitação de 100rpm. O meio simulando o líquido vaginal consistiu de tampão ácido 
lático/lactato de amônio pH 4,5, contendo laurilsulfato de sódio 0,5%, Polissorbato 80 a 2% 
ou sem tensoativo. A quantidade do ativo dissolvido foi determinada por espectrofotometria 
UV a 313, 317 e 318nm respectivamente. Observou-se que a presença de tensoativo aumentou 
a dissolução do fármaco: com polissorbato ocorreu uma liberação de 19,5%, com o 
laurilsulfato de sódio de 14% e sem tensoativo, 7,7%, nas primeiras 7 horas. Por ser aniônico 
o laurilsulfato de sódio teve uma menor liberação devido à interação com a quitosana, não 
ocorrendo com o polissorbato que é neutro, mostrando uma maior liberação. 

Palavras chave: ÓVULO DE QUITOSANA, DISSOLUÇÃO, BENZOILMETRONIDAZOL 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0717  
TÍTULO: O PROFESSOR COMO IDENTIFICARO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 
AMBIENTE ESCOLAR  
ALUNO: LUDMILA OLIVEIRA DE SOUZA (03950723447)  
ORIENTADOR: JUCIMAR FRANCA VILAR LIMA (16802667487)  
CO-AUTOR: REJANE MARIE BARBOSA DAVIM (13051598453)  
CO-AUTOR: JULYANA VILAR DE FRANÇA MANGUINH (05276719403)  
CO-AUTOR: MARIANA PEREIRA DA SILVA (06070389425)  
 

 

Resumo:  
 

A violência doméstica que aflige crianças e adolescente no Brasil é de tal forma importante 
que mobiliza os setores da sociedade, sendo reconhecida como relevante problema de saúde 
pública. Profissionais de diferentes áreas como os educadores têm o papel fundamental para 
prevenir, junto às escolas públicas e privadas, situações de violência, por sua importância e 
legitimação de instituição. Nessas condições, este estudo objetivou identificar tipos de 
violência doméstica conhecida por professores do ensino fundamental e médio contra crianças 
e adolescente, se o tema é trabalhado nessas escolas e a atitude tomada frente à identificação 
de alunos vítimas de violência doméstica. Foi um estudo realizado com 41 professores de 
municípios do Rio Grande do Norte durante as Campanhas do Projeto de Extensão Criança 
2000, entre maio a agosto de 2005. Os principais tipos de violência doméstica conhecida 
pelos professores foram à física (23,4%), psicológica (19%), abandono (18,3%), sexual (13%) 
e negligência (10,2%). Como pistas para sua identificação referiram problemas com a 
aprendizagem (29%), agressividade (21,3%), vergonha excessiva (17,3%) e queimaduras na 
pele (13,3%). A atitude tomada diante do ato é o diálogo com os alunos (33,3%), com os pais 
(31,3%), comunicam à direção da escola (27,4%) e fazem denúncia (5,8%). Discutem essa 
problemática em sala de aula com muita raridade (58,5%), porém 36,6% o fazem, mas não 
que esteja incluída nos projetos políticos pedagógicos das escolas. 

Palavras chave: Violência doméstica, Educador, Atitudes     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0722  
TÍTULO: PERFIL DOS ADOLESCENTES DE UM BAIRRO DO MUNICÍPIO DE 
NATAL-RN  
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Resumo:  
 

Nas práticas ambulatoriais na Unidade Básica de Saúde e no projeto de extensão da UFRN à 
atenção aos adolescentes do bairro de Felipe Camarão foi percebido que, muitos adolescentes 
se encontravam em situações de riscos e agravos. No ponto de vista de serviço e da academia, 
antes de pôr em prática qualquer ações precisaria conhecer a realidade dos mesmos, o que 
motivou presente estudo. Objetivando a caracterização do perfil dos adolescentes, pretende-se 
adquirir subsídios, a fim de contribuir no planejamento das ações de saúde. Para tanto, 
utilizou-se método quantitativo exploratório descritivo com amostragem probabilística 
aleatória de 7%, que correspondem a 145 jovens do total de 2.071 adolescentes, de 12 - 18 
anos, de uma área delimitada pela Estratégia Saúde da Família. Os sujeitos foram sorteados a 
partir dos prontuários das áreas de abrangência. A coleta de dados foi realizada, mediante 
entrevista individual no domicílio, com instrumento semi-estruturado. Assim, constatou-se 
que a maioria dos adolescentes pertence ao sexo feminino, estudantes do ensino fundamental 
incompleto, matem bons hábitos de vida. Alguns já tiveram acesso a drogas ilícitas e outros 
iniciaram a vida sexual. Poucos exercem seus direitos de cidadania e apenas 16 (11%) estão 
trabalhando. Desta forma é perceptível à necessidade do olhar zeloso por parte dos familiares, 
comunidade, órgãos públicos e profissionais da saúde, a fim de planejar as ações saúde 
voltadas à realidade dos adolescentes. 

Palavras chave: Adolescente, Perfil, Saúde       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O câncer de boca é a neoplasia maligna mais comum da região de cabeça e pescoço, 
excluindo-se o câncer de pele. Já está estabelecido que o câncer oral tem etiologia 
multifatorial, na qual estão envolvidos tanto fatores extrínsecos quanto intrínsecos, sendo 
provavelmente necessária a ação de mais de um destes carcinógenos para a produção da 
neoplasia. Dentre estes carcinógenos estão fumo e o álcool. Este estudo objetivou estabelecer 
correlação entre o carcinoma epidermóide oral (CEO) e os hábitos de fumo e álcool. A 
amostra constou de 101 casos de CEO, a partir da análise de prontuários de pacientes 
atendidos no Setor de Cabeça e Pescoço do Hospital Dr. Luiz Antônio,no período de 2001 a 
2004, constituindo assim a segunda etapa do trabalho retrospectivo iniciado em 1995. Houve 
predomínio do sexo masculino com 56,43% dos casos. Com relação à idade dos pacientes 
acometidos, observou-se uma predominância entre a sexta, sétima e oitava décadas, 74,25%. 
O hábito de fumar foi o mais prevalente 73,26%, seguido da associação deste com o álcool 
31,68% dos casos. A localização anatômica mais atingida foi o assoalho da boca 
correspondendo a 37,62% seguido da língua que atingiu 21,78% dos pacientes. Os resultados 
sugerem que o fumo e o álcool foram importantes agentes na carcinogênese dos casos 
estudados, não sendo possível relacionar o uso isolado do álcool com o câncer oral, devido ao 
hábito misto de fumar e beber. 

Palavras chave: Carcinoma Epidermóide Oral, Fumo, Álcool    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: A Bauhinia monandra (pata de vaca) é amplamente usada na medicina 
popular como hipoglicemiante. Embora as substâncias ativas desta planta medicinal ainda não 
sejam conhecidas, os flavonóides podem ser usados como marcadores químicos para 
finalidades de controle de qualidade. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi determinar o 
teor de flavonóides totais (TFT) nas folhas de B. monandra. METODOLOGIA: Proporções 
diferentes da matéria-prima (0,25 a 1,25g), foram extraídas por refluxo (3x30min) com 
soluções hidroalcóolicas de 40, 60 e 80%(v/v). O TFT foi determinado por espectrofotometria 
em 410nm após a complexação com AlCl3 5% (m/v) durante 25 minutos. RESULTADOS: O 
TFT aumento com a concentração de EtOH com resposta máxima em 80%(v/v). Para a 
proporção de droga o TFT apresentou comportamento inverso ou observado para o etanol, 
diminuindo com o aumento da amostra. CONCLUSÃO: O método mostrou-se apropriado a 
determinação de flavonóides totais em extrativos das folhas de B. monandra. As melhores 
condições foram 0,5g da droga e do etanol 80%(v/v) como o solvente. 

Palavras chave: Bauhinia monandra, Flavonóides totais, Controle de qualidade  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Os diluentes são materiais concebidos para perfazer a quantidade necessária de um 
comprimido quando a dosagem do fármaco é insuficiente para produzi-la. Estes excipientes 
devem apresentar sempre as mesmas características.A especificação técnica das matérias-
primas é utilizada a fim de garantir a qualidade e homogeneidade lote a lote, considerando-se 
a diversidade de fornecedores de insumos. Assim, com este trabalho objetiva-se avaliar a 
variabilidade entre os lotes, através da caracterização física do material de cada um deles, para 
futuramente estabelecer suas especificações.Os diluentes analisados foram o amido, a lactose, 
o carbonato de cálcio e a celulose.Para cada lote foram determinados densidade aparente (Da) 
e de compactação(Dc), ângulo de repouso(Ar) e granulometria, ensaios descritos na 
Farmacopéia Européia(2002).A análise estatística(ANOVA) demonstrou diferenças 
significativas(p=0,05) para a Da e Dc de 2 lotes de celulose entre os 15 avaliados; Dc e Ar 
diferentes entre os 5 lotes de lactose; um lote de Carbonato de Cálcio diferente em todas as 
determinações e, por fim, diferença na Dc e no Ar para 3 lotes de Amido dentre os 13 
analisados.Os resultados indicaram que o ângulo de repouso não é um bom parâmetro 
comparativo para esta avaliação.Apesar da variabilidade entre os lotes existir, a comprovação 
de seu significado para o fluxo dos diluentes só é possível utilizando-se os diferentes lotes em 
formulações-teste com posterior análise de suas propriedades físicas. 

Palavras chave: diluentes, variabilidade, lotes      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de neoplasias benignas e malignas das 
glândulas salivares maiores e menores dos pacientes cadastrados nos prontuários arquivados 
no hospital Dr. Luiz Antônio-Natal/RN (Brasil). Foram selecionados e analisados 143 
prontuários entre o período de 1989 a 2001. Dados como idade, sexo, raça, localização da 
lesão, diagnóstico histopatológico, metástase, tratamento realizado e follow-up, foram 
considerados nesse estudo. Dos 143 casos, 76,92% foram classificados como benigno, sendo 
o mais comum o Adenoma Pleomórfico e 23,77% como neoplasia maligna sendo o mais 
comum o Carcinoma Mucoepidermóide. A parótida foi o sítio de eleição com 78,16%, 
seguido das glândulas submandibulares (14,78%) e glândulas salivares menores (7,74%). 
Houve predominância do sexo feminino com 65,73% e as faixas etárias mais acometidas 
foram a terceira e quarta décadas de vida e a cor parda representou 56,64% dos pacientes 
acometidos. Havia metástase para linfonodos regionais em 5,59% dos casos e nenhuma 
metástase à distância. O tratamento de escolha foi o cirúrgico seguido de radioterapia e 
quimioterapia. Concluímos que os tumores de glândulas salivares são em sua maioria 
benignos sendo o Adenoma pleomórfico a neoplasia mais encontrada. A parótida foi à 
localização mais freqüente, acometendo a faixa etária de 30 a 40 anos, sexo feminino e cor 
parda. As metástases foram pouco freqüentes e o tratamento de escolha para a maioria dos 
tumores foi o cirúrgico. 

Palavras chave: Neplasias, Glândulas Salivares, Tumores     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Objetivos: identificar práticas e conhecimentos de pediatras sobre anemia ferropriva, 
objetivando ações de melhor intervenção profissional. Métodos: estudo transversal em 55 
pediatras do RN, aplicando questionário sobre diagnóstico, prevenção e terapêutica da 
anemia.Resultados: a ferritina sérica foi considerada o primeiro parâmetro afetado na 
deficiência de ferro em 54,5% dos entrevistados. No diagnóstico, 57,4% e 50,8% 
consideraram valores de hemoglobina < 11,0g/dL (em menores de 6 anos) e < 11,5g/dL (em 
maiores de 6 anos). Nos serviços privado (SPr) e público (SPu), 92,0% e 77,2%, 
respectivamente, fazem recomendações dietéticas aos anêmicos. A dosagem de sais ferrosos 
entre 3 a 5 mg/kg/dia para o tratamento e sua manutenção durante 2 a 3 meses foram 
preconizados por 68,6% e 20% respectivamente. Quanto à utilização de ferro em crianças em 
uso de leite materno (LM) exclusivo e em prematuros, 23,6% e 90,9%, respectivamente, 
orientam esta prática. Nas crianças sem uso de LM, fórmulas infantis são recomendadas por 
85,1% dos indivíduos em SPu, e por 100% em SPr. Cerca de 40% indicam suplementação de 
ferro para lactentes em uso de fórmulas infantis e 98,1% para aqueles em uso de fórmulas não 
enriquecidas com ferro. Conclusão: foram observadas maiores dificuldades quanto aos 
aspectos diagnósticos da anemia, seguidos, em menor proporção, da abordagem terapêutica, 
enquanto que as medidas relacionadas à prevenção demonstraram-se mais satisfatórias. 

Palavras chave: anemia, prática, pediatra       
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A β-1,3 glucana insolúvel, um imunomodulador inespecífico, é um polissacarídeo constituído 
de unidades de glicopiranose, obtido da parede celular interna do fungo Saccharomyces 
cerevisiae. É um potente ativador de macrófagos, induzindo um estado de hipertrofia e 
hiperplasia dos órgãos reticuloendoteliais. Os macrófagos ativados exibem aumento da 
atividade fagocítica, da produção de citocinas, principalmente IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8, 
fatores estimuladores de crescimento e quimiocinas, como também maior capacidade de 
aderência e migração. Camundongos BALB/C receberam 10 mg de glucana/0,5 mL de NaCl 
(grupo glucana) ou 0,5 mL de NaCl (grupo controle) via intraperitoneal (IP). Após 24 horas 
realizou-se nova administração. Punção do plexo retro-orbital para coleta sangüínea e 
contagem global de leucócitos foi realizada antes da administração da glucana ou NaCl 
(tempo 0) e nos intervalos de 6, 12, 24 e 48 h após a 2a dose. No intervalo de 48h procedeu-se 
contagem global de leucócitos no lavado peritoneal. Foi observada diminuição 
estatisticamente significante (p‹0,05) entre o número de leucócitos totais no tempo 0 
(7400/mm3) e nos intervalos de 24h (4567/mm3) e 48h (4517/mm3) e um aumento destas 
células no lavado peritoneal (grupo controle: 75200/mm3 e grupo glucana: 146400/mm3). Os 
resultados sugerem migração de leucócitos do sangue periférico para a cavidade peritoneal 
pela ação da β-1,3 glucana, o que pode conferir proteção a animais submetidos à peritonite. 

Palavras chave: β-1,3 Glucana Insolúvel, Imunomodulador Inespecífico, MIgração 
Leucocitária           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

As emoções sentidas pela mulher durante o trabalho de parto referem-se à alegria, incertezas, 
preocupações e medo. Por ser o nascimento fenômeno culturalmente disseminado como de 
grande alegria, desperta na mulher o medo do desconhecido no que se refere às dores do 
trabalho de parto e grandes expectativas quanto ao nascimento do seu bebê. Tendo em vista 
estas considerações, objetivamos identificar expectativas de parturientes internadas em uma 
unidade de parto quanto ao nascimento do seu bebê. Optamos por um estudo descritivo 
desenvolvido em uma maternidade pública de Natal/RN, entrevistando-se 20 parturientes. 
Relacionaram como principais expectativas, o medo de não terem forças suficientes no 
momento do parto, medo das dores, porém desejavam um parto normal (87%). Ao 
demonstrarem expectativas quanto ao bebê, referiram desejo do contato imediato pele-a-pele, 
pela saúde, pelo sexo do filho, quanto à descida imediata do leito e pelos cuidados com a 
criança no domicílio. Relataram que nas consultas pré-natais receberam orientações quanto à 
respiração e relaxamento nas contrações, como fazer força e ficarem calmas para um parto 
tranqüilo. Os resultados demonstraram que essas parturientes têm expectativas do vínculo 
afetivo imediato mãe/filho, primam pela saúde e o cuidar do seu bebê no domicílio. 
Apresentaram sentimentos adquiridos no processo de aculturação, como o medo da dor e o 
desconhecido da saúde do filho, mesmo freqüentando mensalmente as consultas no pré-natal. 

Palavras chave: Parturiente, Nascimento, Expectativas     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A amamentação por não ser apenas um procedimento fisiológico de alimentação para o bebê, 
envolve outros processos como a comunicação psicossocial e o vínculo afetivo entre 
mãe/filho. O incentivo ao aleitamento materno amplamente realizado no pré-natal e por vários 
outros meios de comunicação pode, de certa forma, provocar ansiedade, expectativas e medo 
na mulher de como fazê-lo e de como conseguí-lo. Diante disto, objetivamos, neste estudo, 
identificar em um grupo de puérperas internadas no alojamento conjunto de uma maternidade 
pública, em Natal/RN, as orientações recebidas nas consultas pré-natais quanto ao ato de 
amamentar. Foi um estudo do tipo descritivo desenvolvido durante dois meses, entrevistando-
se 60 mulheres em pós-parto mediato, onde a maioria (83%) referiu orientações recebidas 
quanto à amamentação exclusiva por seis meses, cuidados com as mamas e técnicas corretas 
de como amamentar, a pega do bebê ao peito e que a amamentação previne doenças na 
primeira infância. Observamos durante as entrevistas que essas mulheres, mesmo orientadas 
no pré-natal quanto ao ato de amamentar, ainda apresentam muitas dúvidas, medos e 
angústias quanto à descida do leite nos primeiros dias. É imprescindível, diante destes 
resultados, que sejam repensadas as estratégias de como passar informações a essas mulheres 
durante o pré-natal, com o objetivo de reduzir a angústia e as expectativas das mesmas quanto 
ao ato de amamentar. 

Palavras chave: Amamentação, Orientações, Expectativas    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Testes de genotoxicidade são ferramentas muito importantes para avaliação da qualidade da 
água, pois detectam a presença de substâncias capazes de provocar alteração no DNA. Este 
estudo teve como objetivo analisar a genotoxicidade de amostras de água provenientes de 3 
diferentes locais: A Lagoa de Extremoz, Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Ponta 
Negra e água de despesca de viveiros de camarão, no município de Pendências/RN. Foi 
utilizado o sistema Allium cepa, onde bulbos de cebolas foram postos para germinar em água 
destilada, e em seguida submetidos ao tratamento com as amostras teste, por 24 e 48 horas, 
para as análises micro e macroscópicas, respectivamente. Na avaliação microscópica foram 
analisados o índice mitótico (IM) e a freqüência de metáfases e anáfases aberrantes. Já a 
análise macroscópica, verificou-se a presença de alterações quanto à forma, consistência, 
coloração e crescimento das raízes. Os resultados do IM revelaram uma diminuição para as 
amostras da Lagoa de Extremoz e um aumento para os dos efluentes da ETE e carcinocultura, 
ocasionado provavelmente pela presença de grandes quantidades de nutrientes. Já para a 
freqüência de aberrações cromossômicas, um aumento foi evidenciado nos tratamentos 
realizados com as águas da Lagoa de Extremoz e Viveiros de camarão, enquanto os de ETE 
não sofreram nenhuma alteração. Para uma análise mais precisa, o uso de outros sistemas 
biológicos devem ser empregados para confirmação dos resultados obtidos. 

Palavras chave: genotoxicidade, sistema allium cepa, ferramentas   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A Pesquisa de Fatores Antinucleares (FAN), autoanticorpos celulares, pela técnica de 
Imunofluorescência Indireta (IFI) empregando-se como substrato células HEp-2 constitui-se 
num método de escolha para a triagem de doenças auto-imunes. A detecção de anticorpos 
Anti-DNA nativo por IFI em Crithilia luciliae ocorre quase que exclusivamente no Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES), uma vez que é patogenético na lesão tecidual, sendo 
estabelecido como marcador de doença e atividade. Amostras sorológicas de 230 pacientes, 
sendo 74% do sexo feminino foram coletadas para a pesquisa do FAN e Anti-DNA nativo por 
IFI. Dentre as indicações clínicas mais comuns destacaram-se: Lúpus Eritematoso Sistêmico 
(19%), Artrite e Poliartrite (9%), Vasculite (7%), Hepatopatias (6,5%), Desordens 
Hematológicas (6%), Nefropatias (5%), Esclerodermia (1,3%), Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (1,3%) e outras. A pesquisa do FAN foi realizada em 100% das amostras, sendo 
reagente em 20% das mesmas, com variações de títulos entre 1/80 e 1/1280 e predominância 
do padrão de fluorescência nuclear homogêneo (49%). A pesquisa do Anti-DNA nativo, por 
sua vez, realizou-se em 25 amostras, das quais a maioria era proveniente de pacientes lúpicos, 
encontrando-se uma reatividade de 52%. Neste contexto, pode-se destacar a importância do 
FAN e do Anti-DNA nativo no diagnóstico e acompanhamento das doenças auto-imunes, em 
especial o LES, em função da alta sensibilidade de ambos os testes e especificidade do Anti-
DNAnativo. 

Palavras chave: Pesquisa de Fatores Antinucleares, Anticorpos Anti-DNAnativo, Doenças 
Auto-imunes           
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Síndrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes e Low Platelets), constitui uma das 
mais graves complicações da gravidez.Analisou-se 15 casos de HELLP-MEJC-UFRN/ 
2000.Estudo descritivo retrospectivo, aprovado pelo CEPRN 089/02,CONEP 5060.03 casos 
foram associados à eclâmpsia,01 à hipertensão arterial sistêmica (HAS) crônica e 11 à pré-
eclâmpsia.Média da idade materna foi 26,26±6,9anos e a idade gestacional 33,1±5,2sem.Pré-
natal não foi realizado em 53%.O quadro clínico foi caracterizado por dor epigástrica 
80%(12/15),cefaléia 60%(9/15),escotomas 26,6% (4/15),hematúria 20%(3/15)e sangramento 
vaginal 6,6%(1/15).HAS grave,com PA diastólica>110mmHg,onde todas apresentaram. As 
complicações observadas foram: descolamento prematuro de placenta-02casos (13,3%) e 
outros: oligúria, insuficiência renal aguda, hematoma hepático, ruptura hepática, hepatite, 
hemorragia digestiva alta e icterícia colestática. Plaquetas abaixo a 100.000/mm³ (66,6%). A 
mediana dos exames laboratoriais mais alterados em cada caso foi: TGO 216U/L, TGP 207 
U/L, bilirrubina total 2,6 mg/dL, LDH é de 635 U/L.Não houve morte materna, porém um 
natimorto. A média do índice de APGAR do 1º min foi 6,28±2,7 e o do5º min 7,64±2,53.A 
média do Capurro foi 36,5±2,8 sem e a média dos pesos foi de 2123±541,7g, sendo 38,46% 
PIG. Conclui-se que a assistência pré-natal e perinatal adequadas, minimizam as 
complicações desta tão grave complicação da gestação. 

Palavras chave: HELLP, gestação, morbimortalidade materna    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0758  
TÍTULO: DETECÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS TÓXICAS EM AÇUDES DO RN PELO 
MÉTODO DE PCR  
ALUNO: YULYANNA MOREIRA RODRIGUES (05190890490)  
ORIENTADOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
CO-AUTOR: CHRISTINA PACHECO SANTOS MARTIN (04892123447)  
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CO-AUTOR: RENATA DE FATIMA PANOSSO (12243214806)  
 

 

Resumo:  
 

Florações de cianobactérias planctônicas resultam na deterioração da qualidade da água, 
devido à produção de cianotoxinas por algumas espécies, representando um grave risco à 
saúde pública. Muitas espécies toxigênicas produzem microcistina, uma hepatotoxina que 
pode causar hemorragias e tumores hepáticos. Portanto, há necessidade de monitoramento 
regular das florações em reservatórios destinados ao abastecimento doméstico. Os métodos 
atualmente disponíveis para determinação e monitoramento da toxicidade das cianobactérias 
são caros e demorados, de difícil implementação no monitoramento de rotina. Métodos 
moleculares baseados em PCR, para detecção de cianobactérias produtoras de microcistina, 
são mais eficazes e menos dispendiosos, e foram desenvolvidos graças à elucidação dos genes 
envolvidos na sua biossíntese. O presente trabalho objetiva utilizar tais métodos para 
identificação de cianobactérias produtoras de microcistina em amostras ambientais, processo 
ainda não implementado no Brasil. Para tanto, amostras de água de 11 açudes foram 
coletadas, seguindo-se à extração de DNA. Em seguida, as amostras foram submetidas ao 
PCR, usando primers para identificação de cianobactérias, bem como para a detecção do gene 
mcyB, essencial à biossíntese da toxina, e finalizando com a eletroforese. Das amostras 
analisadas, 75% foram positivas para o teste de identificação e 63% para o gene mcyB. Os 
resultados obtidos foram comparados com análises microscópicas e bioensaio com 
camundongos. 

Palavras chave: cianobactéria, cianotoxina, açude      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Objetivo: Avaliar os resultados obstétricos associados a parto pré-termo na MEJC-UFRN. 
Metodologia: Estudo observacional, retrospectivo e analítico com 2233 pacientes, 379 com 
parto pré-termo de jan/julho/2003. Utilizou-se análise descritiva, teste de Fisher e regressão 
logística, com nível de significância de 5%. Resultados: A média da idade materna foi 24,2 
anos±3,0 e gestação de 34,7sem±4,7, a maioria entre 34-37s(63,3%). O parto normal foi mais 
freqüente (50,3%), seguido de cesárea-43,5% e fórceps-6,1%. A maioria (72,7%) apresentava 
menos de 4 h de bolsa rota. Os RN com baixo peso (<2500g)ocorreram em 22,5%. 
Hipóxia(5,4%)e morte perinatal(2,4%). Bolsa rota >48h comparada a <4h está associada a 
hipóxia (ODDS RATIO [OR] 0,109, IC 95% (0,15-0,788) p<0,028). Tipo de parto e idade 
materna não foram significativamente associados à hipóxia. Observou-se a relação entre idade 
gestacional e peso do RN para gestações <31s ( OR 32,8, IC95% 15,9-67,7, p<0,0001) 
comparados ao peso dos RN de 34-37s. A ocorrência de óbito perinatal foi associada à idade 
gestacional <31s (OR 184,3, IC95% 74,8-454,3, p<0,0001) comparados aos RN de 34-37s. 
Conclusão: O aumento no tempo de bolsa rota e menor idade gestacional são fatores 
obstétricos responsáveis pela hipóxia. O tipo de parto e a idade materna não foram 
diretamente relacionados com a hipóxia. A idade gestacional e o peso encontram-se ainda 
significativamente associadas com óbito perinatal. 

Palavras chave: perinatal, obstetrico, pre-termo      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Estudo observacional,retrospectivo,analítico com 2233 pacientes, 379 parto pré-termo de 
jan/julho/2003.Usou-se teste de Fisher e regressão logística(p<5%).Resultados:Idade materna 
24,2anos±3,0,idade gest.34,7 sem±4,7.Parto normal ocorreu em 50,3%.72,7% apresentava<4 
horas de bolsa rota.RN baixo peso(<2500g)-22,5%, PIG7,4%, morte perinatal-2,4%. Há 
associação de hipóxia e baixo peso para <1000g (ODDS ratio [OR] 76,3, IC 95%, 35,6-163,7, 
p<0,0001) e entre 1000-1500g (OR15,3,IC 95% 8,6-27,4, p<0,0001)comparados aos 
RN>2500g.Hipóxia e idade gestac foram significativas para <31semanas aumentando o risco 
de hipóxia perinatal (OR47,0, IC 95% 22,9-96,3, p<0,0001) comparados aos partos de 34-37s. 
Bolsa rota >48h está associada à hipóxia (OR 0,109, IC95% 0,15-0,788, p<0,028) comparada 
a <4h. Há associação de hipóxia e internação em UTI (OR 26,56, IC95% 16,4-42,8, 
p<0,0001). Tipo de parto e idade materna não foram significativamente associados à hipóxia. 
Morte perinatal foi associada a Apgar<7 nos 5 min. de vida (OR54,2, IC95% 29,3-100,3, 
p<0,0001), idade gest <31s([OR]184,3, IC 95% 74,8-454,3p<0,0001) e peso <1000g (OR 
320,0 IC95% 133,7-765,5, p<0,0001) comparado a RN com peso>2500g.Conclusão:A 
prematuridade incorre em grandes taxas de óbito neonatal,devido principalmente à hipóxia e 
ao baixo peso. O óbito neonatal está associado ainda a idades gestacionais precoces. Cada 
grama de peso acrescida reduziu o risco de óbito em 0,16 vezes. 

Palavras chave: perinatal, pre-termo, morbidade      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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POTIGUAR  
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Resumo:  
 

A família Trypanosomatidae abrange nove gêneros, todos parasitos obrigatórios de diferentes 
hospedeiros. Este trabalho teve como objetivo identificar as formas evolutivas dos gêneros 
Trypanosoma e Blastocrithidia a partir de material coletado de triatomíneos e de sangue de 
mamíferos capturados no Seridó Potiguar. Do sangue dos animais silvestres (sagüi, punaré, 
gato-mirim), e de camundongos foram confeccionados esfregaços em camada delgada, 
fixados com metanol e coradas com o Giemsa. Dos triatomíneos foi retirado o conteúdo 
intestinal, e adicionado a este solução fisiológica, sendo examinado para observação de 
parasitos móveis. As lâminas contendo parasitas móveis foram então fixadas em metanol e 
coradas com o Giemsa. Todas as lâminas foram observadas com objetiva de imersão. Foram 
observadas até o momento 32 lâminas e encontrada a presença da forma tripomastigota do T. 
cruzi em esfregaço sangüíneo e em fezes do barbeiro. Em meio de cultura foi observada a 
forma epimastigota de T. cruzi. No conteúdo intestinal de triatomíneos foram observadas 
formas epimastigotas de Blastocrithidia sp. e T. cruzi. A forma epimastigota de 
Blastocrithidia apresenta vacúolos e o seu cinetoplasto é anterior ao núcleo, o que pode 
confundí-lo com epimastigotas de T .cruzi. Portanto verificou-se a importância da observação 
morfológica dos parasitos na identificação das espécies da família Trypanosomatidae. 

Palavras chave: Trypanosomatidae, morfologia, vetores     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Cianobactérias são procariotos fototróficos que frequentemente formam florações, implicando 
negativamente na qualidade da água. Algumas espécies produzem a hepatotoxina 
microcistina, causadora de hemorragias e tumores hepáticos, representando grave risco à 
saúde pública. Para estudos ecofisiológicos e toxicológicos in vitro das cianobactérias, é 
necessário estabelecer um banco de cultivo com cepas tóxicas e não tóxicas. O objetivo desse 
trabalho foi o isolamento de cianobactérias de açudes potiguares, bem como a determinação 
do caráter toxigênico das cepas isoladas, através da técnica de PCR. Amostras de açudes do 
semi-árido foram coletadas, e o isolamento de cianobactérias foi feito por plaqueamento 
(meio sólido ASM-1) e por capilaridade, em microscópio. As cepas isoladas foram cultivadas 
sob regime claro-escuro 12:12, ~1000 lux, temperatura 25 a 28ºC, meio ASM-1 líquido. Para 
os testes de toxicidade, alíquotas das culturas foram submetidas à extração do DNA, a partir 
do qual o PCR está sendo realizado, utilizando-se primers para o gene da ficocianina 
(indicador da presença de cianobactérias) e para o gene mcyB, essencial para a síntese da 
microcistina. Resultados preliminares indicam o sucesso do isolamento de cianobactérias de 
açudes potiguares: foram estabelecidas culturas monoespecíficas de Planktothrix, Anabaena, 
Merismopedia, Geitlerinema e Microcystis. Os testes de PCR para identificação de cepas 
tóxicas estão sendo aplicados com sucesso e encontram-se em avaliação. 

Palavras chave: cianobactérias, cianotoxina, cultivo     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0770  
TÍTULO: AVALIAÇÃO MATERNA SOBRE A ASSISTENCIA HOSPITALAR AO 
BINÔMIO MÃE –FILHO EM UM HOSPITAL ESCOLA.  
ALUNO: NILBA LIMA DE SOUZA (42997186404)  
ORIENTADOR: ANA CRISTINA PINHEIRO FERNANDES DE ARAUJO (70410798487)  
 

 

Resumo:  
 

Estudo qualitativo envolvendo mulheres portadoras de síndromes hipertensiva da gestação, 
que culminaram com recém-nascidos prematuros acompanhados em unidade de terapia 
intensiva neonatal. O propósito deste estudo foi desenvolver algumas das potencialidades do 
grupo focal (focus group discussion)com o objetivo de conhecer a qualidade da assistência 
hospitalar ao binômio mãe-filho, pela visão materna de mulheres internadas em um hospital-
escola. Foram selecionadas 28 mulheres distribuídas em três grupos compostos de 08 a 10 
mães que participarão das reuniões em período correspondente ao internamento do recém-
nascido. Os conteúdos foram obtidos através dos relatos maternos e os resultados obtidos 
foram codificados em três categorias: dificuldades, distorções e falhas de relacionamento 
entre equipe de saúde e paciente. Essas situações evidenciam necessidade de melhoria na 
comunicação entre profissionais de saúde e o grupo estudado com vista a melhoria da 
assistência hospitalar ao binômio mãe-filho ampliando a humanização da assistência 
hospitalar. 

Palavras chave: síndromes hipertensiva, prematuridade, relação equipe-paciente 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O objetivo foi determinar se há diferença nas formas de epilepsias generalizadas, sintomáticas 
ou adquiridas segundo o sexo. Foram estudadas todas as formas de epilepsias generalizadas 
selecionadas da amostra geral do HOSPED, por análise retrospectiva, utilizando-se um 
protocolo eletrônico com base no programa Epi-info 3.2.2. As variáveis estudadas foram: 
sexo, idade na primeira crise epiléptica, tipos de crises generalizadas, antecedentes familiares, 
fatores etiológicos e resposta ao tratamento.Na análise das crises epilépticas generalizadas de 
pacientes atendidos no HOSPED, no período de 1999 a 2003, foi obtido um total de 338 
pacientes dos quais 144 são do sexo feminino e 195 são do sexo masculino. As crises foram 
mais bem controladas no sexo masculino com um sucesso de 61,1% dos pacientes e no sexo 
feminino em 52,4% dos casos. Na análise dos tipos de crises epilépticas generalizadas 
segundo o sexo, houve predominância do tipo tônico-clônico em ambos os sexos. O fator 
etiológico mais relacionado com as crises epilépticas foi o neonatal com 68 pacientes 
(20,12%). Após a avaliação dos resultados, observamos que as crises generalizadas são mais 
comuns no sexo masculino e foram mais controladas no sexo masculino. Observamos ainda 
que o tipo de crise mais freqüente foi do tipo tônico-clônico generalizado e sem 
predominância do sexo. O estudo do perfil clínico segundo o sexo, nos permite inferir que no 
sexo masculino as crises epilépticas generalizadas têm um melhor prognóstico. 

Palavras chave: Epilepsia, criança, sexo       
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na tentativa de possibilitar a participação da 
comunidade na proteção dos direitos por ele tutelados, previu a criação dos Conselhos 
Tutelares, com a proposta de manter um permanente vínculo entre o Poder Público e a 
sociedade, e, assim, facilitar a fiscalização do cumprimento das normas de proteção às 
crianças e adolescentes e despertar em todos o zelo por tais direitos. A experiência 
proporcionada pelo Programa Trilhas Potiguares, no Município de São Miguel do Gostoso, no 
entanto, levou-nos a perceber que não são muitos os avanços quando nos afastamos da 
previsão teórica e partimos para a vivência da realidade. Assim, foi possível identificar alguns 
problemas enfrentados pelos conselheiros que tem dificultado a execução de seu mister e, em 
conseqüência, o efetivo cumprimento do Estatuto. Dentre tais problemas é possível listar o 
desconhecimento por parte dos conselheiros e da comunidade das atribuições conferidas pelo 
ECA, a dificuldade de se firmar parcerias com os poderes instituídos para criação e execução 
de políticas públicas e a falta de recursos. A partir da identificação de tais óbices, buscamos, 
com este trabalho, suscitar a discussão no meio acadêmico, com vistas à criação de 
alternativas que permitam a melhoria do serviço prestado por este órgão de importância ímpar 
para a garantia do respeito a este segmento da sociedade. 

Palavras chave: Estatuto, Conselhos, Trilhas      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A região nordeste é o segundo maior centro produtor de tomate do país,apesar dos diversos 
estresses ambientais existentes, que levam a perdas na produtividade.Os programas de 
melhoramento têm sido feito de modo assistido,identificando genes específicos.Para tal,faz-se 
necessário a criação de uma coleção de mutantes gerados por gene tagging para se inferir a 
função de tais genes.Um dos principais métodos para criar um grande número de mutantes é 
por meio da transformação in planta. No presente trabalho botões florais, contendo 
aproximadamente 5mm,do cultivar Micro-Tom foram infiltrados com a cepa Agrobacterium 
tumefaciens ABI contendo o vetor pSK115. Nesta primeira etapa foram testadas as seguintes 
concentrações do detergente: 250 µl /L , 200 µl /L,187,5 µl/L. Nossos resultados mostram que 
para a concentração de 250 µl/L foi transformadas 54 plantas, e destas a metade apresentou 
uma morte das flores após 5 dias, e a outra metade apresentaram morte de algumas flores e 
outras não. Para as concentrações de 200 e 187,5 µl/L foi observado uma morte de flores mais 
lenta e com uma taxa de morte bem menor. Algumas sementes dos potenciais frutos 
transformados já foram coletadas, e germinadas em substrato.Como o Agrobacterium confere 
resistência à planta hospedeira; tais plantas estão sendo selecionadas usando tal herbicida.No 
momento,foram plantadas 398 sementes; sendo que nenhuma se mostrou resistente ao 
herbicida.Auxílio financeiro: CNPq,PPG-UFRN 

Palavras chave: lycopersicon esculentum, transformação in planta, banco de mutantes 
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

O aumento da expectativa de vida representa um dos fatores determinantes para o aumento na 
incidência das doenças cardiovasculares. Por isto, existe interesse na busca de compostos que 
possam agir como anticoagulantes. Entre as fontes alternativas de possíveis fármacos, temos 
as fucanas, polissacarídeos de algas marrons. Compostos sulfatados contendo α-L-fucose. A 
atividade anticoagulante destes polímeros está na ação sobre a Antitrombina ou a nível de 
Fator Xa impedindo assim, a formação de fibrina. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
atividade anticoagulante das frações de fucanas extraídas da alga marrom L. variegata. Os 
polissacarídeos foram fracionados em acetona nas frações (FT, 0,8; 1,0; 1,5). Estas frações 
foram submetidas à eletroforese em gel de agarose no tampão 1,3-PDA 0,05 M, pH 9,0. A 
atividade anticoagulante destes polissacarídeos foi observada através do tempo de 
tromboplastina parcial ativada (TTPa) e do tempo de protrombina (TP). Os resultados do 
TTPa na concentração de 100 µg/mL,(FT; 0,8; 1,0; 1,5) apresentaram os seguintes valores, 
respectivamente: 55.5s; 240s; 240s e 45s. As frações F 0,8 e F 1,0 revelaram alta atividade 
anticoagulante. Por outro lado, no teste TP, todas as frações demonstraram baixa atividade 
anticoagulante descartando-se sua ação sobre a via extrínseca. Concluímos então, que as 
frações destes polissacarídeos agem somente na via intrínseca da cascata de coagulação tendo 
importante ação anticoagulante. 

Palavras chave: Fucanas, Atividade anticoagulante, LOBOPHORA VARIEGATA 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

O Brasil é um grande produtor de mamão, com 43% da produção mundial, e RN é um 
importante exportador desse fruto no país. A incidência de viroses no mamoeiro, no entanto, 
representa perdas de até 80%. No Brasil, foram identificados os virus Papaya RingSpot Virus 
(PRSV-doença da mancha anelar), Papaya Mosaic Virus (PMV-doença de mancha foliares e 
de frutos) e Papaya Meleira Virus (PMeV-doença da “meleira”). O objetivo deste trabalho é 
de fazer uma caracterização molecular dessas viroses visando sua detecção precoce. Para a 
identificação do PRSV e PMV foram aplicadas técnicas de RT-PCR. Para o vírus da meleira, 
cujo genoma é desconhecido, o diagnóstico do vírus foi feito por géis de RNA total (além de 
SDS-PAGE) utilizado em seguida para experimentos de clonagem do genoma por 
“escreening” diferencial a partir da construção de cDNA total de plantas infectadas (kit 
Riboclone). O PRSV foi identificado através da amplificação de bandas de 941pb e o teste 
otimizado para a presença de 0,1mg de cDNA. O PMV foi identificado por amplificação de 
um fragmento de 226pb do genoma. O PMeV foi identificado através de SDS-PAGE com 
proteínas específicas variando de 20 a 70 kDa, e por géis de RNA que evidenciam uma banda 
de de 12kb pra tecido virosado. A estratégia de construção de cDNA total para clonagem do 
genoma do PMeV mostrou-se satisfatória sugerindo que as diferentes bandas identificadas nas 
plantas virosadas permitirão a clonagem do genoma. 

Palavras chave: Mamoeiro, Viroses, Diagnóstico Molecular    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Florações de cianobactérias toxigênicas, freqüentes em açudes, reduzem a qualidade da água 
para consumo humano. Para controle dessas florações, tem sido sugerida a biomanipulação 
com peixes filtradores. A tilápia do Nilo, pode potencialmente atuar no controle destas 
florações. A avaliação deste potencial requer a quantificação da resposta funcional (RF) da 
tilápia (relação entre a taxa de filtração e ingestão da tilápia em um gradiente de abundância 
de cianobactérias). Este estudo quantificou a RF da tilápia em um gradiente de densidade de 
uma cepa atóxica da cianobactéria Cylindrospermopsis, cultivada in vitro. Ao atingir uma 
biomassa de ~50 µg/L de clorofila-a, a cultura foi diluída (6 concentrações diferentes; 6 
réplicas cada) e alocada em 36 aquários. Amostras d´água foram retiradas dos aquários para 
análise das concentrações iniciais de clorofila-a. Após a coleta, introduziu-se uma tilápia em 
três réplicas de cada concentração de cianobactéria. Três réplicas foram mantidas sem tilápia 
(controle). Após 10hs (incubação), determinou-se as concentrações finais de clorofila-a. 
Obteve-se as taxas de filtração (TF) pela diferença nas taxas de crescimento das 
cianobactérias na presença e ausência das tilápias. As taxas de ingestão foram calculadas 
multiplicando-se TF e a biomassa de cianobactérias ao longo do experimento. Resultados 
sugerem RF tipo II. Experimentos adicionais deverão quantificar a RF da tilápia ao longo de 
um gradiente maior de biomassa de cianobactérias. 

Palavras chave: cianobactéria, tilápia do Nilo, biomanipulação    
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Em roedores, a ritmicidade circadiana da atividade locomotora de machos é modulada pelo 
ciclo estral das fêmeas. Com o objetivo de verificar a existência de modulação do ciclo 
ovariano das fêmeas sobre o perfil diário da proximidade com a fêmea e da marcação de 
cheiro em machos de sagüis, foram registradas as freqüências horárias destes comportamentos 
em 3 díades heterossexuais adultas com contato físico parcial. Foram obtidos 3 ciclos 
ovarianos, sendo as fases determinadas pela extração e dosagem da progesterona fecal através 
do método ELISA. Dois machos (Xande e José) aumentaram os totais diários da marcação de 
cheiro e da proximidade na fase pré-ovulatória da fêmea (ANOVA, p<0,05). Para a análise 
dos perfis diários, as amplitudes e acrofases, obtidas a partir do Cosinor, foram comparadas, 
entre as fases, através da sobreposição dos intervalos de confiança a 95%. A amplitude da 
marcação teve um aumento apenas no 1º ciclo de Xande e no 2º ciclo de José. Enquanto que, 
para a proximidade o aumento aconteceu nos 2 ciclos iniciais destes machos. As acrofases não 
apresentaram diferenças entre as fases. A partir destes resultados sugere-se que a fase pré-
ovulatória da fêmea pode modular o perfil diário da proximidade entre a díade, entretanto os 
resultados da marcação de cheiro não são suficientes para indicar uma modulação pelo ciclo 
ovariano. 

Palavras chave: sagui, ritmo circadiano, ciclo ovariano     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Tiorredoxinas são oxidoredutases de baixo peso molecular, cerca de 14kDa, presentes em 
todos os organismos. A formação de um ditiol no seu sítio ativo característico, WCGPC, 
torna-as oxidadas quando doam hidrogênio para a ruptura de pontes dissulfeto em outras 
enzimas envolvidas em diferentes processos celulares. Em plantas, as tiorredoxinas são 
codificadas por genes nucleares constituíndo famílias multigênicas. No transcriptoma 
(SUCEST) da cana de açúcar, foram identificadas sete tiorredoxinas do tipo h pela anotação 
automática. Quatro delas apresentam altíssimas homologias de seqüência entre si sugerindo 
tratar-se de um único gene. O objetivo deste trabalho foi de clonar as seqüências dos genes 
correspondentes aos cDNAs identificados para confirmar sua estrutura. Neste sentido, foram 
escolhidos oligonucleotideos posicionados externamente às seqüências codantes dos cDNAs e 
internos para um dos genes, a fim de amplificar por PCR seqüências genômicas. Extrações de 
DNA genômico de folha da cana de açúcar foram feitas e as reações de PCR foram analisadas 
em gel de agarose 1,5%. A utilização de DNA genômico de folha permitiu a amplificação 
específica de bandas de tamanho superior ao tamanho dos cDNAs sugerindo ter-se 
amplificado, além da região codante, seqüências de introns. Os produtos de PCR foram então 
clonados em vetor do tipo “TA cloning” para posterior sequenciamento para analisar a 
estrutura dos genes e compará-la aos cDNAs correspondentes. 

Palavras chave: Tiorredoxina, Cana de Açucar, Clonagem    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O sururu (Mytella falcata) é um molusco bivalve presente em todo litoral nordestino em 
grande quantidade, por encontrar-se em baixa profundidade é de fácil coleta, servindo como 
fonte de alimento e renda para comunidades de pescadores. Entende-se que seu cultivo 
comercial pode vir a ter boa representação na economia potiguar. Este trabalho objetiva 
analisar a composição de proteínas no Mytella falcata, a fim de avaliar seu valor protéico, 
visando contribuir para a construção de uma tabela de composição centesimal de alimentos 
regionais como também avaliar o impacto desse molusco na dieta dos pescadores. As 
amostras do molusco foram coletadas nos estuários do Rio Potengi (Natal) e da Lagoa 
Guaraíras (Arês). O teor protéico foi determinado utilizando o método de Kjeldahl, que 
consiste na digestão da matéria orgânica com H2SO4 utilizando como catalisador Na2SO4 e 
CuSO4 seguida de destilação da amônia e determinação por volumetria de neutralização com 
HCl. Os resultados obtidos permitem concluir que a espécie possui em sua composição 
elevados teores de proteínas. O sururu (Mytella falcata) apresenta um importante valor 
nutricional demonstrando sua relevância para um cultivo comercial e como parte integrante na 
dieta da população do litoral. 

Palavras chave: sururu, proteina, Kjeldahl       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução:A inconsistência dos meios diagnósticos dificulta o tratamento adequado das 
vulvovaginites(VV).A propedêutica, na maioria das vezes se restringe à utilização da 
abordagem sindrômica(anamnese associada ao exame clínico)ou à avaliação da flora vaginal 
através da citologia oncológica(CO).Objetivo:Comparar a eficácia da abordagem 
sindrômica(AS)e da CO com o exame bacterioscópico no diagnóstico causal das 
VV.Metodologia:Foram estudadas 57 pacientes com queixa de corrimento vaginal.Para o 
diagnóstico clínico das VV foi criado um modelo de pontuação considerando as 
manifestações clínicas.Foi preparado esfregaço a fresco e corado por técnica de Gram com o 
conteúdo da parede lateral direita da vagina.As análises estatísticas foram realizadas pelo 
software Graphpad.Resultados:Nas pacientes estudadas, a idade média foi de 28,6 ± 7,5 
anos.A prevalência de vaginose bacteriana(VB)foi de 29,8% e de Candidíase vaginal(CV)foi 
de 24,5%.A AS para a VB mostrou sensibilidade(S)de 58,8%, especificidade(E)de 80,0%, 
valor preditivo positivo(VPP)de 55,5% e valor preditivo negativo(VPN)de 82,0%. Para a CV, 
a S foi de 71,4%, E de 88,3%.O VPP foi de 66,6% e VPN 90,4%. A CO no diagnóstico de 
VB obteve uma S de 35,2%, E de 92,5%, VPP 66,6% e VPN 77,0%. Para a CV apresentou S 
de 50,0%, E de 90,6%, VPP de 63,6% e VPN de 84,7%. Conclusão: A CO foi menos sensível 
e mais específica que a AS no diagnóstico das VV.A AS foi menos sensível e específica que o 
exame bacterioscópico no diagnóstico das VV. 

Palavras chave: Vulvovaginites, Bacterioscopia, Diagnóstico    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução: O câncer de colo uterino continua sendo importante causa de morte entre as 
mulheres brasileiras. Os programas de rastreamento ainda são pouco efetivos, justificando a 
necessidade de se avaliar os métodos diagnósticos para o controle dessa neoplasia. Objetivo: 
Estudar a acuidade da citologia oncológica (CO) e colposcopia (CP) quando comparadas ao 
exame histopatológico. Metodologia: Foram estudadas 97 mulheres atendidas no ambulatório 
de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia da Maternidade Escola Januário Cicco. 
Avaliou-se a sensibilidade e a especificidade da CO e da CP, isoladamente e associadas, 
quando comparadas ao exame histopatológico (padrão-ouro). Criou-se planilha de 
Excel/Office 2003 e o software InStat Graphpad 3.00/97 foi utilizado para análises 
estatísticas. Resultados: A sensibilidade da CO foi de 69,04%, a especificidade de 50%, o 
valor preditivo positivo (VPP) de 96,66% e o valor preditivo negativo (VPN) de 7,14%. A 
sensibilidade da CP foi de 91,30%, a especificidade <1%, o VPP de 95,45% e o VPN <1%. 
Analisando-se a associação entre a CO e a CP, foram encontrados: sensibilidade de 98,9%, 
especificidade <1%, VPP de 95,74% e VPN <1%. Conclusão: A CO foi menos sensível e 
mais específica que a CP no rastreamento das lesões cervicais. A sensibilidade foi superior 
quando os métodos foram associados, demonstrando que ambos são indispensáveis na 
detecção das alterações cervicais. 

Palavras chave: NIC, Citologia oncológica, Colposcopia     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução:A grávida diabética é mais vulnerável às vulvovaginites(VV), podendo causar 
complicações obstétricas.Objetivo:Comparar a prevalência de VV nas grávidas 
diabéticas(DB) e não diabéticas(NDB).Metodologia:Foram estudadas 74 grávidas(52 ñ diab., 
14 com diabetes gestacional, 3 DB tipo 1 e 5 DB tipo 2), atendidas no período de janeiro a 
julho/2005 no ambulatório de pré-natal da Maternidade Escola Januário Cicco apresentando 
corrimento vaginal, com o propósito de detectar agentes patógenos causadores de VV. Foi 
preparado esfregaço a fresco e corado por técnica de Gram com material proveniente da 
parede lateral direita da vagina.As análises estatísticas foram realizada pelo software 
Graphpad.Resultados:A idade média das pacientes foi de 30,2 ± 7,0 anos. Nas DB, a 
prevalência de candidíase vaginal(CV) foi de 29,4%, de vaginose bacteriana(VB) foi de 
23,5%, e a de CV associada a VB foi de 11,7%.Ao comparar a flora vaginal das gestantes DB 
com as NDB, quanto à presença de infecção, verificou-se a existência de uma associação 
significativa entre diabetes e infecção vaginal(p=0,0026). Observou-se também que as 
gestantes DB estavam mais vulneráveis a CV que as NDB(p=0,03).Em contrapartida, não foi 
confirmada uma associação significativa entre as gestantes DB com VB e vaginose 
citolítica(p=0,8032 e p=0,1389).Também não foram verificadas diferenças significativas entre 
as gestantes DB tipo 1 e tipo 2 (p=0,1858).Conclusão:As gestantes DB são mais susceptíveis 
a VV, especialmente a CV 

Palavras chave: Vulvovaginites, Gestantes, Diabetes     
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Resumo:  
 

Objetivo: determinar se gastrectomias parciais 2/3 e 4/5 são tão efetivas quanto gastrectomias 
totais em relação à radicalidade cirúrgica no câncer gástrico avançado, tomando como critério 
ressecções R0 e R1, linfadenectomias, D1 e D2 independentemente. 
Material e Métodos: estudo retrospectivo dos prontuários de 116 pacientes com câncer 
gástrico avançado submetidos a gastrectomias, extensão variada, de setembro de 1998 a junho 
de 2004. Obteve-se: 64% do sexo masculino e 36% do sexo feminino, faixa etária prevalente 
de 41 a 50 anos, 50% com hemorragia em graus variados e 40% dispepsia. Dos tumores, 65% 
eram do terço distal, 30% do terço médio, 3,4% do terço proximal e 2,8% ocupavam todo o 
órgão. Quanto ao estágio, 11% em estágio Ia, 9,4% IIIb, 14,6% IV, 26% IIa, 28,4% II e 69% 
Ib. Margem proximal de segurança acima de 06cm em 85% dos pacientes e, distal acima de 
02cm em 81%. Analise pelo Microsoft Office Excel®. 
Resultados: não ocorreram óbitos. Das 116 gastrectomias, 11 foram paliativos (ressecções 
R1). Das 105 gastrectomias R0, 26,7% foram ressecções parciais a 2/3 do órgão, 57,1% a 4/5 
e 15,2% totais (GT). 94,11% das GT foram R0 e D2, 87,7% 4/5, R0 e 86,2% D2, enquanto 
nas ressecções parciais a 2/3 houve 87,5% R0, e 6,25% D2. 
Conclusões: as gastrectomias a 4/5 foi tão efetivas quanto as GT, no sentido de obterem 
radicalidade cirúrgica com relação ao clareamento das margens de ressecção tumoral. No 
entanto, quanto a extensão da linfadenectomia, a GT foi mais efetiva. 

Palavras chave: Gastrectomia, Câncer Gástrico, Cirurgia Geral    
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SERVIÇO DE MASTOLOGIA DA LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O 
CÂNCER (LNRCC)  
ALUNO: FABIANA MICHELLE DE FREITAS TERTULINO (01082463450)  
ORIENTADOR: MACIEL DE OLIVEIRA MATIAS (05770076453)  
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CO-AUTOR: FRANKLIN DE FREITAS TERTULINO (04595261462)  
CO-AUTOR: CLEYTON AMARAL NOGUEIRA E SILVA (01083753401)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: O câncer de mama é o que mais freqüentemente acomete o sexo feminino na 
maioria das populações, tendo significativa morbi-mortalidade. Milhões são gastos 
mensalmente tanto em programas de prevenção como em tratamento. Objetivos: Caracterizar 
variáveis epidemiológicas de pacientes com o diagnóstico firmado de câncer de mama da 
LNRCC, referência em câncer em todo o estado do Rio Grande do Norte. Metodologia: 
População: 1918 pacientes atendidas na LIGA- LNRCC de 1997 a 2002. As variáveis 
epidemiológicas foram obtidas e analisadas através de estatística descritiva. Resultados: Essa 
neoplasia representou 30% dos cânceres do sexo feminino da LIGA. Destas 4,5%, tinha 
menos de 35 anos, enquanto a maioria (61,8%) tinha 50 ou mais anos. O estudo 
histopatológico mostrou o carcinoma ductal infiltrante como o mais prevalente (83%), 
enquanto o carcinoma ductal in situ com 6%. Em relação ao estadiamento, verificou-se uma 
maior prevalência (46,6%) dos estádios avançados (III e IV) na população abaixo de 35 anos, 
diferentemente do verificado na população acima desta faixa etária: 31,9%. Conclusão: 
Apesar da equivalência histológica entre os grupos, observou-se uma disparidade importante 
quanto ao estadiamento no momento do diagnóstico, sendo importante a prevalência em 
estádios avançados nas pacientes jovens, devendo ser reavaliado e incentivado a detecção e 
tratamento precoce do Câncer de Mama neste grupo de pacientes jovens. 

Palavras chave: Câncer de Mama, Estadiamento, Histopatologia    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0822  
TÍTULO: MORBI-MORTALIDADE DAS GASTRECTOMIAS RADICAIS CURATIVAS 
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ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468)  
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CO-AUTOR: REGINAURO ALVES DA SILVA NUNES (98392310306)  
CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 

 

Resumo:  
 

Objetivo: determinar a morbimortalidade de gastrectomias radicais R0, D2 no tratamento do 
câncer gástrico avançado. Material e Métodos: estudo retrospectivo dos prontuários de 116 
pacientes tratados de câncer gástrico, gastrectomias intencionalmente curativas. Após as 
ressecções, os espécimes cirúrgicos foram analisados por patologistas para classificar as 
cirurgias em R0 (clareamento histológico das margens proximal e distal) e D2 (quando há 
mais de 20 linfonodos dissecados), critérios da UICC. Com base nesses critérios, excluiu-se 
45 pacientes, 11 por terem sido submetidos a gastrectomias R1, paliativas, e outros 34 a 
linfadenectomias a D1. Quanto ao restante de 71 pacientes, analisou-se: a taxa de 
complicações pós-operatórias, perfil clínico, perfil nutricional, tempo operatório e número de 
transfusões sanguíneas. Resultados: 47% apresentaram perda de peso corporal superior a 
10%, as medianas do tempo operatório e da albumina foram, respectivamente, 420 minutos e 
3.3gr/dl. As complicações ocorreram na seguinte ordem: pneumonia com 30%, abscessos com 
4,2%, fístulas 2,8%, e hemorragia acompanhada de peritonite com 1,4%, não houve óbito nos 
primeiros 60 dias de pós-operatório. Análise no Microsoft Office Excel®. Conclusões: apesar 
da alta incidência de pneumonias, não houve casos de insuficiência respiratória grave, não se 
verificando nenhum caso de óbito. As gastrectomias radicais R0, D2 são procedimentos 
factíveis com índices aceitáveis de complicações pós-operatórias. 

Palavras chave: Gastrectomia, Câncer Gástrico, Cirurgia Geral    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CO-AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL JUNIOR (05395230467)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC), uma síndrome hereditária rara de 
causa indeterminada, caracteriza-se por diabetes mellitus tipo II grave e pela ausência quase 
completa de tecido adiposo subcutâneo. A literatura relata poucos casos desde seu primeiro 
relato há um século, com prevalência significativa no Brasil e principalmente no Rio Grande 
do Norte. Objetivos: Avaliar os sintomas, sinais clínicos, alterações eletrocardiográficas e 
radiológicas torácicas nos portadores de LGC. Metodologia: Foram avaliados 6 pacientes 
encaminhados ao ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes no ano 
de 2004. Após uma anamnese e exame físico completo, esses pacientes submeteram-se a 
exames laboratoriais: glicemia de jejum, uréia, creatinina, hemograma, colesterol total e 
frações, triglicerídeos, transaminases hepáticas, eletrocardiograma (ECG) e raio X (RX) de 
tórax em projeções antero-posterior e perfil esquerdo. Resultados: Todos os pacientes eram 
normotensos, apresentavam hepatomegalia e níveis séricos de glicose, colesterol, 
triglicerídeos e transaminases elevados. O ECG e RX eram normais. Conclusão: Na literatura 
mundial, a hipertensão arterial sistêmica e hipertrofia do ventrículo esquerdo são descritos 
como achados freqüentes na LGC, o que diverge dos nossos resultados. Isso demonstra a 
necessidade de maiores estudos sobre essa síndrome, a fim de se conhecer os fatores 
etiopatogênicos envolvidos e sua prevalência no Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Lipodistrofia, Seip-Berardinelli, Congênita    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0827  
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ORIENTADOR: VALERIA CRISTINA RIBEIRO DANTAS (56578598472)  
CO-AUTOR: RALFO CAVALCANTI DE MEDEIROS (49829777472)  
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CO-AUTOR: IRAMI ARAÚJO FILHO (91619300400)  
 

 

Resumo:  
 

O câncer de próstata é a segunda maior causa de óbitos em homens, estima-se a ocorrência de 
32.240 novos casos e 8230 mortes por este câncer em 2003, sendo superado apenas pelo 
câncer de pulmão.O diagnóstico laboratorial é realizado principalmente através da 
quantificação do PSA por sua boa especificidade e sensibilidade quando utilizado em 
associação com outros exames. O objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de PSA em 
indivíduos com diferentes hábitos alimentares e associar estes a incidência de câncer.As 
amostras foram obtidas de 50 homens.Foi observada a média de dos níveis de PSA e notou-se 
um aumento significativo dos níveis de PSA nas faixas compreendidas dos 50 e 69 anos, do 
grupo controle em relação ao grupo de pescadores. 

Palavras chave: Câncer de Próstata, PSA, Hábitos Alimentares    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

O Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório de distribuição cosmopolita. A 
toxoplasmose é denominada como a zoonose dos felídeos. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar uma população de 395 pacientes observando o perfil sorológico frente ao 
toxoplasma gondii. Os testes utilizados para detecção dos anticorpos específicos IgM e IgG 
foram a técnica de imunoenzimática e o imunoensaio enzimático de microparticulas.O 
percentual de pacientes estudados susceptiveis ao toxoplasma gondii foi 59,7%, enquanto 
39,5% apresentaram-se imunes e 0,8% com possivel toxoplasmose aguda. 

Palavras chave: Toxoplasma gondii, Toxoplasmose, Anticorpos específicos  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0831  
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Resumo:  
 

O Diabetes Mellitus (DM)é um importante problema de saúde pública uma vez que é 
freqüente e esta associado a complicações que comprometem a produtividade, qualidade de 
vida e sobrevida dos indivíduos, além de envolver altos custos no seu tratamento.O presente 
estudo teve como objetivo quantificar a concentração de Hb A1c e HF na população estudada 
e comparar os níveis de hemoglobina fetal com o grau de controle glicêmico, mediante os 
métodos utilizados para o monitoramento do paciente diabético.Foram utilizados um grupo de 
42 pacientes (24 do sexo feminino, 08 do sexo masculino e 10 crianças) que foram 
encaminhados ao Laboratório Integrado de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LIAC/UFRN).Os 42 pacientes estudados 
apresentaram valores normais no eritrograma; 39 apresentaram eletroforese para quantificação 
da hemoglobina A2 normal com apenas 01 paciente apresentando resultado com traço de Hb 
S (AS) e 39 pacientes apresentaram HF com valores dentro dos padrões da normalidade. 

 

Palavras chave: Diabetes Mellitus, Hemoglobina Fetal, Hemoglobina Glicada  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Análise de MDA plasmático em pacientes com aterosclerose.  
MARINHO,D.S.; PEDROSA,L.F.C.; LIRA,N.R.D.; MACEDO,U.B.O.; PEREIRA,G.T.C. 
Mundialmente a aterosclerose é a principal causa de mortalidade; várias linhas de evidências 
indicam que ela está relacionada com a geração de espécies reativas de oxigênio, peroxidação 
lipídica e conseqüente modificação oxidativa de LDL-colesterol. O malonildialdeído(MDA) é 
um dos produtos tóxicos originados da peroxidação lipídica, detectado no plasma sangüíneo e 
utilizado como medida do estresse oxidativo. O objetivo deste estudo foi comparar a 
peroxidação lipídica em pacientes com aterosclerose coronariana e controles saudáveis. O 
projeto foi, previamente, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN. O grupo 
doente foi constituído por 27 pacientes, portadores de aterosclerose submetidos à 
revascularização; o grupo controle foi constituído por 17 adultos saudáveis, doadores de 
sangue; todos do sexo masculino. A avaliação da peroxidação lipídica foi realizada em 
amostras de sangue coletadas após jejum de 12 horas, a partir da concentração plasmática de 
MDA, de acordo com método descrito por Yagi, (1984). Como resultados, a média e o desvio 
padrão obtidos do MDA plasmático dos pacientes (n=27) foi de 2,09 ± 0,66nmol/mL e dos 
controles (n=17) de 1,35 ± 0,84nmol/mL. Com base nos dados, pode-se observar que há um 
comportamento de valores finais elevados no grupo de pacientes, podendo sugerir um elevado 
estado de estresse oxidativo. 

Palavras chave: Estresse oxidativo, Peroxidação lipídica, Aterosclerose   
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença auto-imune inflamatória crônica 
caracterizada pela ação direta de autoanticorpos e pela deposição de imunocomplexos nos 
tecidos. Anticorpos Anti-DNA nativo ocorrem quase que exclusivamente no LES, uma vez 
que são patogenético na lesão tecidual, sendo estabelecidos como marcadores de doença e 
atividade, especialmente na doença renal ativa, devido à capacidade de complexarem-se com 
antígenos adicionais da membrana basal glomerular, componentes do glomérulo ou da parede 
dos vasos. Este trabalho teve por objetivo correlacionar à presença de anticorpos Anti-DNA 
nativo, achados no sumário de urina de 13 pacientes com LES, dentre os quais sete já 
apresentavam nefrite. A detecção destes anticorpos no soro dos pacientes foi realizada pela 
técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI) empregando-se como substrato o hemiflagelado 
Crithidia luciliae. As amostras de urina foram avaliadas quanto aos caracteres físicos, 
químicos e sedimentos. Das 13 amostras sorológicas analisadas, observou-se positividade 
para o Anti-DNA nativo em 10 (77%), enquanto todos os sumários de urina apresentaram 
algum tipo de alteração em relação às proteínas, hemácias e cilindros. Destes, 4 (40%) 
apresentaram os três tipos de alterações, 4 (40%) apresentaram dois tipos e 2 (20%) apenas 
um tipo de alteração. Pelo exposto, pode-se concluir que há correlação entre a presença do 
anticorpo Anti DNAnativo e a injúria renal em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

Palavras chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Anticorpos Anti-DNA nativo, Sumário de 
Urina            
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Na carcinicultura a oferta de alimento representa cerca de 60% do custo de produção. O 
apetite dos camarões é influenciado por vários fatores, entre eles a muda. Foi nosso objetivo 
avaliar o comportamento alimentar do camarão, frente à ração peletizada ofertada em 
comedouros, relacionando diferentes freqüências de oferta de alimento às mudas sofridas 
pelos animais. Utilizamos 4 aquários com aeração, filtração contínua, sob fotoperíodo 
artificial claro/escuro de 12/12h, contendo 5 indivíduos, marcados individualmente. Os 
camarões, alimentados 3, 4 ou 7 vezes ao dia, eram observados 7 vezes independente da 
freqüência de oferta, a partir das 06:00 horas da manhã em janelas de 15 minutos, a cada 2 
horas. Registrou-se comportamentos de ingestão do alimento artificial, ingestão de exúvia, 
natação, rastejamento, parado e exploração. O índice de enchimento do trato digestivo foi 
obtido a partir da diferença entre a situação no início e no final das observações. Verificamos 
que a freqüência de oferta 3 vezes ao dia favorece a busca pelo alimento, proporcionando 
maior ganho de peso. Além disso, o consumo reduzido ou inexistente do alimento, detectado 
no dia da ecdise sugere a diminuição na oferta do alimento nesse dia, de modo a reduzir a 
mão-de-obra e o acúmulo de resíduos no fundo dos viveiros. 

Palavras chave: Litopenaeus vannamei, Comportamento Alimentar, ecdise  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

As plantas do gênero Bauhinia, conhecidas por “pata de vaca”, são utilizadas popularmente 
para o tratamento de infecções e diabetes. Este trabalho objetiva avaliar o efeito 
hipoglicemiante da solução aquosa de Bauhinia monandra em ratos Wistar com diabetes 
mellitus do tipo 1 induzido por aloxana num período de 30 dias. Realizou-se a caracterização 
do material vegetal (identificação de alcalóides, taninos e flavonóides; determinação da perda 
por dessecação e do teor de extrativos), a otimização da solução extrativa e caracterização da 
solução extrativa otimizada (resíduo seco e pH). Determinou-se a atividade hipoglicemiante 
da solução em ratos Wistar machos (n=6) pesando 240-340g induzidos por aloxana (i.p., 
120mg/Kg). Considerou-se diabéticos os que apresentaram glicemia ≥ 250mg/dL. Foi 
administrada diariamente por via oral uma solução aquosa de B. monandra a 15%. A glicemia 
e o peso corporal foram verificados a cada 7 dias ao longo do estudo. Os constituintes 
identificados foram alcalóides, taninos e flavonóides. A solução extrativa otimizada foi o 
decocto a 15%, tendo pH=5,7 e resíduo seco=0,687g. Foi observada uma redução da glicemia, 
que no início era em média 380mg/dL, e apresentou-se em torno de 140mg/dL ao término do 
estudo; e uma manutenção do peso corporal (em média 185g) ao longo dos 30 dias. Os 
resultados obtidos sugerem que o tratamento com solução de B. monandra num período 
prolongado leva a um controle glicêmico. APOIO FINANCEIRO: CNPq/UFRN, PIBIC. 

Palavras chave: diabetes, bauhinia, fitoterapicos      
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

Introdução: o rastreamento de diabéticas no pré-natal é importante a fim de reduzir as 
complicações materno-fetais, devendo ser realizado para identificar a maioria das pacientes 
com diabetes mellitus pré-gestacional ou com diabetes diagnosticado na gravidez (diabetes 
mellitus gestacional). Comumente, recém-nascidos (RN) de mães diabéticas são considerados 
GIG. Portanto, essa associação deve ser melhor estudada para prevenir o aparecimento ou 
possíveis complicações. Objetivos: estudar o perfil epidemiológico das mães de RN GIG, com 
ou sem o diagnóstico de diabetes, e a sua influência como determinante de complicação 
neonatal. Metodologia: analisou-se 472 prontuários de RN GIG de mulheres que pariram na 
MEJC em 2004, divididos em dois grupos, um cujas mães tiveram diagnóstico de diabetes 
(n=52) e outro sem esse diagnóstico (n=420). Utilizou-se o Excel 2003 para análise estatística 
no software Statistica 5.4 através do teste qui-quadrado. Resultados: correlacionou-se 
positivamente com o diabetes mellitus: antecedente familiar materno de diabetes mellitus 
(p=0,000), multiparidade (p=0,0007) e idade materna > 25 (p=0,000) e a entrada do RN na 
UTI (p=0,0000). Não houve diferença entre os dois grupos tanto no Apgar no 1º e 5º minuto 
(p=0,9291) quanto ao tipo de parto (p=0,5106). Conclusões: diante de mães com idade > 25 
anos, história de multiparidade e antecedente familiar materno de diabetes, deve ser 
incentivado rastreamento para diagnóstico de diabetes. 

Palavras chave: Aline M.C. Gurgel, Ana S.C. Silva, Aleide T. Silva   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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 Resumo:  
 

Análises de seqüência comportamental descrevem de forma detalhada os padrões das ações 
básicas dos comportamentos, no intuito de fundamentar quantitativamente a categorização dos 
mesmos. Nesta pesquisa busca-se quantificar o nível de associação de diversos estados 
comportamentais apresentados por grupos de botos-cinza (Sotalia fluviatilis), que freqüentam 
a praia de Tabatinga - RN. Análises preliminares (baseados em 102h de coleta de dados 
utilizando o programa Ethoseq) indicam que três comportamentos foram bastante específicos: 
ao Deslocamento Rápido segue-se apenas Forrageio; ao Comportamento Sexual segue-se 
apenas Forrageio, e à Agressão segue-se apenas Atividade Aérea. Já o Deslocamento Lento 
foi o comportamento menos específico, podendo ser seguido por Deslocamento Rápido, 
Comportamento Sexual, Brincadeira ou Atividade Aérea. A seqüência das associações mais 
fortes envolveu parcialidades e circularidades, e pode ser assim resumida: Brincadeira → 
Deslocamento Rápido → Forrageio → {(Milling → Velocidade), (Deslocamento lento → 
Deslocamento Rápido), (Atividade Aérea → Agressão) e (Comportamento Sexual → 
Forrageio)}. Este trabalho prevê ainda a continuidade da coleta de dados, utilizando 
categorias ainda mais detalhadas para refinar a descrição de cada um dos diversos estados 
comportamentais já observados. 

Palavras chave: seqüência de análise, comportamento, Sotalia fluviatilis   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é um 
instrumento criado pela Organização Mundial de Saúde com objetivo de universalizar a 
linguagem para descrever a saúde e seus estados relacionados.O Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) é uma doença bastante debilitante por atingir diversos sistemas corporais, e uma das 
maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo.Observando o grande número de 
acometimentos e de seqüelas deixadas por essa patologia, surgiu a necessidade de otimizar o 
uso da CIF na avaliação fisioterapêutica selecionando categorias do componente Funções do 
Corpo mais indicadas para avaliação do paciente com AVC.A seleção foi realizada por um 
consenso de fisioterapeutas professores de disciplinas na área de neurologia das 
Universidades de Natal-RN, aplicando a técnica Delphi.A análise da seleção foi feita pelos 
pesquisadores considerando a freqüência mínima de 70% de aceitação, baseada na Escala de 
Likert.Verificou-se a seleção de 27 categorias do componente Funções do Corpo, das quais 8 
foram relativas ao capítulo 1 (Funções Mentais), 7 categorias ao capítulo 2 (Funções 
Sensoriais e Dor) e 12 categorias ao capítulo 7 (Funções Neuromusculoesqueléticas e 
Relacionadas ao Movimento).Esta pesquisa aponta para otimização da utilização da CIF na 
prática de avaliação fisioterapêutica para o paciente com AVC,objetivando-se tentar adequar a 
conduta enfatizando as potencialidades e superando os comprometimentos desses pacientes. 

Palavras chave: cif, avc, funções do corpo       
Modalidade da bolsa: anp  
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Resumo:  
 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é um 
instrumento criado pela Organização Mundial de Saúde com objetivo de universalizar a 
linguagem para descrever a saúde e seus estados relacionados.O Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) é uma doença bastante debilitante por atingir diversos sistemas corporais, e uma das 
maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo.Observando o grande número de 
acometimentos e de seqüelas deixadas por essa patologia, surgiu a necessidade de otimizar o 
uso da CIF na avaliação fisioterapêutica selecionando categorias do componente Funções do 
Corpo mais indicadas para avaliação do paciente com AVC.A seleção foi realizada por um 
consenso de fisioterapeutas professores de disciplinas na área de neurologia das 
Universidades de Natal-RN, aplicando a técnica Delphi.A análise da seleção foi feita pelos 
pesquisadores considerando a freqüência mínima de 70% de aceitação, baseada na Escala de 
Likert.Verificou-se a seleção de 27 categorias do componente Funções do Corpo, das quais 8 
foram relativas ao capítulo 1 (Funções Mentais), 7 categorias ao capítulo 2 (Funções 
Sensoriais e Dor) e 12 categorias ao capítulo 7 (Funções Neuromusculoesqueléticas e 
Relacionadas ao Movimento).Esta pesquisa aponta para otimização da utilização da CIF na 
prática de avaliação fisioterapêutica para o paciente com AVC,objetivando-se tentar adequar a 
conduta enfatizando as potencialidades e superando os comprometimentos desses pacientes. 

Palavras chave: CIF, AVC, Funções do Corpo      
Modalidade da bolsa: ANP  
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Resumo:  
 

OBJETIVO: avaliar incidência e forma clínica mais freqüente da Doença Trofoblástica 
Gestacional (DTG) e sua evolução. METODOLOGIA: realizado estudo retrospecto em 100 
prontuários de pacientes acompanhadas no Ambulatório, sendo que 42 iniciaram o 
seguimento em 2003 e 58 em 2004. Avaliou-se idade, número de gestações, diagnóstico 
histológico, antecedentes de DTG, tempo de regressão do b-HCG e realização de 
quimioterapia ou histerectomia. RESULTADOS: Verificaram-se os seguintes diagnósticos 
histopatológicos: mola hidatiforme incompleta (41%), mola hidatiforme (11%), mola 
hidatiforme completa (3%), mola invasiva (3%) e coriocarcinoma (2%), vesículas 
peroliformes (1%), vesiculas molares (1%); e 38% -HCG. Sendo que 3% apresentou 
molaβteve diagnóstico ecográfico confirmado pelo  recidivante. A idade média das pacientes 
acompanhadas foi de 26,052 anos, 30% eram primigestas e 37% nulíparas. O -HCG 
atéβtempo médio de regressão do  atingir valores negativos foi de 10,02 semanas, mas 15% 
não regrediu sem quimioterapia, 2% sem histerectomia e 2% sem ambas. CONCLUSÕES: 
Observou-se a necessidade de um melhor acompanhamento das pacientes com NTG, devido à 
alta incidência encontrada e pelo risco de malignização da patologia. Ressalta-se ainda que a 
NTG é um importante fator determinante de morbimortalidade materna uma vez que a faixa 
de 20 a 29 anos de idade comporta a maior incidência da neoplasia e que o não seguimento 
adequado implica numa chance de 20% de malignizar-se. 

Palavras chave: Neoplasia Trofoblástica Gestacional, MEJC, Obstetrícia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este estudo se desenvolve no contexto da Escola de Música da UFRN e tem como objetivo 
desvelar as contribuições que o envolvimento com a música e o canto traz à natureza sensível 
dos investigados em relação à ludicidade e à corporeidade. O grupo investigado é constituído 
de três professores, pertencentes à Escola de Música da UFRN, que foram escolhidos de 
forma intencional por serem professores de música e de canto respectivamente. A 
metodologia utilizada caracteriza-se como uma abordagem histórica, focalizando Histórias de 
Vida, pelo emprego de entrevista semi-estruturada. Buscam-se elementos e referências de 
natureza sensível das experiências com a música e o canto que melhor expressem as 
oportunidades, os sentimentos e as emoções relatadas pelos investigados, que se evidenciem 
como experiências de fluxo e de plenitude humana. A partir das entrevistas realizadas, as 
conclusões parciais evidenciam que as histórias de vida dos investigados se revelam das 
relações sensíveis que se manifestam do envolvimento com a música e o canto, sendo a vida 
projetada e vivenciada de forma equilibrada, sob os sonhos, as emoções, os sentimentos e a 
razão, vivida com ludicidade, alegria e prazer. A corporeidade dos investigados evidencia-se 
pela sua natureza plena, diante das relações que estes estabelecem consigo mesmo, com os 
outros e com o mundo, enquanto projeto de vida, observando-se que o envolvimento com a 
música e o canto proporciona experiências culminantes ou de fluxo. 

Palavras chave: Poética, Ludicidade, Corporeidade     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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ALUNO: BIANCA CAROLINE DA CUNHA GERMANO (01176562401)  
ORIENTADOR: IVANILDO CORTEZ DE SOUSA (10603034420)  
 

 

Resumo:  
 

O curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) irá completar 
cinqüenta anos neste ano de 2005. Foi diante deste motivo que o presente trabalho tem se 
desenvolvido, com o pensamento na publicação de uma coletânea sobre o resgate da história 
da faculdade de medicina, bem como a atualidade do curso médico, observando a 
contribuição do curso de medicina para a sociedade norte-riograndense. Para este trabalho, foi 
realizada pesquisa com entrevistas aos secretários responsáveis por cada departamento, onde 
foram coletados dados para a estruturação do presente estudo. Em acordo com os dados 
analisados observou-se a seguinte distribuição de professores pelos departamentos: Cirurgia 
(21); Saúde Coletiva (14); Medicina Integrada (39); Medicina Clínica (30) e Patologia (09). 
Pode-se observar que em todos os departamentos a maioria dos docentes ainda não 
apresentam titulação de doutor, sendo em alguns casos o número de mestres equivalentes aos 
especialistas ou um pouco maior em número. Resgatando a história e documentando a 
atualidade, a elaboração de um trabalho com ênfase nestes tópicos torna-se importante, uma 
vez que será possível obter um documento que dê a importância merecida ao curso de 
medicina da UFRN no estado do Rio Grande do Norte, possibilitando um meio para pesquisa 
sobre a faculdade de medicina no estado, valorizando seus dados históricos, seu legado para a 
população norte-riograndense, além da sua importância para a formação dos médicos. 

Palavras chave: Organização curricular, Curso de Medicina, Corpo docente  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

As Distrofias Musculares são distúrbios hereditários ou adquiridos, que levam a incapacidade 
física significante. Estudamos os resultados da avaliação nutricional e funcional de pacientes 
assistidos no Ambulatório de doenças Neuromusculares do Hosped/UFRN, no ano de 2004. 
Segundo dados do IMC-Índice de Massa Corporal em 22 sujeitos estudados, 45% foram 
classificados como eutróficos, 32% estavam abaixo do peso e 23% na faixa de sobre 
peso/obesidade. O percentual de gordura corporal foi avaliado em 21 sujeitos, pela 
dificuldade na aferição de um paciente em cadeira de rodas, mostrando que 52% tinham 
percentual de gordura na faixa ótima, enquanto 38% estavam abaixo dos níveis aceitáveis e 
10% muito abaixo. Nos 28 sujeitos que avaliamos a postura e a marcha, 69% apresentavam 
hiperlordose lombar, 12% não puderam ser avaliados devido à permanência na cadeira de 
rodas (n=04) e a maioria (n=24) apresentava capacidade de marcha. Podemos concluir que os 
sujeitos estudados apresentam algum grau de desnutrição, necessitando de orientação 
nutricional para adquirir uma dieta balanceada que não comprometa o seu desenvolvimento 
nem potencialize os déficits motores. Como a maioria dos sujeitos encontra-se numa fase 
inicial da doença, necessitam orientações fisioterápicas para evitar a progressão das 
contraturas musculares e manter algum grau de funcionalidade. 

Palavras chave: Nutrição, Fisioterapia, Doença neuromuscular    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

METODOLOGIA:Este estudo descritivo e retrospectivo, aprovado pelo CEPRN 089/02, 
analisando 33 casos de eclâmpsia, na MEJC–UFRN em 2000, 03 casos associados à Síndrome 
HELLP. RESULTADOS: A média de idade materna foi 20,8±5,8 anos e idade gestacional foi 
de 36,2±4,6 semanas. Pré-natal foi realizado em 57,5%(19/33). Antecedente familiar materno 
de hipertensão arterial(HA)crônica foi visto em 30,3%(10/33). Em 87,8% dos casos a PAD 
>110mmHg. A cefaléia foi mais comum (39,3%), dor epigástrica em 
18,1%,náuseas/vômitos(18,1%), obnubilação(12,1%),hematúria (9,0%)e escotomas(6,0%).O 
descolamento prematuro de placenta ocorreu em 4,5%.A mediana dos valores mais alterados 
foi a seguinte: TGO 39U/L, TGP 24,5U/L, bilirrubina total 0,7mg/dL, bilirrubina direta 
0,2mg/dL, bilirrubina indireta 0,4mg/dL, LDH 382U/L, Ac.úrico 7,4mg/dL, plaquetas 
150.000/mm³, uréia 21mg/dL e creatinina 0,8mg/dL.Houve uma morte perinatal e o índice de 
APGAR 1º minuto de 6,66±2,74, e no 5º minuto de 8,14±1,56 em média. Capurro de 37,6±2,8 
semanas e o peso médio dos RN foi 2520,27±877,14g. Havia 25,93% de pequenos para a 
idade gestacional(PIG). CONCLUSÕES:Observa-se que esta complicação tardia e grave 
ocorre, porém com resultados perinatais bons, mostrando adequado acompanhamento destas 
pacientes com pré-eclâmpsia em serviço de referência. 

Palavras chave: eclampsia, morbimortalidade, perinatal     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução:Tratamento clássico do tumor de reto inicia na cirurgia e posterior radioterapia e 
quimioterapia caso necessário. Para diminuir esse tumor de reto antes da cirurgia,estudos 
propuseram a radioterapia e quimioterapia neoadjuvantes. Os resultados são 
estimulantes,apesar de iniciais.Objetivos: analisar nossos resultados, compará-los com a 
literatura e a partir destes desenhar um estudo prospectivo colocando a adjuvância vs 
neoadjuvância na terapia dos tumores de reto.Metodologia:Estudo retrospectivo onde foram 
analisados 67 prontuários de 1999 a 2002 de pacientes da LNRCC com adenocarcinoma de 
reto sem evidência de metástases na admissão baseado em um protocolo de 
preenchimento.Resultados: Destes, 58 (86,5%) realizaram radioquimioterapia adjuvantes e 
apenas 9 (13,4%) pacientes,terapias neoadjuvantes. Neste último, verificou-se que 7 (77,8%) 
eram pacientes bem comprometidos já com estadio T4,o que refletiu no baixo período de 
seguimento mediano ( 2,5 meses ). Conclusões:Os pacientes encaminhados à terapia 
neoadjuvante até o ano de 2002 eram, em sua maioria,portadores de tumores avançados 
irressecáveis em que a radioquimioterapia seria a última alternativa como tratamento, o que 
não está de acordo com o que se preconiza nos grandes estudos prospectivos randomizados 
para o tratamento do câncer retal. Porém,recentemente a LNRCC vem empregando o novo 
protocolo,viabilizando a execução de um estudo prospectivo a fim de obtermos informações 
que possam somar a literatura atual. 

Palavras chave: radioterapia, tumor de reto, terapia neoadjuvante    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A hipertensão arterial(HA)aumenta sobremaneira a morbimortalidade 
perinatal.METODOLOGIA:Estudo descritivo e retrospectivo,aprovado pelo CEPRN-
89/02/CONEP5060,com 694 gestantes e 700 conceptos, com HA crônica(HAC),pré-
eclâmpsia(PE)leve e grave, eclâmpsia(ECL), HA+PE hipertensão arterial sobreposta e 
HELLP.A análise estatística usou-se o teste de Ducan, qui-quadrado, com p<00,5. 
RESULTADOS:O Teste Duncan(p<0,05), comparando os APGAR médio de 1º min dos RN 
vivos entre as doenças, mostrou que há diferença significativa (p=0,047) entre HELLP(6,28) e 
HAC(7,83).Também no APGAR médio de 5º min entre HELLP (7,64) e os seguintes 
grupos:PE leve(8,70), PE+HAC (8,79) e HAC (9,00).Não houve diferança entre HAC e 
PE+HAC. Com o teste de comparação múltipla de Duncan observou-se que o peso dos RN 
com HELLP é o menor e é significativamente diferente dos demais grupos com exceção de 
ECL e PE+HAC.O Capurro, não foi diferente entre os vários grupos(p=0.1629).O teste ML-
Qui-quadrado mostrou que não existe associação entre tamanho dos RN e diagnóstico 
materno, porém a freqüência de PIG é maior em HELLP(38,46%)e ECL(25,93%), enquanto é 
muito baixa em PE leve(7,10%) p=0,0017. A freqüência de óbitos entre as doenças foi 
diferente: HELLP(6,7%)> HAC+PE(6,25%)> PE grave(4,1%)>EC(3,22%)> PE leve(1,5 
%).CONCLUSÃO:A avaliação dos resultados perinatais de acordo com as enfermidades 
maternas avaliadas, demonstrou que a síndrome HELLP incorre em uma maior morbi-
mortalidade perinatal 

Palavras chave: hipertensão arterial, perinatal, gravidez     
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0899  
TÍTULO: ESTUDO DO PERFIL LIPÍDICO EM UM GRUPO DE OBESOS  
ALUNO: JOSÉ DE SANTANA NETO (04988512495)  
ORIENTADOR: MARIA DE FÁTIMA PAIVA BARACHO (04815718415)  
CO-AUTOR: MARCEL ÁLVARES GUEDES DO RÊGO (01025462408)  
CO-AUTOR: JOSÉ INÁCIO PEREIRA MARIZ MAIA (05098754402)  
CO-AUTOR: ANE CAROLINE THÉ BONIFÁCIO FREIRE (04536110445)  
 

 

Resumo:  
 

Introdução: O conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na obesidade e a 
determinação do perfil lipídico de indivíduos obesos constituem instrumentos de grande 
importância na prevenção de doenças arteroscleróticas e coronarianas, bem como na escolha 
de estratégias terapêuticas adequadas, a fim de se reduzir a incidência de morbimortalidade 
nessa população. Objetivo: Correlacionar alterações lipídicas com o tipo e grau de 
obesidade.Metodolgia: Foram estudados 47 pacientes do sexo feminino e 15 do sexo 
masculino, com média de 34 anos, oriundos do ambulatório de endocrinologia do Hospital 
Universitário Onofre Lopes. As dosagens séricas dos colesteróis e triglicérides foram 
realizadas por metodologia colorimétrica. O grau e o tipo de obesidade foram determinados, 
respectivamente, pelo IMC e pela Relação Cintura-Quadril. Resultados: Observou-se, nos 
pacientes com obesidade tipo andróide, alterações em todas as variáveis estudadas, 
destacando-se os níveis de colesterol total (68,1%) e LDL-colesterol (75,0%). Nos pacientes 
com obesidade tipo ginecóide, as maiores alterações detectadas foram nos níveis de colesterol 
total (31,4%) e triglicérides (38,5%).Conclusão: Relacionando alterações lipídicas com o grau 
de obesidade, verificou-se maior prevalência de hipertrigliceridemia em indivíduos com 
sobrepeso, seguida pelos pacientes obesos e pelos obesos graves, como também maior 
incidência das alterações lipídicas nos pacientes portadores de obesidade tipo andróide. 

Palavras chave: OBESIDADE, DISLIPIDEMIA, ARTEROSCLERÓTICAS  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução: a Síndrome dos Ovários Policísticos(SOP) é a endocrinopatia mais comum em 
mulheres em idade fértil, estando associada com maior prevalência de fatores de risco 
cardiovascular. Objetivos:avaliar a prevalência de alterações de peso e distribuição da gordura 
corporal em uma amostra selecionada de pacientes com SOP e resistência insulínica 
associada. Metodologia: foram estudadas 40 pacientes (média de idade 27 ± 5,0 anos) 
atendidas no Ambulatório de Ginecologia Endócrina da MEJC-UFRN. Critérios de 
inclusão:pacientes maiores de 18 anos com diagnóstico de SOP de acordo com critérios do 
Consenso de Rotterdam 2004. Variáveis consideradas: relação cintura/quadril (RCQ), índice 
de massa corporal (IMC). Resultados: as freqüências de sobrepeso (IMC entre 25 e 29 kg/m2) 
e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) foram 22,5% e 58,3%, respectivamente. Quanto à RCQ, foi 
evidenciada a seguinte distribuição:RCQ ≥ 0,89 (21,05%), RCQ ≥ 0,93 (23,7%). Comparando 
os riscos de doença cardiovascular, viu-se que a grande maioria teve risco “alto” ou “muito 
alto”, tanto pela medida do IMC (9,1 e 63,6%, respectivamente) quanto pela medida da RCQ 
(21,2 e 18,2%), havendo associação significativa entre esses perfis de risco (p>0,05; teste qui-
quadrado). Conclusão: no grupo estudado, observamos elevadas taxas de alterações do IMC e 
distribuição gordurosa tipo andróide, com repercussões sobre o perfil de risco cardiovascular, 
demonstrando-se a necessidade da intervenção terapêutica adequada. 

Palavras chave: SOP, risco cardiovascular, IMC      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Estudo qualitativo com mulheres portadoras de síndrome hipertensiva da gestação, que 
tiveram recém-nascidos prematuros acompanhados em unidade de terapia intensiva neonatal. 
O propósito deste estudo foi desenvolver algumas das potencialidades do grupo focal (focus 
group discussion), com o objetivo de conhecer as experiências maternas diante de um 
nascimento prematuro, advindo de uma gravidez de risco. Segundo a técnica proposta pelo 
grupo focal, foram selecionadas 28 participantes distribuídas em três grupos totalizando três 
reuniões. Cada grupo selecionado foi composto de 08 a 10 mães que participaram das 
reuniões em período correspondente ao internamento do recém-nascido abordando-se sobre o 
conhecimento da mulher em relação à gravidez de risco e sua correlação com a 
prematuridade, as experiências vivenciadas durante a internação do RN prematuro, e a 
comunicação entre equipe de saúde e pacientes. Os conteúdos foram obtidos através dos 
relatos maternos e os resultados obtidos foram codificados em três categorias: 
desconhecimento da correlação existente entre a gravidez de risco e a prematuridade; 
sentimentos de insegurança, inquietação ansiedade e medo diante do nascimento prematuro; e 
distorções na comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. Essas situações 
evidenciam necessidade de melhoria na comunicação entre profissionais de saúde e o grupo 
estudado aprimorando o atendimento às mulheres com gravidez de risco cujo parto ocorreu de 
forma prematura. 

Palavras chave: prematuro, aspectos emocionais, maternofetal    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Em uma indústria farmacêutica é de grande importância que seja realizado o controle de 
qualidade da matéria prima a ser utilizada a fim de garantir a qualidade do produto final. 
Devido à vasta quantidade de fabricantes e fornecedores, torna-se cada vez mais difícil a 
garantia da homogeneidade de excipientes e princípios ativos. Deste modo, faz-se necessária a 
realização de especificações técnicas e estabelecimento de parâmetros que sejam úteis na 
escolha dos lotes a serem utilizados. Este trabalho teve por objetivo analisar a reologia e a 
granulometria de dois deslizantes, Talco e Estearato de Magnésio, e um lubrificante, Dióxido 
de Silício Coloidal (Aerosil®). Para isso, foram analisados parâmetros como ângulo de 
repouso, densidade aparente e de compactação e, granulometria. As propriedades tecnológicas 
de três lotes de cada matéria prima foram avaliadas de acordo com a metodologia descrita na 
quarta edição da Farmacopéia Européia ao passo que a granulometria foi determinada através 
de microscopia óptica baseada na técnica do diâmetro de Ferret. Os dados obtidos 
demonstraram a homogeneidade quanto ao ângulo de repouso dos excipientes analisados, mas 
diferença significativa quanto à densidade aparente dos mesmos. A diferença quanto à 
densidade de compactação foi observada apenas para talco e Aerosil®. Através desse estudo, 
portanto, mostrou-se a importância da realização de especificação técnica como ferramenta de 
escolha dos insumos farmacêuticos. 

Palavras chave: deslizante, lubrificante, reologia      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A estação de pesquisa Rommel Mesquita de Faria pertencente à Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) está localizada no município de 
Parnamirim (RN) ocupando área de 351 ha, dos quais 150 ha correspondem ao domínio da 
Mata Atlântica, sendo esta a área utilizada para o levantamento dos macroinvertebrados. O 
presente trabalho possui o objetivo de conhecer a riqueza e a diversidade da macrofauna do 
folhiço dessa estação. As coletas foram realizadas durante o período diurno, resultando em 
seis amostras do folhiço obtido ao longo do trajeto da trilha principal. Cada amostra coletada 
possuía cerca de 625 cm2 de área de folhiço. Foram encontrados 14 táxons, sendo eles: 
Isopoda Oniscoidea (46,1%), Aranae (12,5%), Insecta Formicidae (10,15%), Insecta Gryllidae 
(7,03%), Mollusca Streptaxidae (4,68%), Chilopoda (4,68%), Diplopoda Spirostreptida 
(3,9%), Insecta Coleoptera (larva) (3,12%), Opiliones (1,56%); Insecta Blattariae (1,56%), 
Diplopoda Polydesmida (1,56%), Insecta Coleoptera Carabidae (0,78%), Scorpiones (0,78%), 
e Oligochaeta (0,78%). Dentre os grupos estudados o número de táxons predadores e 
decompositores foi de 6 e 8 respectivamente, sendo dois táxons não identificados. Por outo 
lado a abundância relativa mostra uma superioridade numérica dos tãxons mantendo esta 
relação em equilibrio. A comunidade inventariada apresentou índice de Shannon equivalente 
a 1,94; demonstrando, assim, uma alta diversidade neste ambiente. 

Palavras chave: Macroinvertebrados, Mata atântica, folhiço    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução: As infecções causadas por Staphylococcus aureus, tanto hospitalares quanto 
comunitárias, apresentam morbidade e mortalidade elevadas. A vancomicina é o 
antimicrobiano de escolha para o tratamento de infecções causadas por S. aureus resistentes a 
oxacilina. Isso aumenta a possibilidade do aparecimento de amostras resistentes a 
vancomicina, além do fato que há evidências de resistência aos glicopeptídeos mediada por 
plasmídeo em enterococos levando a um risco potencial de disseminação dessa resistência, 
principalmente, para S. aureus. O Laboratório de Bacteriologia do DMP/ CB vem 
desenvolvendo um trabalho que tem por objetivo fazer uma triagem das cepas de S. aureus 
com sensibilidade reduzida à vancomicina. Materiais e métodos: A triagem é feita da seguinte 
forma: a cultura “overnight” da cepa a ser testada é L daµajustada a escala 0,5 de Mac Farland 
em solução salina. Em seguida, 100  g/mL deµsuspensão é inoculada em placas de agar BHI 
com concentrações de 4 e 6  vancomicina, incubadas a 37°C com observação do crescimento 
em até 48h. Resultados: Das cerca de 200 cepas estocadas no banco crioscópico do 
laboratório, 80 foram testadas e não apresentaram crescimento bacteriano, sendo consideradas 
sensíveis à vancomicina. Conclusão: Trabalhos como esse devem ser mantidos como um  

 

amplo programa de vigilância com a finalidade de prevenir a possibilidade de disseminação 
de cepas Staphylococcus aureus com Sensibilidade Intermediária a Vancomicina (VISA). 

Palavras chave: Staphylococcus aureus, Vancomicina, Multirresistência   
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0908  
TÍTULO: ANÁLISE COMPUTACIONAL DE SEQÜÊNCIAS DE PROTEÍNAS 
LIGANTES À QUITINA ENVOLVIDAS NA RESISTÊNCIA DE PLANTAS  
ALUNO: RODRIGO OLIVEIRA DE AQUINO (00992908477)  
ORIENTADOR: ALEXANDRE FLAVIO SILVA DE QUEIROZ (67218709400)  
CO-AUTOR: LUDOVICO MIGLIOLO (04312172463)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
CO-AUTOR: ELIZEU ANTUNES DOS SANTOS (41305655400)  
 

 

Resumo:  
 

A resistência é a capacidade que uma planta tem de se prevenir ou restringir o ataque de 
pragas e patógenos, usando compostos não protéicos e protéicos. Dentre os compostos 
protéicos se encontram os inibidores de enzimas, lectinas, quitinases e vicilinas. Seqüências 
aminoacídicas de Vicilinas, Lectinas, Quitinases tipo I e Aglutinina de Gérmen de Trigo 
(WGA), que possuem atividades de interação com quitina foram relacionadas.Também foi 
obtida a seqüência do inibidor tipo Kunitz de Adenanthera pavonina, uma nova proteína 
ligante a quitina. Utilizando como padrão a seqüência da Heveína, que é a proteína ancestral 
de interação com quitina, as seqüências foram divididas em grupos e foram comparadas com 
Heveína, para descobrir a localização e tamanho do sítio de interação com quitina. Os 
resultados mostraram que as seqüências das vicilinas e Lectinas EBI foram 54% e 38,5%, 
respectivamente, similares à região C-terminal; Lectinas NCBI, Quitinases tipo I e WGA 
foram 76,6% e 46,6% e 86,6% similares às regiões N-terminal e interna da Heveína. O 
inibidor tipo Kunitz de A. pavonina obteve 84,6% de similaridade com a região C-terminal da 
Heveína. Isso pode é um indicativo das prováveis localizações e tamanhos das regiões de 
interação com quitina dessas proteínas, confirmando seus papéis de defesa em sementes. 

Palavras chave: Quitina, Resistência, Análise Computacional    
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Resumo:  
 

O Parque Estadual Dunas do Natal com 1172,80 ha caracteriza-se pela presença de Mata 
Atlântica associada à dunas costeiras. O parque é rico em bromélias dos gêneros Hohenbergia 
e Aechmea cuja folhagem em roseta acumula água pluvial formando fitotelmos e servindo de 
atrativo para a biodiversidade animal. Com o objetivo de inventariar a macrofauna associada 
aos fitotelmos, foram amostradas 21 bromélias encontradas em ambientes dunares expostos à 
insolação. O conteúdo da cisterna foliar foi retirado com sifão e os exemplares da macrofauna 
triados com estereomicroscópio, identificados até o nível de família e preservados em etanol a 
70%. Inventariou-se 392 espécimes pertencentes aos taxons de Insecta, Diptera Chironomidae 
sp.1 (47,2%), Diptera Chironomidae sp.2 (1,7%), Diptera Culicidae (5,8%), Coleoptera 
Scirtidae (30,8%), Odonata Coenagrionidae (0,5%), e de Oligochaeta (13,7%). A comunidade 
apresentou baixa riqueza e diversidade (índice de Shannon = 1,25), predominando formas 
larvais de Insecta. A análise da curva de rarefação demonstrou que o número de amostras 
(n=21) foi suficiente para inventariar a fauna do fitotelmo. O estudo demonstra a importância 
do sistema foliar das bromélias como local de oviposição e desenvolvimento larval para 
Diptera, Coleoptera e Odonata. Os resultados obtidos sugerem uma cadeia alimentar baseada 
em organismos detritívoros e filtradores que se utilizam dos resíduos vegetais acumulados no 
fundo das cisternas foliares das bromélias hospedeiras. 

Palavras chave: Fauna associada, Fitotelmo, Larvas de Insecta    
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Resumo:  
 

A tecnologia Spray-drying é muito utilizada em diversos segmentos das indústrias,incluindo a 
farmacêutica.No desenvolvimento tecnológico de fitoterápicos,esta técnica de secagem tem 
sido bastante empregada com o intuito de se obter produtos intermediários com maior 
concentração de constituintes químicos e melhores características tecnológicas.Esta etapa do 
trabalho tem como objetivo,a produção de extrato seco por aspersão a partir de extratos 
fluidos de cascas da Schinus terebinthifolius Raddi e posteriormente avaliação das 
propriedades físicas, físico-químicas e tecnológicas do produto seco.Os extratos foram 
preparados por maceração das cascas durante cinco dias, usando etanol 40% como líquido 
extrator,numa proporção planta/solvente 0,75:10(m/V).Foi determinada a perda por 
dessecação utilizando os métodos de secagem em estufa e em balança de infravermelho.O 
extrato foi obtido em torre de secagem por aspersão com adição de adjuvante tecnológico 
(Aerosil 200®) na proporção de 30% em relação ao resíduo seco.A análise granulométrica foi 
realizada utilizando microscopia óptica sendo em seguida feito um estudo das propriedades 
reológicas como:densidade bruta e de compactação, fator de Hausner, índice de 
compressibilidade, ângulo de repouso e determinação do teor taninos dos extratos secos.No 
processo de secagem dos extratos hidroalcoólicos o rendimento obtido foi em torno de 80% e 
as partículas obtidas apresentaram-se esféricas, de superfície rugosa e diâmetro médio de 4,5 
µm. 

Palavras chave: Schinus terebinthifolius Raddi, Spray-drying, fitoterápicos  
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Resumo:  
 

Em uma indústria farmacêutica é de grande importância que seja realizado o controle de 
qualidade da matéria prima a ser utilizada a fim de garantir a qualidade do produto final. 
Devido à vasta quantidade de fabricantes e fornecedores, torna-se cada vez mais difícil a 
garantia da homogeneidade de excipientes e princípios ativos. Deste modo, faz-se necessária a 
realização de especificações técnicas e estabelecimento de parâmetros que sejam úteis na 
escolha dos lotes a serem utilizados. Este trabalho teve por objetivo analisar a reologia e a 
granulometria de dois deslizantes, Talco e Estearato de Magnésio, e um lubrificante, Dióxido 
de Silício Coloidal (Aerosil®). Para isso, foram analisados parâmetros como ângulo de 
repouso, densidade aparente e de compactação e, granulometria. As propriedades tecnológicas 
de três lotes de cada matéria prima foram avaliadas de acordo com a metodologia descrita na 
quarta edição da Farmacopéia Européia ao passo que a granulometria foi determinada através 
de microscopia óptica baseada na técnica do diâmetro de Ferret. Os dados obtidos 
demonstraram a homogeneidade quanto ao ângulo de repouso dos excipientes analisados, mas 
diferença significativa quanto à densidade aparente dos mesmos. A diferença quanto à 
densidade de compactação foi observada apenas para talco e Aerosil®. Através desse estudo, 
portanto, mostrou-se a importância da realização de especificação técnica como ferramenta de 
escolha dos insumos farmacêuticos. 
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Resumo:  
 

Introdução: A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é a principal causa de paralisia flácida 
aguda. É uma doença com componente autoimune e de variadas manifestações clínicas, 
eletrofisiológicas e patológicas. Duas variantes clínicas foram bem determinadas, a forma 
desmielinizante e a forma axonal. Objetivos: determinar a freqüência da SGB no estado do 
Rio Grande do Norte no período de 1994 a 2004. Métodos: analisaram-se todos os casos da 
SGB internados entre os meses de junho de 1994 a setembro de 2004 em diferentes hospitais 
de Natal. Resultados: Dos 116 pacientes com SGB, com uma incidência estimada anual de 1 
caso por 250000 habitantes. O sexo masculino apresentou um discreto aumento 62 (53,4%), 
não significativo (p=0,850). A média de idade foi de 24,8 anos (1-74), sendo que 51 (43,9%) 
desses pacientes tinham menos de 18 anos. A variante polineuropatia desmielinizante 
inflamatória aguda (PDIA) ocorreu em 99 (85,3%) casos e a variante axonal em 17 casos 
(14,7%); 44 (37,9%) pacientes necessitaram de ventilação mecânica (VM). Má evolução 
ocorreu em 14 (12%) pacientes, 9 (64,2%) da variante axonal e 6 (42,8%) da desmielinizante. 
Oito (6,8%) pacientes faleceram, dos quais 6 apresentaram a forma PDIA, com todos estes 
pacientes utilizando ventilação mecânica (VM). Conclusão: A SGB ocorreu, em média, 11,6 
casos por ano no RN; a variante desmielinizante foi mais freqüente no nosso meio. Óbito 
aconteceu em 6,8% dos casos. A necessidade de VM estava associada ao mau prognóstico. 

Palavras chave: Polineuropatia, Sindrome de Guillain-Barré, Neurologia   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A esquistossomosse é uma importante endemia, com 200 milhões de indivíduos infectados em 
todo o mundo. O seu o agente etiológico é o Schistosoma mansoni. No Brasil, existem 25 
milhões de indivíduos expostos e 10% são infectados. (Soares et cols, 2003). A população 
nordestina apresenta prevalência que varia de 11% na Paraíba e 43% em Alagoas. (Barbosa et 
al, 1996). No Rio Grande do Norte, estes índices oscilam entre 5-30%. (Secretaria Estadual de 
Saúde - RN, 2000.) O Presente trabalho tem como objetivo o estudo epidemiológico da 
Esquistossomose e seus hospedeiros intermediários, caramujos pertencentes ao gênero 
Biomphalaria sp, no litoral do Rio Grande do Norte. Os coproparasitoscópicos foram 
realizados através do Método de Sedimentação espontânea e Kato et Katz. Foram examinados 
384 indivíduos nos Municípios de Pureza, Touros e Nísia Floresta. Em Pureza, foram 146 
pessoas, com uma prevalência para Schistosoma mansoni, de 10 (6,8%) indivíduos. Em 
Touros, foram examinadas 79 pessoas, 16 (20,3%) positivos. Em Nísia Floresta, 159, com um 
índice de positividade de 23 (14,5%). A média de ovos por grama de fezes (opg), nestes 
Municípios, foi: Pureza, 3,0 opg, Touros 41,3 opg e Nísia Floresta 87 opg.. Além dos exames 
realizados, fizemos palestras preventivas e captura do Biomphalaria glabrata e B. straminea, 
espécies transmissoras da Esquistossomose. Concluímos que os Municípios são áreas 
endêmicas de Esquistossomose e medidas de controle são necessárias para o seu combate. 

Palavras chave: ESQUISTOSSOMOSE, EPIDEMIOLOGIA, HOSPEDEIROS  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Estudo qualitativo com portadoras de síndrome hipertensiva,e recém-nascidos prematuros 
acompanhados em UTI-neonatal.Metodologia:Estudo através do grupo focal (focus group 
discussion)com o objetivo de apreender informações referentes às experiências maternas na 
assistência domiciliar a criança prematura e o seguimento destas diante da doença de base, 
envolvendo 24 participantes distribuídas em 03grupos totalizando três reuniões.Cada grupo 
selecionado foi composto de 06/10 mães que participaram das reuniões em período mínimo de 
30dias após a alta hospitalar do filho.Conteúdos obtidos através dos relatos maternos 
norteados por perguntas abertas, dirigidas ao grupo, abordando-se sobre as dificuldades 
encontradas no cuidado com o bebê no domicílio, o aleitamento materno, as orientações dadas 
pela equipe de saúde para os cuidados domiciliares, e o seguimento materno quanto à doença 
de base.Resultados:Evidenciam que esse período é carregado de tensão, ansiedades e 
insegurança nos cuidados domiciliares com a criança prematura, baixa adesão ao aleitamento 
materno exclusivo e desconhecimento da mulher sobre a necessidade de acompanhamento da 
doença de base. Conclusão: Essas situações revelam a necessidade de melhoria na 
comunicação entre profissionais de saúde e o grupo estudado.Pretende-se com esse estudo 
aprimorar o atendimento às mulheres com gravidez de risco cujo parto ocorreu de forma 
prematura, minimizando morbidades físicas e psíquicas para mães e recém-nascidos 
prematuros. 

Palavras chave: prematuro, UTI NEONATAL, perinatal     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Síndrome HELLP-hemólise, elevação das enzimas hepáticas, plaquetopenia. OBJETIVO: 
avaliar o efeito da corticoterapia nos parâmetros clínico-laboratoriais e morbimortalidade 
materna. METODOLOGIA:Análise 62 pacientes com HELLP completa,com coleta de sangue 
para testes bioquímicos (0,24,48,72h)administrou-se 10mg de dexametasona-EV de 12/12h 
(total de 30mg), CEP-UFRN08/01/CONEP4586. Análise por modelo MANOVA com 
medidas repetidas (parâmetros laboratoriais da mesma paciente avaliada longitudinalmente, 
normalidade e homogeneidade das variáveis resposta), modelo de regressão logística 
(parâmetros clínicos relativos a morbidade- variáveis contínuas, com resposta dicotômicas), 
testes de associação do qui-quadrado, p<5%.RESULTADOS: aumento significativo e 
progressivo das plaquetas, diminuição progressiva de AST, ALT,gama GT. O retardo da 
administração do corticóide após o parto acarreta um aumento de 2,2% na taxa de risco de 
complicação clínica não-obstétrica. A necessidade de transfusão de cada unidade de 
concentrado de hemácias aporta um risco adicional de 68% na ocorrência de complicação 
clínica não obstétrica (p<0,016). CONCLUSÕES: A mortalidade materna foi 
significativamente menor que a média descrita na literatura. O tempo ideal para a 
administração da corticoterapia é no diagnóstico da doença. É urgente a necessidade de 
estudos randomizados multicêntrico de possíveis intervenções terapêuticas objetivando 
reduzir a morbidade e mortalidade materna e principalmente fetal na síndrome HELLP. 

Palavras chave: HELLP, morbimortalidade, gravidez     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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Resumo:  
 

A assistência pré-natal, como ação de saúde preventiva e curativa, desempenha um papel 
central no curso de uma gestação saudável, beneficiando tanto a mãe quanto o recém-nascido. 
A importância do estudo de sua eficácia nos centros de saúde é fundamental para padronizar 
essa assistência e aprimorá-la. Neste estudo, foram selecionados aleatoriamente e analisados 
os prontuários de 1723 pacientes que receberam assistência ao parto na Maternidade Escola 
Januário Cicco - centro de referência do Rio Grande do Norte, destas apenas 19,2% não foram 
assistidas no pré-natal, enquanto 78,7% foram assistidas, sendo 34% na Grande Natal, 42% no 
interior do estado e 23% sem registro de procedência. Uma associação estatisticamente 
significante foi observada entre a falta da assistência pré-natal e as intercorrências com os 
recém-nascidos que resultaram em óbitos fetais (p=0,024) ou admissões em UTI neonatal 
(p=0,00), sendo estas mais incidentes nas pacientes vindas do interior do estado. Tais 
resultados estão de acordo com os dados da literatura ao atestarem a relação entre a ausência 
de assistência pré-natal e um maior índice de complicações perinatais letais ou não para o 
neonato. As diferenças encontradas ao se compararem as áreas do estado apontam a 
necessidade de uma uniformização dessa assistência. Conclui-se que a assistência pré-natal 
guarda relação direta com melhores resultados perinatais. 

Palavras chave: pré-natal, óbito fetal, UTI neonatal     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

Introdução: A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) é uma doença rara, transmitida 
por gene autossômico recessivo com alta incidência de consangüinidade paterna. Caracteriza-
se, desde o nascimento por uma diminuição acentuada do tecido adiposo, havendo o 
aparecimento de diabetes geralmente na adolescência. Objetivos: Correlacionar os índices 
séricos de leptina, insulina e o perfil glicídico de pacientes portadores da LGC. Metodologia: 
Em um estudo prospectivo, foram dosados os níveis séricos de leptina, glicose e insulina de 
21 pacientes portadores de LGC, divididos em grupos de diabéticos e não diabéticos, 
avaliados no ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes. 
Resultados: A leptina apresentou-se diminuída na maioria dos pacientes, não havendo 
diferença estatisticamente significativa nos dois grupos. Também não houve diferença 
estatisticamente significativa (p=0,9542) do valor da insulina entre os diabéticos e não 
diabéticos. Conclusão: a hiperinsulinemia e a hipoleptinemia ocorreram independentemente 
da presença ou não de diabetes nos pacientes com LGC, e se devem, portanto, à história 
natural da doença, na qual os valores elevados de insulina precedem o inicio do diabetes 
mellitus e os valores baixos de leptina estão relacionados à lipoatrofia, característica da LGC. 

Palavras chave: LIPODISTROFIA, LEPTINA, INSULINA    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Este trabalho tem como o objetivo identificar possíveis genes envolvidos nas diferentes vias 
de reparo de DNA em L. vannamei, presentes no banco de dados ShEST. Para tanto, 
seqüências protéicas de reparo de DNA presentes em Humano, Levedura, Drosophila e Danio 
rerio, foram obtidas no NCBI e utilizadas para identificar seqüências nucleotídicas homólogas 
no banco de dados ShEST utilizando o programa tblastn presente no mesmo. Foram 
identificadas possíveis sequências homólogas do camarão no banco ShEST apenas para 
algumas vias de reparo como o reparo por excisão de nucleotídeo, reparo recombinacional e 
“mismatch”, em diferentes bibliotecas de cDNA (ovo, naúplio, muscúlo e mysis), com “e-
values” variando de 1x10-06 a 1x10-63. Com exceção da DNA-Pks, todas as seqüências de 
L.vannamei homólogas as proteínas de reparo de DNA apresentaram, possíveis domínios 
conservados numa janela de leitura, os quais estão envolvidos nas vias de reparo relacionadas, 
podendo ser visto através do alinhamento realizado no ClustalW. Os resultados sugerem que 
as seqüências nucleotídicas de L. vannamei identificadas, possivelmente codifiquem para as 
proteínas envolvidas nas suas respectivas vias de reparo de DNA. Entretanto, foram poucas as 
seqüências peptídicas envolvidas com o reparo de DNA encontradas neste genoma. Este 
resultado deve se dar ao fato do Projeto Genoma ESTs do Camarão Marinho Litopenaeus 
vannamei encontrar-se em andamento. 

Palavras chave: Reparo, Camarão, ESTs       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Com o objetivo de avaliar a eficácia do bochecho de quitosana 0,4% sobre a redução do total 
de estreptococos S. mutans, lactobacilos e dos índices de placa visível e sangramento 
gengival, foram selecionados alunos de 11 a 13 anos. Destes, 32 realizaram o bochecho teste e 
36 o controle, 2 vezes ao dia, durante 15 dias. A análise foi realizada antes do uso dos 
bochechos, no dia após o último bochecho e 15 dias após. 0,1mL de saliva diluída foi 
semeada em Rogosa e incubadas em aerobiose a 37°C por 72 h para o crescimento dos 
lactobacilos; 0,1mL da diluição 10-4 em Mitis Salivarius com bacitracina (MSB), para análise 
de S. mutans, e 0,1mL da diluição 10-6 em MS, para análise do total de estreptococos, sendo 
incubadas em jarras de anaerobiose a 37°C, por 48 h, para posterior contagem das unidades 
formadoras de colônias (UFCs). O ensaio foi feito em duplicata. Os resultados foram 
analisados pelos testes: ANOVA, t de Student, Friedman, Man-Whitney e teste do qui-
quadrado. Obtendo, na primeira avaliação, semelhanças nos dois grupos testados; para o total 
de estreptococos não houve diferença significativa; para o S. mutans, houve aumento 
significativo das UFCs da LB para o T0. Para o total de lactobacilos, não houve diferença 
significativa no grupo teste e, no controle, houve aumento das UFCs da LB para o T0. Em 
ambos os grupos, houve diminuição do IPV. O ISG apresentou redução. Concluímos que o 
bochecho não foi eficaz na redução das bactérias analisados nem do biofilme dentário. 

Palavras chave: quitosana, ação antimicrobiana, bactérias orais e biofilme  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

As análises térmicas constituem um grupo de técnicas de amplo interesse farmacêutico, pois 
são capazes de determinar alterações nas propriedades de substâncias em função da 
temperatura e eventuais incompatibilidades entre elas, viabilizando assim, o processo de pré-
formulação de novos medicamentos. Neste trabalho utilizou-se a DSC, objetivando avaliar a 
compatibilidade entre o Propranolol (P), β-bloqueador utilizado como anti-hipertensivo, com 
os excipientes Croscarmelose Sódica (CS), Estearato de Magnésio (EM), Celulose MC-101 
(C), Amido de Milho (A), Talco (T) e Lactose Super Tab (L). Três mg das amostras foram 
pesadas e acondicionadas em cadinhos de Al não herméticos e analisadas utilizando-se o N2 
como gás de arraste, em fluxo de 50mL/min, razão de aquecimento de 10ºC/min até 500ºC. 
Os resultados revelaram um deslocamento significativo (≈16ºC) da temperatura de fusão do P 
em presença de C, e o surgimento de um novo pico em ≈ 181ºC, inexistentes nas curvas das 
substâncias isoladas, o que sugere uma possível incompatibilidade entre essas espécies. 
Outras análises devem ser feitas a fim de compreender as conseqüências desta interação na 
qualidade das formulações. As curvas das misturas entre P, CS, EM, A, T e L mostraram 
picos, que mantiveram o perfil característico dos componentes individuais, demonstrando não 
haver interação entre estes e o P. Logo, o estudo de pré-formulação pode ser continuado 
utilizando estas substâncias para uma possível formulação. 

Palavras chave: DSC, INCOMPATIBILIDADE, PROPRANOLOL   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Um simples caso de amiotrofia espinhal progressiva (AEP) tipo I em uma família é o 
suficiente para um aconselhamento genético principalmente na forma infantil precoce, uma 
vez que apresenta um curso fatal e há grandes probabilidades de ocorrer nos demais filhos do 
casal. O objetivo do estudo é relatar uma experiência de aprendizagem da importância do 
aconselhamento genético utilizando-se um relato de caso. Entregamos a cada aluno da 
graduação médica um caso bem documentado de AEP para que estes podessem fazer o 
diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico e conduta, mas também reflexões sobre o que 
aprenderam com o relato de caso. Destes 80% acertaram o diagnóstico. Os alunos 
argumentaram que embora a biologia molecular tenha um papel fundamental no diagnóstico, 
o estudo anátomo-patológico é conclusivo de acordo com o caso estudado, onde as duas filhas 
de um casal foram a óbito, e que deve-se proceder um aconselhamento genético eficaz para 
evitar tal desfecho. A importância do ensino para a graduação desta patologia proporcionará 
aos futuros médicos o reconhecimento do sinal mais importante - a hipotonia - para que 
procedam uma suspeita ou mesmo o diagnóstico da AEP Tipo I. O ensino desta patologia na 
graduação médica deverá ser da responsabilidade da Neurologia e Genética Médica. É 
possível aprender pontos importantes da futura prática médica, estudando e refletindo, 
utilizando-se de um relato de caso, um método de aprendizagem pouco usado na graduação 
médica. 

Palavras chave: Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I, Estudo de Caso, Aconselhamento 
Genético           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O AVC é dividido em dois grupos:isquêmico e hemorrágico,sendo hipertensão arterial 
sistêmica o principal fator de risco modificável.Outros fatores de risco são 
importantes:idade,raça,Diabetes mellitus,episódios prévios ou historia familiar de 
AVC,cardiopatias,hipercolesterolemia,tabagismo,sedentarismo,alcoolismo,enxaqueca, 
gravidez-puerpério e colagenoses.O AVC ocupa o primeiro lugar nas causas de morte por 
doença cardiovascular,sendo superior à doença isquêmica coronariana no Brasil.Dada sua 
importância,esse estudo tem o objetivo de identificar os principais fatores de risco para AVC 
hemorrágico e a mortalidade.Foi realizado uma análise retrospectiva de prontuários de 
pacientes com diagnóstico de AVCH dado pelo clínico neurologista e laudo 
tomográfico,atendidos no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel,hospital de referência no 
Estado no atendimento de AVC,durante os meses de 12/2004- 05/2005.Foram analisados 95 
prontuários,pelo programa EPI-Info versão 3.2,destes 55,79% eram do sexo feminino e 
44,21% do sexo masculino e a idade media foi de 45 anos. Quanto os fatores de risco,25,26% 
tinham história de AVC prévio, 55,9% eram hipertensos,22,1%tabagista,17,9% 
estilista,12,63% diabéticos,1,05% tinham episódios de angina.Obteve-se 21,05% de óbito.O 
estudo veio a contribuir para uma melhor avaliação do atendimento prestado aos pacientes 
portadores de AVC no HMWG. 

Palavras chave: Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, Fatores de Risco, Mortalidade 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução: O câncer de bexiga é a segunda neoplasia mais freqüente do trato urinário.  
Objetivos: Avaliar o perfil dos pacientes com câncer de bexiga. 
Métodos: Foram analisados, retrospectivamente, 110 casos de tumor primário de bexiga 
diagnosticados por biópsia entre 1999 e 2003. 
Resultados: Havia 74 homens e 36 mulheres. O período de seguimento variou de 1 a 75 
meses. A média de idade ao diagnóstico foi de 66,69 ± 13,11 anos. A queixa mais comum foi 
hematúria (60%). Carcinoma de células transicionais foi o tipo histológico mais freqüente 
(86,36%), seguido de adenocarcinoma (4,55%), carcinoma epidermóide (2,75%) e misto 
(1,82%). Sete (6,36%) pacientes se submeteram a cistectomia radical, 9 (8,18%) a cistectomia 
parcial, 27 (24,54%) a radioterapia ou quimioterapia exclusiva, 51 (46,36%) a RTU, 3 
(2,72%) não aderiram ao tratamento e 2 (1,81%) realizaram procedimentos paliativos. A taxa 
de recidiva foi de 30% (n = 33), a mortalidade naqueles com recidiva local foi de 24%, com 
recidiva regional foi de 50% e com recidiva à distância foi de 100%. A taxa de mortalidade 
foi de 27,27%.Conclusão: O câncer de bexiga relaciona-se a elevadas taxas de mortalidade e 
recidiva. 

Palavras chave: câncer de bexiga, epidemiologia, perfil clínico    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução: A progressão do câncer de bexiga depende de fatores específicos do paciente e do 
potencial biológico do tumor. Objetivos: Avaliar os fatores determinantes da progressão de 
câncer de bexiga. Métodos: Foram analisados, retrospectivamente, 108 registros de pacientes 
com carcinoma de bexiga diagnosticados entre 1999 e 2003. As variáveis estudadas foram 
idade (acima e abaixo de 60 anos), invasão da camada muscular e grau histológico do tumor. 
Resultados: Comparando as faixas etárias acima e abaixo de 60 anos, a taxa de mortalidade 
foi maior no primeiro grupo (39,34% ×  0,025), porém a presença de invasão da camada 
muscular (62,96% ×≤13,3%, p 58,33%) e do alto grau histológico (60,60% × 41,37%) não 
mostraram diferenças significantes (p> 0,05). Análises entre pacientes de alto e baixo grau 
histológico e entre aqueles com e sem invasão muscular mostraram aumento  0,01) 
dos≤significativo nas taxas de óbitos (47,5% × 15% e 46,34% × 8%, p grupos com alto grau e 
invasão muscular. Conclusão: Idade ao diagnóstico, invasão da muscular e grau histológico 
relacionam-se significativamente com pior prognóstico no câncer de bexiga. 

Palavras chave: câncer de bexiga, indicadores prognósticos, comportamento tumoral 
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

Introdução: Em países industrializados o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a terceira causa 
de mortalidade. A taxa de mortalidade, na fase aguda da doença, oscila entre 14 e 26%. O 
AVC pode ser: isquêmico ou hemorrágico. Objetivo: descrever o perfil do paciente com 
AVCI atendido no HMWG através de dados clínicos e epidemiológicos, complicações 
durante a internação, a incidência de óbitos e compará-lo com o de outros serviços e o 
presente na literatura. Métodos: Análise retrospectiva de 220 prontuários de pacientes, com 
diagnóstico clínico e tomográfico de AVCI, atendidos no HMWG no período de dezembro de 
2004 a maio de 2005. O método do qui-quadrado (χ2) analisou associações entre as variáveis. 
Resultados: Durante o período do estudo foram internados 4932 pacientes no HMWG, destes 
8,2% eram AVC. A distribuição de AVCI para o sexo feminino foi de 58,2% e 41,8% para o 
masculino. Incidência dos fatores de risco: HAS, 68,8%; DM, 33,9%; tabagismo, 17,4%; 
alcoolismo, 10,5%; AVC prévio, 29,8%; angina, 0,9%. Entre as complicações, escara foi 
constatada em 6,8% dos casos; infecções em 7,9% (sepse, infecção do trato urinário, 
pneumonia); taxa de óbito, 130%. Conclusão: Concluímos que a hipertensão arterial é o 
principal fator de risco e a taxa de óbito, 13%, é inferior ao reportado na literatura. O controle 
dos fatores é fundamental para redução da incidência de novos eventos vasculares cerebrais, 
diminuindo o impacto dessa enfermidade na população. 

Palavras chave: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, Hospital Monsehor Walfredo 
Gurgel, Perfil Clínico e Epidemiológico       
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O presente trabalho tem como objetivo capacitar os acadêmicos de enfermagem da UFRN nas 
ações do Programa de Controle da Hanseníase. A capacitação ocorreu no 1º semestre do ano 
de 2005, participando 19 discentes do 5º período do curso de graduação. Este treinamento foi 
ministrado por profissionais enfermeiros do Estado do Rio Grande do Norte. A 
implementação foi realizada em 2 momentos: fase teórica e fase prática. No 1º momento, os 
alunos receberam instrução relativa a hanseníase sobretudo diagnóstico e prevenção das 
incapacidades físicas. Em um 2º momento, houve a agregação da teoria a prática através de 
uma ação de busca ativa no município de Santo Antônio/RN. A experiência foi bem sucedida 
visto que contribuiu para a formação de Enfermeiros capacitados e sensibilizados para a causa 
da hanseníase, para que em sintonia com as políticas ministeriais atuem no sentido de eliminar 
e/ou erradicar a hanseníase. 

Palavras chave: Hanseníase, Capacitação, Acadêmicos de Enfermagem   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O aumento da população idosa nos últimos anos no Brasil expõe a necessidade de reforma dos 
serviços de saúde para responder às demandas emergentes desse novo perfil epidemiológico. 
A população idosa necessita utilizar com freqüência os serviços de saúde, sendo este muitas 
vezes precária e preditora de limitações cognitivas e funcionais. O objetivo do trabalho foi 
analisar o impacto da internação hospitalar na capacidade funcional de idosos ingressados no 
HUOL - Natal - RN, através da caracterização do perfil sócio-demográfico e clínico dos 
idosos, e da avaliação da capacidade funcional deles entre o período de pré-internamento, 
internamento e alta hospitalar. Foram avaliados 40 sujeitos, sendo 23 homens e 17 mulheres, 
com uma mediana de idade de 70 anos. 60% possuíram acompanhante durante a permanência 
hospitalar e apenas 7 receberam atendimento fisioterapêutico nesse período. Quanto ao 
diagnóstico, doenças do aparelho digestivo, neoplasias e doenças do aparelho circulatório 
foram as mais freqüentes. Observou-se um aumento dos casos de dependência 
moderada/grave na alta hospitalar. Constatou-se a necessidade de estudos com amostras 
maiores para identificar padrões de transição do estado funcional dos idosos hospitalizados na 
rede pública de Natal – RN, possibilitando assim, o delineamento de novas políticas de 
atenção ao idoso com uma abordagem de intervenção preventiva e terapêutica, baseada em 
programas de fisioterapia hospitalar para essa população. 

Palavras chave: Idoso, Hospitalização, Capacidade funcional    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A Praia do Meio constitui uma região com uma área de recife de arenito, e está localizada na 
zona leste da cidade do Natal, RN. Ao longo da área deste recife há um banco de 
Brachidontes sp (Mollusca, Bivalvia) que perfaz mais de 200 metros de extensão e uma 
largura de aproximadamente 4 metros. Estes animais são de grande importância para o 
desenvolvimento de faunas associadas, pois fornecem abrigo e alimento para as mesmas. 
Durante dois meses (junho e julho) foram feitas coletas de fragmentos do banco de 
Brachidontes em três e cinco pontos, respectivamente, nessa extensão, para levantamento de 
dados sobre a diversidade dos organismos associados, destacando-se neste trabalho, as 
famílias de Polychaeta. Para a triagem do material foram obtidos os organismos visíveis a 
olho nú e ao estereomicroscópio que estavam presentes nos fragmentos coletados. Foi 
identificado, em termos de frequência relativa, que a fauna dos poliquetas é constituda 
principalmente por Nereididae (91,49%), Eunicidae (4,25%), Spionidae (2,13%), Syllidae 
(1,06%) e Phyllodocidae (1,06%). Embora a comunidade de Polychaeta tenha apresentado, ao 
nível de família, uma baixa diversidade (índice de Shannon = 0,24), o índice de equitatividade 
de 0,245 mostrou o predomínio quantitativo dos Nereididae. Este resultado é relevante porque 
fornece um embasamento para estudos de biodiversidade da região e subsidia dados mais 
especifícos para a taxonomia dos Polychaeta e para estudos de impactos ambientais. 

Palavras chave: Brachidontes, fauna associada, Polychaeta    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

O Tamoxifeno é um antiestrogênio sintético, que também possui efeito estrogênico sobre 
alguns tecidos, como no fígado onde leva a alterações no metabolismo lipídico. 
Considerando-se que importantes avanços científicos têm sido obtidos através de estudos com 
Diabetes mellitus experimental, e que a ação do tamoxifeno em humanos permanece obscura, 
o presente trabalho objetiva acompanhar as modificações promovidas pelo diabetes e 
tamoxifeno no perfil eletroforético das proteínas plasmáticas. Foram utilizados 27 ratos 
fêmeas Wistar (180-220g peso corporal), divididos em 5 grupos: C1 (n=3, receberam 
veículo), C2 (n=3, sem tratamento), T (n=5, tratados com tamoxifeno, 0,3mg/kg/dia), D (n=8, 
diabéticos por estreptozotocina, 45mg/Kg) e DT (n=8, diabéticos tratados com tamoxifeno). A 
eletroforese foi realizada em acetato de celulose, pH 8,6-8,8 cuba TECNOW, e as fitas foram 
coradas em Ponceau S. As proteínas totais foram determinadas pelo método do Biureto (Kit 
Labtest). Os proteinogramas foram obtidos em densitômetro BioSystems BTS-235. Os 
resultado obtidos revelaram que a Albumina diminuiu progressivamente nos grupos T, D e 
DT; a fração Alfa 1 aumentou nos grupos T e DT; a fração Alfa 2 aumentou nos grupos T e 
D, havendo efeito aditivo no grupo DT; a fração Beta aumentou nos grupos T e D; a fração 
Gama aumentou nos grupos T, D e DT. Estes resultados indicam uma resposta de fase aguda, 
com efeito aditivo do tamoxifeno e diabetes, sugerindo uma provável lesão hepática. 

Palavras chave: Diabetes mellitus, Tamoxifeno, Eletroforese de Proteínas  
Modalidade da bolsa: PIBIC LOCAL  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0961  
TÍTULO: REESTABELECIMENTO DE GRUPOS DE SAGÜI COMUM (CALLITHRIX 
JACCHUS) NA ÁREA PÚBLICA DO PARQUE ESTADUAL DUNAS DO NATAL  
ALUNO: HILTON DANIEL ALVES DONATO (02732563439)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
CO-AUTOR: RICARDO AUGUSTO MELO TORRES (05174338427)  
CO-AUTOR: SHEYLA VARELA LUCENA (03738958444)  
CO-AUTOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
 

 

Resumo:  
 

O sagüi comum é o único primata não humano presente no Parque Estadual Dunas do Natal. 
A área pública desse parque - o Bosque dos Namorados - foi habitada por vários grupos 
desses animais até quase desapareceram no ano de 2004, devido à ocorrência de um fenômeno 
ainda não bem compreendido. Em função disso este trabalho tem sido proposto com o 
objetivo de monitorar o ritmo e as condições para o reestabelecimento de novos de sagüis 
nessa área. Nesse contexto têm sido feitas observações semanais, e utilizadas informações 
uriundas de fichas de avistamento distribuídas nos vários setores do Bosque. Estão sendo 
também levados em conta fatores ecológicos como temperatura, umidade e pluviosidade; e 
fenológicos das árvores do Bosque. Desde junho de 2004, o primeiro registro da presença de 
sagüi foi em fevereiro de 2005 (um animal), e ao longo dos meses a freqüência tem 
aumentado, embora lentamente. Os setores com maior freqüência de avistamentos são a 
Administração e o setor de informações. Tem sido observado que os animais, normalmente, 
fazem o trajeto Ubaia Doce-Bosque-Ubaia Doce. Pelo que se tem observado até o momento, o 
retorno dos sagüis para a área do Bosque está se dando de forma gradual, não sendo possível 
ainda delimitar uma área de vida ou padrão de uso do espaço. A presença de árvores de goma 
(cajueiro) e frutíferas (mangueira) parecem ser os principais atrativos para esse retorno, pois 
têm sido registrados comportamentos de forrageio nessas árvores. 

Palavras chave: Sagüi comum, Callithrix jacchus, Parque das Dunas   
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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Resumo:  
 

A pressão antrópica sobre o sagüi como a captura de filhotes e adultos para comercializar e a 
fragmentação de habitat, têm sido apontados como fatores implicados na drástica redução das 
suas populações. Com o objetivo de identificar atividades desenvolvidas pelas comunidades 
do entorno do Parque das Dunas que possam causar impacto sobre a população de sagüi desse 
remanescente, têm sido propostas a realização de entrevistas com os moradores dessas 
comunidades. Os dados ora apresentados se refere à pesquisa em uma área do bairro de Morro 
Branco. Dos entrevistados 31% afirmaram ter visto sagüis há um ano, 35% de três a seis 
meses, 20% há menos de um mês e 14% não souberam responder, sendo que 9% admitiram 
que já criaram sagüis em ambiente domiciliar, 4,5% disseram ter obtido o animal por captura; 
27,3% admitiram que oferecem algum tipo de alimento aos sagüis, sendo que 18,3% são 
frutos e 4,5% comida industrializada ou de panela. 90,9% informaram que há ratos, baratas 
e/ou mosquitos em suas residências e 31,8% admitiram que detetizaram ou utilizaram algum 
tipo de veneno em suas residências nos últimos três meses. Com a redução sazonal na 
disponibilidade de alimentos, especialmente frutos, os sagüis se deslocam da área do Parque 
para os quintais das residências do entorno, onde encontram alimentos de diversas origens, 
oferecidos pelos moradores, bem como podem ter contato com venenos utilizados para 
exterminar vetores o que pode ser responsável pela morte de muitos sagüis. 

Palavras chave: Sagüi comum, Callithrix jacchus, Parque das Dunas   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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Resumo:  
 

A Nerium oleander (Apocynaceae) é uma planta muito utilizada para ornamentação, contudo, 
sua aplicação farmacológica é limitada devido a sua alta toxicidade. O objetivo deste trabalho 
é caracterizar as folhas de N. oleander, as quais foram coletadas em Natal/RN, quanto a sua 
morfologia e fitoquímica. A análise microscópica foi feita com amostras da planta seca, 
obtida após tamização e trituração em tamis de malha 40 mm. Cortes a fresco também foram 
utilizados para análise. A análise organoléptica mostrou que a folha é bicolor, flexível e 
rugosa, tem aspecto de couro e cheiro nauseante. Seu comprimento varia de 3 a 16,4 cm e sua 
largura de 0,5 a 2,8 cm. O pecíolo mede de 0,2 a 1,1cm de comprimento, é reto, tem inserção 
lateral e é isento de bainha. A microscopia revelou parênquimas lacunoso e paliçádico além 
de drusas e criptas, as quais contêm inúmeros pêlos tectores e um vasto número de estômatos. 
A epiderme superior apresentou cutículas e células poliédricas enquanto a epiderme inferior 
revelou a presença de estômatos. Na triagem fitoquímica verificou-se a presença das seguintes 
substâncias: lactonas, fenóis, esteróides, triterpenóides, resinas, alcalóides, ácidos e bases 
orgânicas, taninos, gomas, taninos pirocatéquicos e heterosídeos flavônicos. Este estudo foi 
muito importante já que contribuiu para uma melhor identificação e caracterização da espécie 
encontrada na região nordeste. 

Palavras chave: Nerium oleander, Fitoquímica, Caracterização Morfológica  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0982  
TÍTULO: VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE CORTISOL E ANDRÓGENOS EM MACHOS 
DE CALLITHRIX JACCHUS ACASALADOS EM CATIVEIRO QUANDO 
SUBMETIDOS A MUDANÇAS AMBIENTAIS E SOCIAIS  
ALUNO: DAIANE MARTINS SALDANHA (00978347420)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: IZABEL CALIXTA DE ANCÂNTARA (44465815468)  
 

 

Resumo:  
 

Nos primatas a resposta ao estresse é acompanhada de alterações hormonais e pode ser 
desencadeada por estímulos de natureza ambiental, social e cognitiva. Para caracterizar a 
resposta fisiológica de machos de Callithrix jacchus ao estresse da separação da parceira 
sexual e analisar se a mesma varia em função da condição reprodutiva das fêmeas foram 
estudados 4 pares de animais adultos vivendo no Núcleo de Primatologia da UFRN. Amostras 
de fezes foram coletadas para dosagem de andrógenos e cortisol (ELISA) em 4 fases (F) : F1 
(basal), F2 (nova gaiola), F3 (separação), F4 (reunião). Não foi encontrada variação nos níveis 
de cortisol para os machos entre as fases, embora tenha havido uma elevação na fase de 
reunião. Considerando o total de machos, os andrógenos fecais foram mais elevados durante a 
Fase 2, com diferença estatística entre a fase 1 e fases 2 e 4 bem como entre a fase 2 e fase 4 
(ANOVA, P< 0.05). Os machos pareados com fêmeas com ligadura de trompas (n=2) 
apresentaram níveis mais elevados de andrógenos do que aqueles pareados com fêmeas 
grávidas (n=2). Esses resultados mostram que os níveis de cortisol em fezes quantificados 
dentro de cada fase não se alteram com as manipulações experimentais e sugerem que os 
machos parecem ser capazes de detectar a condição reprodutiva das fêmeas uma vez que 
aqueles acasalados com fêmeas que estão impossibilitadas de engravidar produzem 
hormônios sexuais de modo diferenciado, o que lhes confere maior potencial de fertilização. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, Hormônios, Estresse e reprodução   
Modalidade da bolsa: PIBIC balcão  
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CÓDIGO: SB0987  
TÍTULO: NÍVEIS DE ANDRÓGENOS EM MACHOS REPRODUTORES E NÃO 
REPRODUTORES DE CALLITHRIX JACCHUS NO AMBIENTE NATURAL  
ALUNO: ANA KARINNE MOREIRA DE LIMA (03396311477)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: MARIANA CHISTE PONTES (27326982880)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE MIRANDA (09453997404)  
 

 

Resumo:  
 

Em primatas do Novo Mundo tem sido observado que os níveis dos hormônios esteroidais dos 
machos (andrógenos) se elevam nos contextos de disputa de território, posição social e 
acasalamento. Em Callithrix jacchus foi registrada elevação dos andrógenos quando da 
formação e reunião pós-separação do par reprodutor, mas não há dados consistentes sobre 
elevação de andrógenos nos machos dominantes em relação aos subordinados, ao contrário do 
que é registrado para as fêmeas. Trabalhos recentes desenvolvidos em cativeiro mostram uma 
elevação significativa dos andrógenos em adultos não reprodutores comparados aos 
reprodutores mas não há registros em machos de grupos naturais. Portanto, o objetivo desse 
trabalho foi determinar o perfil da excreção de andrógenos fecais em machos adultos 
reprodutores e não reprodutores de Callithrix jacchus, em ambiente natural. Foram coletadas 
amostra de fezes de 4 machos adultos vivendo em 2 grupos na área do Colégio Agrícola de 
Jundiaí, município de Macaíba, RN. A análise pelo método ELISA mostrou que os níveis de 
andrógenos variaram ao longo dos 2 meses de coleta, em ambos os grupos, com os machos 
reprodutores apresentando valores mais elevados mas que não foram estatisticamente 
significativos (teste t de Student). Os resultados evidenciaram ainda que os andrógenos 
variam mais largamente nos reprodutores e indicam que parece não haver inibição reprodutiva 
entre machos reprodutores e não reprodutores nessa espécie. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, Andrógenos, Estratégia reprodutiva de machos 
Modalidade da bolsa: Voluntário  



 
 
 

 
 
 
XVI Congresso de Iniciação Científica da UFRN                                           Natal, 03 a 06 de Outubro de 2005 
 

 

CÓDIGO: SB0988  
TÍTULO: RESPOSTA COMPORTAMENTAL DE DIADES ISOSSEXUAIS DE MACHOS 
DE CALLITHRIX JACCHUS ÀS MUDANÇAS AMBIENTAIS E SOCIAIS  
ALUNO: NICOLE LEITE GALVÃO COELHO (00847910474)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
 

 

Resumo:  
 

O desenvolvimento de pesquisas sobre a resposta ao estresse com animais experimentais 
revelam importantes conceitos relativos a sua organização social. Entretanto, poucos estudos 
são encontrados sobre as respostas fisiológicas e comportamentais a estressores em machos de 
Callithrix jacchus, também conhecido como sagüi comum. Os objetivos do presente estudo 
foram investigar as alterações comportamentais diante de estímulos estressores e determinar 
se as mesmas diferem dos dados existentes da literatura para as fêmeas. Além disso se estas 
alterações fornecem pistas de como esses animais se organizam em grupos naturais. Sete 
díades de machos adultos de C. jacchus foram submetidas às seguintes manipulações 
experimentais sucessivas: mudança para um novo ambiente físico (nova gaiola), privação 
social e reunião pós-privação. Observou-se que machos de C. jacchus apresentam mudanças 
significativas na maior parte dos comportamentos individuais e sociais estudados, com 
exceção da marcação de cheiro, decorrentes da manipulação experimental. Ao contrário do 
que está demonstrado na literatura para as fêmeas, os machos das díades isossexuais 
intensificam o comportamento de catação social e autocatação, que são tidos como redutores 
de tensão e diminuem o comportamento de piloereção simultânea à medida que as fases se 
sucederam. Este resultado reforça a hipótese que este sexo constitui a estrutura nuclear ao 
redor da qual se formam novos grupos sociais desta espécie no ambiente natural. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, Comportamneto reprodutivo, Estratégis sexuais de 
machos           
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB0992  
TÍTULO: INDICAÇÃO DE COMPETIÇÃO INTRA-SEXUAL A PARTIR DA RESPOSTA 
COMPORTAMENTAL DE FÊMEAS DE CALLITHRIX JACCHUS VIVENDO EM 
DÍADES HETEROSSEXUAIS E ISOSSEXUAIS  
ALUNO: HEVELINE GOMES DO NASCIMENTO (04672893448)  
ORIENTADOR: MARIA BERNARDETE CORDEIRO DE SOUSA (06705430478)  
CO-AUTOR: IZABEL CALIXTA DE ANCÂNTARA (44465815468)  
 

 

Resumo:  
 

A interação social na espécie Callithrix jacchus é caracterizada por comportamentos 
afiliativos e individuais que podem ser influenciados por situações estressantes entre elas as 
modificações ambientais e sociais. Nesse estudo o objetivo foi investigar se a resposta 
comportamental de fêmeas de C. jacchus ao novo ambiente e à separação difere quando as 
fêmeas estão vivendo em díades heterossexuais (DH) e isossexuais (DI). Foram utilizados no 
experimento 7 pares de animais adultos de C. jacchus, sendo quatro deles formados por 
machos e fêmeas e três formados por duas irmãs gêmeas, vivendo em gaiolas do Núcleo de 
Primatologia-UFRN. Os machos e as fêmeas foram pareados a partir dos 18 meses, após 
serem retirados do grupo familiar e transferidos para uma nova gaiola. O estudo constou de 
quatro fases experimentais: fase 1 (basal), fase 2 (nova gaiola), fase 3 (separação) e fase 4 
(reunião). No registro comportamental foi utilizado o método focal contínuo. Fêmeas DI 
apresentaram elevação na freqüência de deslocamentos em relação às fêmeas DH durante a 
fase basal, provavelmente expressando uma estratégia de maior competição. Fêmeas DH 
elevaram significativamente o comportamento de piloereção na fase de reunião 
provavelmente como forma de sinalizar receptividade sexual para os machos. Esses resultados 
sugerem que a seleção intra-sexual é mais forte entre as fêmeas e que os dois sexos utilizam 
diferentes estratégias para obtenção do sucesso reprodutivo nesta espécie. 

Palavras chave: Callithrix jacchus, Competição intra-sexual, Sucesso Reprodutivo 
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB0993  
TÍTULO: FAUNA DE COLEOPTERA COLETADA COM ARMADILHA DO TIPO 
MALAISE NA ÁREA DA EMPARN - PARNAMIRIM, RN  
ALUNO: ITACIARA CAVALCANTI DE FREITAS (03465011481)  
ORIENTADOR: ADALBERTO ANTONIO VARELA FREIRE (09827374400)  
CO-AUTOR: RODRIGO LUCAS DE LIMA (01047188465)  
CO-AUTOR: JUCICLÉA SILVA DE GOIS (00965124401)  
CO-AUTOR: MARCOS PAULO GOMES PINHEIRO (03506052462)  
 

 

Resumo:  
 

O objetivo deste trabalho é estudar a flutuações de insetos da ordem coloptera na área da 
EMPARN. Os Coleópteros foram coletados por meio de armadilhas de interceptação do tipo 
MALAISE, instaladas em sete pontos diferentes: monocultura de cajueiro anão precoce, de 
coqueiro anão, de coqueiro gigante, fragmento de mata atlântica, borda da mata e trilha da 
mata. No período de onze 11 semanas não consecutivas durante o mês de Junho a Outubro de 
2004. Foram coletados novecentos e oito (908) indivíduos da ordem coleóptera, sendo até o 
presente momento cento e sessenta e cinco(165) identificados a nível de família. A foram 
identificadas inicialmente 14 famílias,onde a que apresenta maior abundancia é a Bruchidae, 
com 28,48%, seguido por Chrysamelidae 24,24%, Curculionidae 23,64%, Bostrichidae 
4,24%, Cerambycidae 4,24%, Pselaphidae 3,64%, Mardelidae 2,42%, Elateridae 2,42%, 
Staphylinidae 2,42%, Lampyridae 1,82%, Nitidulidae 1,21%, Carabidae 0,61% e Bupréstidae 
0,61%. A área da EMPARN apresenta fauna diversificada de famílias da ordem coleoptera, 
sendo estas utilizadas para analises de relações com o meio. 

Palavras chave: Malaise, Coleoptera, Curculionidae     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1002  
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO ASPARTAME  
ALUNO: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
 

 

Resumo:  
 

Este trabalho tem como objetivo investigar a decomposição térmica do aspartame 
(C14H18N2O5), formado pela mistura de 40% de ácido aspartico, 50’%de fenilalanina e 10% 
de metanol. O aspartame é um adoçante artificial bastante vendido no mundo, possui sabor 
próximo ao do açúcar, não deixa sabor residual amargo e tem poder adoçante de 200 vezes 
maior que sacarose. A análise foi realizada através do DTG-60H Simutaneaus DTG-TG 
Apparatus da maraca Shimadzu. Utilizando-se a massa de amostra de 4.5mg, razão de 
aquecimento de 10°C/min, vazão de gás de nitrogênio de 50mL/min, na faixa da temperatura 
ambiente até 900°. Inicialmente observou-se perda de massa de 6,6% no intervalo de 138 a 
157°C, em seguida o material começou a decompor-se termicamente a partir da temperatura 
de 220°C. Os resultados obtidos indicaram que o aspartame não é um adoçante apropiado 
para ser levado ao forno devido a sua decomposição ocorrer a partir da temperatura de 220°C. 

Palavras chave: análise térmica, adoçante, aspartame     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1003  
TÍTULO: DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA SACARINA SÓDICA  
ALUNO: MARIA RAQUEL CAVALCANTI INÁCIO (04386129499)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
 

 

Resumo:  
 

A Sacarina é um adoçante artificial (ácido Sulfanoilbenzóico), tem poder adoçante de mais de 
300 vezes que a Sacarose. É o mais antigo adoçante artificial. O objetivo do presente trabalho 
é estudar a termodecomposição da Sacarina Sódica. A análise foi realizada através do DTG-
60H Simultaneous DTA-TG Asparatus da marca Shimadzu. Utilizando-se massa inicial da 
amostra de 4,621mg, razão de aquecimento de 10o C/min, vazão de N2 de 50mL/min, no 
intervalo de aquecimento da temperatura ambiente até 900 ºC. Inicialmente observou-se duas 
perdas de massa de 3,8% no intervalo de 45 a 143 ºC, correspondendo a perda de umidade. 
No intervalo de 151 a 169 ºC, houve perda de 26,3% que indicou perda de água de 
cristalização, obtendo-se sacarina anidra que permaneceu termicamente estável até 347 ºC. A 
partir daí houve fusão, e a partir de 464 ºC iniciou-se sua decomposição. O processo de 
termodecomposição da sacarina anidra aconteceu em três etapas: no intervalo de 464-500 ºC 
no qual houve perda de 19,8%; entre 636 a 771ºC houve mais uma perda de 22,2% 
correspondendo a decomposição do carbonato e finalmente no intervalo de 808 a 835 ºC 
houve ganho de massa de 2,6%, formando-se o óxido metálico. 

Palavras chave: adoçantes, análise térmica, sacarina     
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1005  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CIANETO NO SORGO (SORGHUM BICOLOR L. 
MOENCH)  
ALUNO: JEANNE FREIRE DE MEDEIROS (00966332474)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
CO-AUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: ANA KARINA DANTAS DOS SANTOS (02835473408)  
CO-AUTOR: ROSIMERE MARIA LIMA FREIRE (03560850401)  
 

 

Resumo:  
 

Glicosídeos são compostos orgânicos constituídos por açúcar e uma parte não açúcar 
(aglicona). Característica química importante dos glicosídeos é a facilidade com que se 
hidrolisam. Através desse tipo de reação libera-se o açúcar e a cianidrina, esta por sua vez, 
degrada-se liberando ácido cianídrico, que é o responsável pela toxicidade da cianidrina. 
Glicosídeos cianogênicos ocorrem comumente em plantas superiores, estima-se sua presença 
em mais de duas mil espécies vegetais, envolvendo 110 famílias. Neste trabalho foram 
determinados os teores de cianeto no sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) para avaliar o risco 
de intoxicação por cianeto através desse alimento. As amostras foram coletadas nos 
municípios de Mossoró, Jandaíra e João Câmara em colheitas realizadas em agosto de 2005, 
sendo divididas em amostras in natura e amostras processadas. As determinações foram 
realizadas por espectrofotometria no visível e indicaram teores consideráveis de cianeto, 
mesmo no produto processado. Conclui-se que se deve ter atenção especial para com a 
população consumidora desse alimento com relação aos cuidados no processamento desse 
alimento, já que trata-se de uma cultura recente nesses municípios, e a população ainda não 
está acostumada a consumi-la, a fim de evitar intoxicações. 

Palavras chave: glicosídeos cianogênicos, Sorghum bicolor L. Moench, sorgo  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1006  
TÍTULO: INTERAÇÃO PREDADOR-PRESA ENTRE ASTYANAX BIMACULATUS E 
LARVAS DE AEDES AEGYPTI  
ALUNO: GLÁUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (05318454437)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
 

 

Resumo:  
 

Embora a principal medida de controle de insetos vetores seja a aplicação de inseticidas, a 
flexibilidade fisiológica e comportamental de Aedes aegypti reforça a necessidade de 
alternativas naturais para combate ao inseto. Alguns estudos descrevem o uso de peixes 
larvófagos para mosquitos que transmitem filariose e malária. No Rio Grande do Norte alguns 
peixes são usados em certas regiões para “limpeza” de águas em reservatórios domésticos. 
Neste estudo foi avaliado o comportamento alimentar de peixes em relação a imaturos de A. 
aegypti. O trabalho foi realizado com peixes Astyanax bimaculatus vindos de açude do 
Seridó. Em laboratório foram mantidos em aquários de 25x15x20cm com água e temperatura 
ambiente. Os peixes medindo 3 a 6 cm foram separados em 5 grupos, cada grupo contendo 2 
peixes e mantidos em jejum por 24 h. Em seguida foram oferecidas 10 larvas a cada grupo, 
registrando o tempo que os peixes levavam para predar todas as larvas. Nesta série utilizou-se 
larvas medindo cerca de 6000µm e estas foram predadas em um tempo médio de 15,6 
segundos. Foram separados mais 5 grupos, contendo 10 peixes em cada grupo, nas mesmas 
condições, observou-se que os peixes levaram cerca de 7 segundos para predar as larvas. Em 
paralelo foi realizado um teste de saciedade dos peixes e se observou que em 1h cada peixe é 
capaz de predar em média 174 larvas. Os resultados mostraram que A. bimaculatus é um bom 
predador de larvas, outros experimentos estão sendo realizados. 

Palavras chave: Aedes aegypti, Dengue, Peixe      
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1007  
TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DANO EM PACIENTES COM LUPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO DE INÍCIO RECENTE  
ALUNO: FERNANDO GALDENÇO DE OLIVEIRA FILHO (03443653448)  
ORIENTADOR: MARIA JOSÉ PEREIRA VILAR (15479110420)  
CO-AUTOR: CHIARELLI BEZERRA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO (01115334492)  
CO-AUTOR: ROBERTA XABREGAS FERREIRA BRINGEL (01258706474)  
CO-AUTOR: ELAINE LIRA MEDEIROS BEZERRA (50339060468)  
 

 

Resumo:  
 

Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença auto-imune, com repercussões em diversos 
tecidos do organismo. O Systemic Lupus International Collaborating Clinics American 
College of Rheumatology Damage Index (SLICC ACR DI) é um instrumento utilizado para 
avaliar dano orgânico acumulado em LES, desde o início da doença, decorrente da mesma ou 
do seu tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o índice de dano, através do 
SLICC/ACR DI, em pacientes com LES de início recente (2 a 3 anos) e verificar sua 
associação com parâmetros sócio-econômicos e clínicos. Foram estudados 54 pacientes 
acompanhados em hospitais e clínicas públicas e privadas de saúde de Natal-RN portadores 
de LES com média de diagnóstico de 29 meses, idade média de 33 anos e renda per capita 
mediana de 1,0 salário mínimo. Dano orgânico precoce foi encontrado em 18 pacientes  

(33%), enquanto 36 pacientes (67%) não apresentaram qualquer dano. O dano cutâneo (11%), 
o renal (9%) e o neuropsiquiátrico (5.5%) são os mais freqüentes, seguidos de dano pulmonar 
e músculo-esquelético, falência gonadal prematura e diabetes. Não foi demonstrada 
associação entre dano orgânico (SLICC/ACR scores) e parâmetros sócio-econômicos e 
clínicos.O dano orgânico precoce encontrado em pacientes brasileiros com LES foi similar a 
outras populações estudadas no mundo, a despeito da baixa condição sócio-econômica. Em 
contraste com o descrito em outros estudos, a lesão cutânea foi a causa mais freqüente de 
dano em nossos pacientes. 

Palavras chave: Reumatologia, Lupus Eritematoso Sistêmico, Lesão Cutânea  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB1010  
TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DE PORTADORES DE HÉRNIAS INGUINAIS 
COMPLEXAS, SUBMETIDOS A DOIS TIPOS DE TECNICA CIRÚRGICA.  
ALUNO: WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES (01070486477)  
ORIENTADOR: ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO (79862349468)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
CO-AUTOR: REGINAURO ALVES DA SILVA NUNES (98392310306)  
CO-AUTOR: TIAGO LIMA SOUSA (90769228372)  
 

 

Resumo:  
 

Objetivo: determinar os custos e a permanência hospitalar de pacientes portadores de hérnias 
inguinais complexas tratados pela técnica de Mcvay e pela técnica de Lichestein. 
Material e Métodos: realizado estudo retrospectivo, revisando prontuários de 57 pacientes 
tratados com diagnóstico de hérnias inguinais complexas, operados por uma mesma equipe de 
cirurgiões em duas instituições públicas, num período de 05 anos. Os dados foram analisados 
no Microsoft Office Excel®. 
Resultados: desse total, 20 eram portadores de hérnia inguinal recidivada, 14 de hérnias 
inguino-escrotal, 13 de hérnia inguinal bilateral e 10 de hérnia encarcerada. O custo médio em 
reais para o tratamento cirúrgico desses pacientes foi de 368.50 reais. Nos pacientes operados 
pela técnica de Mcvay o custo médio foi de385,04 reais, pela técnica de Lichestein foi de 
353,80 reais. A permanência média foi de 05 dias e 06 horas, sendo de 3 dias e 6 horas nos 
pacientes operados pela técnica de Lichestein e de 5 dias e 7 horas pela técnica de Mcvay. 
Conclusões: os autores concluem, a partir desses dados, que a operação de Lichestein revelou 
menores custos hospitalares com um menor internamento, com relevância estatística. 

Palavras chave: Hérnias inguinais complexas, Lichestein, Mcvay    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1014  
TÍTULO: ESTILOS DE APRENDIZAGEM EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO  
ALUNO: ÁLVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (05817785455)  
ORIENTADOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
CO-AUTOR: ÁLVARO DA COSTA BATISTA GUEDES (05817785455)  
CO-AUTOR: MONIQUE BEZERRA PAZ LEITÃO (00852956479)  
CO-AUTOR: FIVIA DE ARAUJO LOPES CAVALCANTI (91566088453)  
 

 

Resumo:  
 

O modo como as pessoas aprendem é sempre difícil de acessar. Modelos são propostos para 
elucidar tal processo, dentre eles o de aprendizagem experiencial de David Kolb, em que a 
aprendizagem depende da experiência individual. As vantagens que os indivíduos obtêm 
aprendendo de maneiras diferentes podem refletir a modelagem imposta pelo processo 
evolutivo aos indivíduos da nossa espécie. O objetivo deste trabalho foi investigar diferenças 
entre os sexos quanto aos estilos de aprendizagem. Após assinatura de consentimento por 
parte dos pais, foi realizada a aplicação coletiva do Inventário de Estilo de Aprendizagem de 
David Kolb, bem como de outros questionários para acessarmos as preferências pelas 
disciplinas curriculares, em 188 alunos (131 mulheres e 57 homens) do terceiro ano do ensino 
médio das redes pública e particular de Natal. Não observamos diferenças entre os sexos 
quanto ao estilo de aprendizagem. Para ambos houve predominância do estilo assimilador. No 
entanto, a disciplina preferida pelas mulheres foi Biologia; os homens preferiram História e 
Geografia. Tais dessemelhanças já apontam, contudo, para alguma diferença intersexual. Em 
desacordo com a maioria dos estudos, realizada com adultos após a escolha profissional, que 
aponta para diferenças entre os sexos, a semelhança entre os estilos pode ser devido à idade e 
à formação na qual os adolescentes estão inseridos, que enfatiza o desenvolvimento de certas 
habilidades. Outros fatores ainda estão sendo analisados. 

Palavras chave: estilos de aprendizagem, sexo, adolescentes    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1017  
TÍTULO: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS CLIMATÉRICOS EM MULHERES RURAIS 
E URBANAS DO RIO GRANDE DO NORTE.  
ALUNO: JOÃO MARCELO BRASIL PINHEIRO DUARTE (03399780400)  
ORIENTADOR: GEORGE DANTAS AZEVEDO (67381286491)  
CO-AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SOUZA (03676698460)  
CO-AUTOR: THIAGO DEMÉTRIO NOGUEIRA COSTA E SILVA (01253439494)  
 

 

Resumo:  
 

Objetivo: avaliar os sintomas climatéricos em mulheres rurais e urbanas do Rio Grande do 
Norte. Métodos: estudo transversal, com 261 mulheres(idade média de 55,4±7,6 anos e índice 
de massa corporal(IMC) 26,7±5,2 kg/m2), sobre a prevalência de sintomas climatéricos 
associados com fatores biológicos e ambientais. Avaliamos a sintomatologia climatérica pelo 
Índice Menopausal Blatt-Kupperman(IMBK) e Escala Climatérica de Greene(ECG). As 
comparações entre os grupos foram feitas através de médias, desvios-padrões e análise por 
regressão logística dos fatores de risco sobre sintomas climatéricos. Resultados: conforme 
avaliado pelo IMBK, 46,4% das mulheres apresentaram baixo risco e 53,6%, alto risco para a 
ocorrência de sintomas climatéricos. Considerando a ECG, os percentuais respectivos foram 
52,5% e 47,5%. Comparando-se mulheres rurais com urbanas, esse último grupo apresentou 
escores mais elevados, tanto para o IMBK(16,6±8,6 versus 27,3±10,2, rurais X urbanas, 
respectivamente; p<0,05), quanto para ECG(17,1±8,3 versus 28,6±10,9, p<0,05). Na 
regressão logística, ajustada para IMC, alfabetização, tabagismo, etilismo, tempo menopausal 
e existência de parceiro, confirmou-se que as mulheres urbanas apresentam maior risco para 
ocorrência de sintomas climatéricos[IMBK: OR=17,5 (95% IC=7,41-41,57) e ECG: OR=14,2 
(6,63-30,7)]. Conclusão: a presença de sintomas climatéricos foi mais freqüente em mulheres 
urbanas do que rurais, sugerindo a influência de fatores sócio-culturais e ambientais. 

Palavras chave: sintomas climatéricos;, mulheres rurais;, índice menopausal.  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1019  
TÍTULO: IMPACTO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS EM POMAR COMERCIAL DE 
GOIABA (PSIDIUM GUAJAVA L.)  
ALUNO: ANDRÉ LUIZ GUEDES DE SOUSA (04719420494)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MEDEIROS (14059517453)  
CO-AUTOR: JOAO MARIA GOMES ALENCAR DE SOUZA (15563570444)  
 

 

Resumo:  
 

Os tefritídeos ocupam uma posição de destaque entre as maiores pragas da fruticultura 
brasileira e mundial. Eles representam um grande obstáculo ao livre comércio de frutas no 
mercado interno e internacional, estabelecendo barreiras quarentenárias devido ao risco de 
introdução de pragas e doenças nos países importadores de frutas tropicais e subtropicais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o índice de mosca/armadilha/dia na área de produção de 
goiaba Psidium guajava no assentamento de colonos de Alcaçuz, Nísia Floresta-RN. O 
Sistema de alta sensibilidade para detecção de moscas-das-frutas foi baseado no uso de 
armadilha do tipo McPhail com hidrolisado de proteína como atrativo alimentar. Este estudo 
foi realizado no período de dezembro/04 a julho de 2005. As coletas foram realizadas 
semanalmente, os insetos capturados foram contados e os adultos da família tefritidae foram 
sexados e acondicionado em frascos com álcool a 70% para identificação. De um total de 
8.063 adultos de Anastrepha 68 % foram constituídos por fêmeas e 32 % por machos. A 
flutuação populacional de Anastrepha na área de estudo variou de 1,02 a 8,52, apresentado 
uma média de 4,69 mensal de mosca/armadilha/dia, caracterizando uma área de alta 
prevalência. 

Palavras chave: Anastrepha, Psidium guajava, McPhail     
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB1022  
TÍTULO: LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE ESPÉCIES DE MOSCAS-DAS-
FRUTAS DE INTERESSE ECONÔMICO NA ÁREA DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN  
ALUNO: ÚRSULA PRISCILLA DA SILVA TORRES (01103767496)  
ORIENTADOR: FRANCISCO PEPINO DE MACEDO (06746756491)  
CO-AUTOR: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
CO-AUTOR: HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE (04532548454)  
CO-AUTOR: MAURICIO PEREIRA DE SALES (29706106391)  
 

 

Resumo:  
 

As espécies de moscas-das-frutas (Diptero:Tephritidae) de importância econômica são de 
grande interesse para a maioria dos países em desenvolvimento quanto à produção, 
comercialização no mercado interno e exportação de frutas das áreas tropicais e subtorpicais. 
O objetivo deste trabalho visa determinar o índice de mosca/armadilha/dia (MAD) na área do 
horto do Campus universitário que se encontra dentro da área permanente de proteção a área 
Livre de moscas-das-frutas no RN (Área Tampão). O Sistema de alta sensibilidade para 
detecção de moscas-das-frutas foi baseado no uso de armadilha do tipo McPhail com 
hidrolisado de proteína como atrativo alimentar. O período de estudo foi de dezembro/04 a 
julho de 2005. Semanalmente, os adultos de moscas-das-frutas capturados em armadilha 
foram acondicionados em frascos com álcool a 70%, sexados, contados e identificados. 
Observou-se 5.793 indivíduos, sendo que 4.775 foram formados por fêmeas de Anastrepha e 
Ceratitis capitata. Do total de fêmeas 0,95 foram constituídas pela espécie C. capitata e 0,05 
de Anastrepha ( Anastrepha fraterculus e Anastrepha sororcula). Constatou-se que o MAD em 
Ceratitis variou 0.03 a 15,7, apresentado um MAD médio mensal de 5,22, enquanto que para 
Anastrapha (A. fraterculus e A. sorrocula) o MAD variou de 0 a 0,82 com um MAD médio 
mensal de 0,33, caracterizando a área de alta prevalência para C. capitata e de baixa 
prevalência para Anastrepha. 

Palavras chave: Tephritidae, Anastrepha fraterculus, Ceratitis capitata   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1024  
TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MINERAIS EM MOLUSCO DE ESTUÁRIO 
POTIGUAR  
ALUNO: JANAINE CARLA XAVIER (01139227440)  
ORIENTADOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO (52271625491)  
CO-AUTOR: SUERDA SHIRLEY SILVA RODRIGUES (03829038461)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA VITORIA DE MOURA (31482015404)  
 

 

Resumo:  
 

Os mexilhões são moluscos marinhos pertencentes à família dos mitilidios. O sururu (Mytella 
falcata) é encontrado em todo litoral nordestino, bastante consumido por pescadores. Entende-
se que seu cultivo comercial no Rio Grande do Norte pode vir a ser fonte de renda para 
comunidades pesqueiras. Este trabalho objetiva analisar a composição dos minerais como 
cálcio, zinco e potássio no Mytella falcata, a fim de avaliar seu valor nutricional, visando 
contribuir para a construção de uma tabela de composição centesimal de alimentos regionais 
como também avaliar o impacto desse molusco na dieta dos pescadores. As amostras do 
molusco foram coletadas no estuário do Rio Potengi (Natal). A determinação de minerais foi 
realizada conforme normas do Instituto Adolfo Lutz e com o uso da Espectroscopia de 
Absorção atômica e Molecular no UV visível. Dos resultados obtidos, conclui-se que a 
espécie possui em sua composição elevados teores de minerais essenciais. O sururu (Mytella 
falcata) apresenta um importante valor de minerais demonstrando sua relevância para um 
cultivo comercial e como parte integrante na dieta da população do litoral. 

Palavras chave: minerais, mytella falcata, Espectroscopia de Absorção Atômica  
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB1025  
TÍTULO: CRIAÇÃO DE UM BANCO DE MUTANTES PARA O LYCOPERSICON 
ESCUNLETUM ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO IN PLANTA  
ALUNO: TAULLI BRAGA LIMA (71670890104)  
ORIENTADOR: KATIA CASTANHO SCORTECCI (13451112825)  
CO-AUTOR: SIMONE ASFORA FERNANDES (04623838498)  
CO-AUTOR: THIAGO VARELLA DE FIGUEIREDO (05911161460)  
CO-AUTOR: FRANCINALDO LEITE DA SILVA (90654986304)  
 

 

Resumo:  
 

A região nordeste é o segundo maior centro produtor de tomate do país, apesar dos diversos 
estresses ambientais existentes, que levam a perdas na produtividade. Os programas de 
melhoramento têm sido feito de modo assistido, identificando genes específicos. Para tal, é 
necessário a criação de uma coleção de mutantes gerados por gene tagging para inferir a 
função de tais genes. Um dos principais métodos para criar um grande número de mutantes é 
o da transformação in planta. Neste trabalho botões florais, contendo aproximadamente 5mm, 
do cultivar Micro-Tom foram infiltrados com a cepa Agrobacterium tumefaciens ABI 
contendo o vetor pSK115. Na primeira etapa foi testada as seguintes concentrações do 
detergente: 250 µl L-1 , 200 µl L-1, 187,5 µl L-1. Nossos resultados mostram que para a 
concentração de 250 µl L-1 foi transformadas 54 plantas, e destas a metade apresentou morte 
das flores após 5 dias, e a outra metade apresentaram morte de algumas flores e outras não. 
Para as concentrações de 200 e 187,5 µl L-1 foi observado uma morte de flores mais lenta 
(entre 10-15 dias após infiltração) e com uma taxa de morte bem menor. Algumas sementes 
dos potenciais frutos transformados já foram coletadas, e germinadas em substrato. Como o 
Agrobacterium confere resistência à planta hospedeira; tais plantas estão sendo selecionadas 
usando tal herbicida. No momento, foram plantadas 398 sementes; sendo que nenhuma se 
mostrou resistente ao herbicida. 

Palavras chave: banco de mutantes, tomate, Agrobacterium    
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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CÓDIGO: SB1026  
TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS PACIENTES COM CÂNCER DE 
ENDOMÉTRIO NO RIO GRANDE DO NORTE DE 1997 A 2001  
ALUNO: MARCELE AUREA LOURENÇO (03524746454)  
ORIENTADOR: FRANCISCO EDILSON LEITE PINTO JUNIOR (42381010491)  
CO-AUTOR: THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (01049281403)  
CO-AUTOR: MÉRCIA CARDOSO O. GOMES (01165141400)  
CO-AUTOR: RECIDIA RAYANE REBOUÇAS FERNANDES (04608903446)  
 

 

Resumo:  
 

INTRODUÇÃO: O câncer do corpo do útero é uma neoplasia maligna que acomete 
principalmente mulheres acima de 50 anos, obesas, com nível socioeconômico elevado, 
nulíparas, que nunca fumaram, que são diabéticas ou hipertensas. Essas possuem fatores de 
risco que indicam a provável indução estrogênica do câncer de endométrio. OBJETIVOS: 
avaliar o perfil das pacientes com câncer de endométrio no estado do Rio Grande do Norte. 
METODOLOGIA: foi realizado um estudo retrospectivo com 166 prontuários no período de 
1997 a 2001 no Hospital Dr. Luis Antônio, RN. Analisou-se idade, menarca, menopausa, 
número de gestações, paridade e história familiar. RESULTADOS: verificou-se que a idade 
média das pacientes acometidas por essa patologia é de 59,85 anos, sendo a faixa etária mais 
freqüente entre 50 e 70 anos, na qual estão 57,23% das pacientes. A idade média de menarca 
foi de 13,53 anos e da menopausa foi de 49,83 anos. Em média, cada paciente engravidou 
5,41 vezes e pariu 4,67 vezes, sendo que 9,64% eram nuligestas e 15,05% eram nulíparas. 
Dos 40 prontuários nos quais foi informada a presença de história familiar, constatou-se que 
em 17 (42,5%) havia casos de neoplasias em familiares. CONCLUSÃO: nesse estudo 
epidemiológico das pacientes norte-riograndeses confirmou-se os dados verificados na 
literatura nacional.Pode-se inferir a importância do exame citológico preventivo e da 
confirmação diagnóstica pela biópsia, principalmente nas pacientes com esse perfil. 

Palavras chave: câncer de endométrio, mulher, ginecologia    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1029  
TÍTULO: CENSO DE SAGÜIS (CALLITHRIX JACCHUS) NO PARQUE ESTADUAL 
DUNAS DO NATAL  
ALUNO: JOSÉ CLEDEMILSON DE C. BEZERRA (00882787438)  
ORIENTADOR: CARLA SORAIA SOARES DE CASTRO (77849680430)  
CO-AUTOR: GALILEU PETRONILO DA SILVA DANTAS (03842798482)  
CO-AUTOR: FRANCISCO RIVIERA DE VASCONCELOS (05196257497)  
CO-AUTOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA (32308698420)  
 

 

Resumo:  
 

O Parque Estadual Dunas do Natal é um remanescente de Mata Atlântica com extensão de 
1.172 ha, entrecortado por trilhas, onde se encontra o Callithrix jacchus. Em 2004 ocorreu 
uma mortandade na população desse primata, o que motivou o estabelecimento de uma 
comissão interinstitucional para investigar o fato. O conhecimento do tamanho da população 
de sagüis antes do episódio foi colocado como essencial para se entender o que ocorrera. Em 
virtude disso, está sendo realizado um censo, utilizando-se o método de transecção linear para 
se estimar o tamanho da população e monitorá-la. A busca pelos animais tem sido feita 
utilizando-se as trilhas já existentes, iniciando-se pelas trilhas interpretativas. Os dados ora 
apresentados se referem ao período de maio a agosto de 2005. As taxas de avistamento de 
sagüis têm sido baixas nas trilhas Peroba (0 a 0,5) e Ubaia-Doce (0,33 a 1,7). Duas outras 
trilhas têm sido utilizadas, ainda sem registros de avistamentos, mas a presença de buracos de 
goma recentes em cajueiro (Anacardium occidentale) e de vocalizações são fortes indícios da 
presença de sagüis nessas áreas. Dados qualitativos sugerem que essa população está se 
reconstituindo já que são encontrados grupos com filhotes e juvenis. 

Palavras chave: Sagüi, Callithrix jacchus, Parque das Dunas    
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1036  
TÍTULO: CORPOREIDADE NA ESCOLA: TECENDO NOVOS SABERES PARA A 
PRÁTICA DOCENTE  
ALUNO: FRANCISCA CLAUDIA FERREIRA (01163209406)  
ORIENTADOR: EDMILSON PINTO DE ALBUQUERQUE (18822665449)  
 

 

Resumo:  
 

As dicotomias clássicas corpo-mente, sensibilidade-racionalidade, construídas em 
determinados tempos históricos, perduram até os dias atuais e têm grande repercussão na 
escola. Com a racionalização do saber e o avanço do conhecimento científico, criou-se uma 
supervalorização da mente em detrimento do corpo. O estudo da Corporeidade vem discutir 
essa visão dualística que se tem sobre o homem: Vê o ser humano como uma totalidade, um 
ser complexo, de várias dimensões: física, cognitiva, social, afetiva, emocional, espiritual. O 
objetivo dessa pesquisa é apresentar reflexões que levam ao entendimento do que seja 
corporeidade e do que propõe seu estudo, em especial para os profissionais de educação. 
Usando uma metodologia presencial, na dinâmica do tecer fios, com os saberes geradores da 
corporeidade, com um referencial básico sobre o tema, a que se propõe, sintetizando em 
idéias, sistematizações que levam ao entendimento da importância dessa discussão para a 
Educação. Os resultados desse trabalho apontam para a necessidade de trabalhar com os 
alunos numa perspectiva da totalidade. Os processos pedagógicos transmitidos na escola, 
ainda há predominância das atividades reprodutivistas, cognitivas e behavioristas. Concluímos 
que os novos saberes para uma aprendizagem significativa deve privilegiar os saberes 
geradores da corporeidade. 

Palavras chave: CORPOREIDADE NA ESCOLA, História da educação, Harmonização do 
Ser            
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1042  
TÍTULO: TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO CROMOSSÔMICA EM 
TETRAODONTIFORMES: DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA EM CANTHERHINES 
MACROCERUS (BALISTIDAE).  
ALUNO: LORENA CORINA BEZERRA DE LIMA (51652900268)  
ORIENTADOR: WAGNER FRANCO MOLINA (56615043491)  
 

 

Resumo:  
 

A Ordem dos Tetraodontiformes é composta por cerca 428 espécies, agrupadas em nove 
famílias com ampla distribuição circuntropical, conhecidas popularmente como baiacus, 
cangulos e peixes-porcos. Esta Ordem está relacionada filogeneticamente com os 
Perciformes, sendo considerada como o grupo mais derivado na irradiação dos Teleósteos. 
Alguns dos seus membros apresentam o menor genoma vertebrado conhecido, tornando-os 
modelos para estudos carioevolutivos. Neste trabalho analisou-se citogeneticamente a espécie 
Cantherhines macrocerus (Balistidae), coletada no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 
Cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de tecido renal, através de preparações in vitro. 
Os resultados revelaram um valor diplóide de 36 cromossomos, todos subtelo-acrocêntricos 
(NF=36),diferindo do padrão cariotípico encontrado para outros Balistidae já analisados, 
cujos valores diplóides médios se situam em torno de 42 cromossomos, assim como da 
espécie Cantherhines pardalis que apresenta 2n=40 cromossomos subtelo-acrocêntricos. Estes 
resultados corroboram o padrão de evolução cariotípica para os Balistidae, identificado por 
Sá-Gabriel e Molina (2005) que apontam uma tendência para redução cromossômica 
numérica envolvendo esta família. O estabelecimento posterior dos padrões de distribuição 
heterocromática e sítios de RONs contribuirá para melhor caracterização cromossômica desta 
espécie, auxiliando no entendimento dos padrões evolutivos do cariótipo desta ordem. 

Palavras chave: Evolução cromossômica, Tetraodontiformes, sítios de RONs  
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1044  
TÍTULO: APLICAÇÃO DO MÉTODO DA SEGMENTAÇÃO NA ANÁLISE DE 
ANTENAS DE MICROFITA COM ABERTURAS NO PATCH CONDUTOR  
ALUNO: YURE MARCEL FARIAS DE CARVALHO (04366070421)  
ORIENTADOR: ADAILTON GOMES DA ASSUNCAO (03375447434)  
 

 

Resumo:  
 

Neste trabalho, são investigadas as propriedades de antenas de microfita com patches 
condutores com aberturas. A análise é realizada através do método da segmentação, que 
permite considerar diretamente a existência de fendas e/ou aberturas nos patches condutores 
das antenas de microfita. Esse método também é recomendado por sua generalidade e 
eficiência. A estrutura considerada é a de uma antena com patch retangular de microfita com 
uma abertura retangular no mesmo. Na aplicação do método essa antena é desmembrada em 
segmentos retangulares, que são representados separadamente e depois integrados através de 
portas localizadas nas regiões de borda. São usadas as matrizes de impedância para os 
segmentos considerados, além das funções de Green correspondentes. A análise numérica foi 
realizada com o objetivo de determinar a freqüência de ressonante da antena de microfita 
retangular, com abertura retangular. A construção de vários protótipos permitiu observar uma 
boa concordância dos resultados teóricos, determinados através do Multiport Network Method 
– MNM, empregado na integração da antena, com os resultados medidos. Observou-se ainda 
que os resultados deste trabalham apresentaram concordância com os de outros autores. 

Palavras chave: Antenas de microfita, Antenas planares, Circuitos integrados  
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB1046  
TÍTULO: PADRONIZAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA USO DE TESTE 
IMUNOENZIMÁTICO NA DETERMINAÇÃO DAS FONTES DE ALIMENTO DE 
FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: PSYCHODIDAE).  
ALUNO: VIRGÍNIA PENÉLLOPE MACEDO E SILVA (04634729423)  
ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA F DE MELO XIMENES (20007256434)  
  

 

Resumo:  
 

Este estudo objetivou padronizar condições para uso do teste ELISA na identificação das 
fontes de repasto sanguíneo do inseto transmissor da leishmaniose visceral (LV). Soro 
sanguíneo de animais foi obtido e precipitado com NH3SO4 a 45%. O sobrenadante foi 
descartado e o precipitado ressuspenso em 10 ml de PBS estéril e em seguida dialisado em 
membrana. A quantificação proteica foi feita em espectrofotômetro a 540 nm. A partir do 
resultado foi calculado o volume de soro necessário para imunização dos ratos. Foram usados 
5 grupos com 3 ratos. Os grupos foram imunizados com proteínas obtidas do soro de cão, 
cavalo, galinha, humano e preá. Nos géis de agarose 1% foram usadas amostras: a) pura, 
concentração de 2000 µg/ml, e b) amostras colhidas pelo plexo retro-orbital na concentração 
de 1:2 (10 µl soro + 10 µl PBS) e 1:4 (5 µl soro + 20 µl PBS). Os resultados dos experimentos 
mostram halos de precipitação nítidos em todos os grupos de animais onde houve reação entre 
antígeno e anticorpo, confirmando a resposta imune aos soros. Após a última imunização foi 
realizada por punção intracardíaca, sob anestesia, em todos os animais, soros obtidos foram 
congelados. Estes soros serão usados na identificação do sangue ingerido pelas fêmeas 
Lutzomyia longipalpis capturadas e congeladas em PBS, a partir disso serão identificados os 
animais fontes de hematofagia para o inseto de forma a contribuir com a epidemiologia e 
controle da LV em áreas periurbana e rural do Rio Grande do Norte. 

Palavras chave: Teste imunoenzimático, quantificação proteica, epidemiologia e controle da 
LV            
Modalidade da bolsa: PIBIC Local  
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CÓDIGO: SB1049  
TÍTULO: ANÁLISE FAUNÍSTICA E ATIVIDAE DIÁRIA DE ANASTREPHA 
ALVEATA STONE  
ALUNO: TIBÉRIO ARAÚJO GRACO DA SILVA (01171524471)  
ORIENTADOR: GLEIDER MARIA DE MENEZES COSTA (10624317404)  
CO-AUTOR: LUCIA MARIA DE ALMEIDA (39268411415)  
 

 

Resumo:  
 

Estudos da biologia de moscas-das-frutas associado ao conhecimento prévio das espécies e 
hospedeiros são fundamentais para estabelecer, conduzir e implementar estratégias de manejo 
integrado. Este estudo objetivou determinar o Índice de Infestação, viabilidade pupal e 
atividade diária de adultos em laboratório. Coletas semanais foram feitas no Campus Central 
da UFRN de Agosto/2003 a Novembro/2004. Foram coletados 75 frutos de Ximenia 
americana (195,6 g), mantidos em vermiculita para contagem de pupas. Para atividade diária, 
foram coletados frutos do mesmo hospedeiro e área. Foram mantidos 30 casais em gaiolas 
(30x30x30 cm), em sala com luz e temperatura controladas. As observações foram feitas entre 
7:00 e 18:00 h utilizando a técnica de scan, em janelas de 15 min/h, com registro a cada 
minuto. Registramos a freqüência dos comportamentos de descanso, locomoção, limpeza, 
alimentação, agressão e oviposição. Os dados foram totalizados em dois blocos, calculando-se 
o percentual de tempo utilizado para cada comportamento. Observou-se um Índice de 
Infestação 0,2 pupa/fruto, e 76,53 pupa/kg e Viabilidade Pupal de 73,33%. Nos machos o 
comportamento de descanso foi mais freqüente à tarde e nas fêmeas pela manhã. Limpeza, 
agressão e locomoção concentram-se mais à tarde, em ambos os sexos. O comportamento 
alimentar apresentou maior concentração pela manhã, 61% para fêmeas e 68,5% para machos. 
O comportamento de oviposição ocorreu preferencialmente pela manhã com 87%. 

Palavras chave: Anastrepha alveata, Análise faunística, Atividade diária   
Modalidade da bolsa: Voluntário  
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CÓDIGO: SB1050  
TÍTULO: IMUNIZAÇÃO E BIOSSEGURANÇA: O OLHAR DOS TRABALHADORES 
DE ENFERMAGEM DE NÍVEL MÉDIO  
ALUNO: EUZA EMÍLIA TORRES MAIA (05615638451)  
ORIENTADOR: SORAYA MARIA DE MEDEIROS (20018096468)  
CO-AUTOR: CLEONICE ANDREA ALVES CAVALCANTE (83751076468)  
 

 

Resumo:  
 

O presente trabalho trata da primeira fase de uma pesquisa cujos objetivos principais são 
analisar o conhecimento dos profissionais de nível médio de Enfermagem acerca da vacinação 
como uma medida de biossegurança, assim como identificar a situação vacinal desses 
profissionais, buscando a correlação entre imunização e prevenção individual e coletiva. A 
pesquisa é do tipo descritiva analítica, com abordagem qualiquantitativa, tendo como cenário 
as Unidades de Saúde da Rede Pública em Natal-RN. A forma de coleta de informações, na 
primeira fase, consistiu de uma revisão de literatura integrativa sobre a temática. A segunda 
fase utilizará como instrumento de coleta de informações, a entrevista semi-estruturada. Como 
população estudada, os profissionais de enfermagem de nível médio, com amostragem 
escolhida pelos critérios de inclusão e aceitação da participação e presença no horário e local. 
Os dados quantitativos serão analisados estatisticamente e apresentados na forma de tabelas e 
gráficos, os qualitativos corresponderão ao aprofundamento teórico, com a interlocução entre 
os autores e os dados quantitativos, correspondendo à fase de análise das informações, a partir 
do conhecimento e da importância atribuída à biossegurança e imunização para os 
pesquisados. Aspectos estes constatados problematizados na primeira fase da pesquisa. 

Palavras chave: Imunização, Biossegurança, Vacinação     
Modalidade da bolsa: PPPg/Padrão  
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